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 Socialna dejavnost Rdečega križa je tako 
samoumevna, da mnogokrat ostaja delo 
številnih prostovoljk in prostovoljcev brez 
pravega družbenega priznanja, ki pa je v 
teh časih in razmerah še toliko bolj po-
membno. S prostovoljnim delom se zago-
tavlja osnovo za izvajanje različnih prvih 
in nujnih pomoči posameznikom in dru-
žinam v stiski, ki nimajo osnovnih eksis-
tenčnih pogojev za življenje. 
Območno združenje Rdečega križa Slo-
venska Bistrica pomoči potrebnim nudi:
−oblačila in obutev,
−pohištvo,
−gospodinjske pripomočke,
−šolske potrebščine,
−igrače,
−prehrambne artikle,
−higienske artikle in drugo.
V izvajanju socialne dejavnosti sodeluje 

275 prostovoljk in prostovoljcev Rdečega 
križa.

Razdeljevanje materialne pomoči
V prvi polovici leta 2020 je Rdeči križ evi-
dentiral več kot 1800 prejemnikov mate-
rialne in nematerialne pomoči ter razdelil 
35.550 kilogramov materialne pomoči. 
Rdeči križ je 1098 osebam razdelil 26.495 
kilogramov osnovnih prehrambnih ar-
tiklov. 43 družinam v hudi socialni stiski 
je pomagal s plačilom položnic in raču-
nov (plačilo elektrike, ogrevanja, vode, 
zdravstvenega zavarovanja, za šolo v na-
ravi in zdravstveno letovanje otrok). 145 
otrokom je pomagal pri nakupu šolskih 
potrebščin. 
Na Debelem rtiču je letovalo 12 otrok v 
solidarnostni akciji Engrotuša in 11 otrok 
iz solidarnostne akcije Radia 1.
V času jesenskih počitnic pa bomo na 
zdravstveno letovanje otrok (zdravstveno 
letovanje na predlog zdravnika) na Debeli 
rtič popeljali 50 otrok.
V času razglašene epidemije so naše pro-
stovoljke in prostovoljci pomagali pri ši-
vanju in delitvi zaščitnih mask.

Vse več ljudi pa prosi za pomoč pri pla-
čilu položnic, vendar Rdeči križ nima 
namenskih sredstev za to obliko pomoči 
oziroma je odvisen od zbranih prosto-
voljnih prispevkov. Sredstva za socialno 
dejavnost so prostovoljni prispevki obča-
nov za koledarje Rdečega križa, donacije 
in sredstva vseslovenskih solidarnostnih 
akcij Rdečega križa Slovenije. 

Kdo so prejemniki materialne in druge 
pomoči Rdečega križa?
Namen ukrepa materialne pomoči je do-
datna pomoč socialno ogroženim osebam. 
Najbolj ogrožene osebe so fizične osebe, 
posamezniki in družine ali skupine, ki jih 
te osebe tvorijo, katerih stanje socialne 
in finančne odvisnosti je ugotovljeno ali 
priznano na osnovi meril o izpolnjevanju 
pogojev, ki jih je sprejelo Ministrstvo RS 
za delo, družino in socialne zadeve, oziro-
ma na osnovi kriterijev, ki jih je določila 
humanitarna organizacija. Najpogosteje 
so obravnavane številčnejše družine z niz-
kimi dohodki, nesposobni za delo, ljudje, 
ki so izgubili delo, mlade družine in eno-
starševske družine brez rednih dohodkov, 
starejši nezadostno preskrbljeni občani in 
občanke. Vsi prejemniki morajo predloži-
ti odločbo centra za socialno delo o pre-
jemanju redne ali enkratne denarne soci-
alne pomoči ali prošnjo za humanitarno 
pomoč z dokazili dohodkov. 
Rdeči križ pomaga s solidarnostnimi ak-
cijami zbiranja denarnih prispevkov in 
materiala tudi ljudem, ki so jih prizadele 
naravne in druge nesreče, predvsem tak-
rat, ko je ogroženo njihovo bivanje. Te ak-
cije so vedno namenske in zbrana sredstva 
so v celoti namensko porabljena. 
Območno združenje Rdečega križa Slo-
venska Bistrica izvaja v okviru socialne 
dejavnosti tudi programe ohranjanja so-
cialnih stikov: 
−druženje, pomoč na domu in obiskova-
nje ostarelih in mlajših bolnih, invalidnih 
in osamljenih oseb, 
−obiskovanje in druženje ob visokih oseb-
nih jubilejih in praznikih,
−srečanja starejših krajanov in krajank, 
−druženje z varovanci oziroma stanovalci 
Doma dr. Jožeta Potrča in drugih domov,
−medgeneracijska druženja,
−skupine starejših za samopomoč.

OZ RK SLOVENSKA BISTRICA

VSE VEČ JE LJUDI, KI V STISKI
IŠČEJO POMOČ RDEČEGA KRIŽA

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKA BISTRICA

Skladišče Rdečega križa 
(v prostorih gasilskega doma Pro-
stovoljnega gasilskega društva Slo-
venska Bistrica) je odprto vsak to-
rek od 9. do 13. ure in vsako sredo 
od 12. do 16. ure. 
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PRED 
zLATO MATURO 

In PO nJEJ 
Zdaj ko sta se srednja šola z maturo in sle-
deče najdaljše počitnice pred dolgim ob-
dobjem študija približala svojemu koncu, 
sem po dolgem času (po celih štirih letih, 
če smo natančni) dobil tisti sicer prijetni, 
a tudi malce zaskrbljujoč občutek priča-
kovanja. Zame se namreč tako kot po de-
vetem razredu osnovne šole začenja dru-
gačen čas, ko bom obrnil popolnoma nov 
list v knjigi življenja. Še preden me bo zajel 
tok študija medicine v Ljubljani, pa bi se 
rad nekoliko zamislil o tem, kaj je bilo in 
kaj še prihaja …
Že omenjeno pričakovanje je bilo pred 
štirimi leti sicer res podobno zdajšnje-
mu, vendar je imelo ob sebi precej manj 
negotovosti. To je bil še namreč čas pred 
virusom in seveda vsemi ukrepi, ki jih je 
ta prinesel. Čeprav se je vse skupaj zače-
lo pred približno pol leta, imam občutek, 
da traja že precej dlje. To pa najbrž prav 
zaradi drastičnih sprememb, ki jih je bil 
deležen celoten svet. Šele zdaj se lahko vsi 
zamislimo, kako lepo in predvsem bolj 
preprosto je bilo življenje pred tem. Mor-
da se bo moje mnenje čez čas spremeni-
lo, vendar vsaj za zdaj menim, da so bila 
srednješolska leta najlepši del mojega živ-
ljenja. Zgodilo se je namreč toliko najra-
zličnejših šolskih, obšolskih, a tudi popol-
noma nešolskih dogodkov, ki se jih bom 
vselej rad spominjal. Kljub nedavno opra-
vljeni zlati maturi še vedno menim, da je 
bronasta medalja na naravoslovni olimpi-
jadi EUSO 2018 moj največji šolski dose-
žek, na katerega sem neizmerno ponosen. 

Takšen dogodek se ti na-
vadno pripeti le enkrat v 
življenju, saj moraš imeti 
že za samo uvrstitev po-
leg ogromno znanja vselej 
tudi kanček sreče. Vem, 
da sem v devetem razredu 
osnovne šole razmišljal o 
vpisu na Drugo gimnazijo 
v Mariboru, vendar sta me 
bližina in domače okolje 
prepričala, da sem se poln 
pričakovanj vpisal na Sre-
dnjo šolo Slovenska Bi-
strica. Po končanih štirih 
letnikih pa lahko vsekakor 
rečem, da je to tudi šola z 
odličnimi pogoji na vseh 
področjih, le izkoristiti 
jih je treba. Prav zato bi se 
brez pomisleka ponovno 
vpisal na bistriško gimna-
zijo. Kljub temu pa vselej 
rad poudarim, da je vsak 
dijak v veliki meri vendar-

čile vpis na želeno fakulteto, razen seveda 
tiste nehvaležne devetindvajsetice. Seve-
da pa večkrat marsikaj ne gre po načrtih, 
kaj šele po željah, in tako je tudi vame ob 
sedmih zjutraj zazijala številka 29. V tis-
tem trenutku bi se seveda lahko predal in 
preprosto sprijaznil z dano oceno, vendar, 
dokler je obstajalo upanje, to seveda nika-
kor ni prišlo v poštev. V življenju je namreč 
treba verjeti – vase in v svoje sposobnosti, 
a tudi v druge. Po nekaj pogovorih sem 
se odločil napisati ugovor na oceno pri 
slovenščini, kjer sem imel tudi največjo 
možnost uspeha zaradi velikih razlik med 
ocenjevalcema, ki sta brala moj esej. Ves 
trud je bil vendarle poplačan, saj je bil moj 
ugovor sprejet. Moja skrita želja – biti zlati 
maturant – se je, čeprav z nekajtedensko 
zamudo, vendarle uresničila. Nekaj sreče 
je bilo vsekakor potrebne, tega nikakor 
ne zanikam, vendar tudi precej znanja. Še 
toliko bolj pa sem zadovoljen, da mi je to 
uspelo v tem norem korona letu. Zaradi 
stave glede moje zlate mature pa sem si 
moral celo svoje lase prebarvati na zlato 
barvo. 
Sledile so najdaljše počitnice, ki jih je sicer 
narava samega ugovora žal že nekoliko 
skrajšala. Kljub temu sem imel pripravlje-
nih kar nekaj počitniških načrtov, ki sem 
jih bil seveda prisiljen prilagoditi danim 
razmeram. Poleg krajših izletov na Štajer-
skem sem dvakrat obiskal slovensko mor-
je in tudi Sočo ter tako dodobra izkoristil 
turistične bone. Letošnje leto nas je na nek 
način prisililo, da smo si ogledali lepote, 
ki nam jih ponuja lastna država, in tako 
nismo silili trumoma na Hrvaško ali kam 
drugam. 
Vse lepo se enkrat konča, vendar nikoli 
ne smemo pozabiti, da je lahko konec le-
pega hkrati tudi rojstvo nečesa še mnogo 
lepšega. S to noto sem se odločil za štu-
dij medicine v Ljubljani. Poklic zdravni-
ka me je namreč od nekdaj navduševal. 
Želja po študiju medicine pa se je sicer 
dokončno izoblikovala ob koncu srednje 
šole, ko smo si izbrali maturitetne izbirne 
predmete. Na informativnih dnevih sem 
obiskal tako medicinsko fakulteto v Ma-
riboru kot tudi v Ljubljani, vendar sem se 
naposled odločil za slednjo, saj imamo v 
njeni bližini stanovanje. Vsekakor se ve-
selim študija kot tudi vsega, kar prinaša 
s sabo. Pri 19 letih pa je res že čas, da se 
pomaknem iz domače Slovenske Bistrice 
naprej v novo življenje v Ljubljani. To pa 
seveda še ne pomeni, da se ne bom redno 
vračal domov.

Izidor Gregorič

Foto: osebni arhiv

le sam odgovoren za znanje in uspeh, ki 
ga doseže.
Seveda pa je bilo treba pred koncem sre-
dnje šole opraviti še zadnjo stopničko 
tamkajšnjega izobraževanja. S tem mislim 
seveda splošno maturo. Težko je govoriti 
o tem, kako bi se upravičeno imenovan 
zrelostni izpit in priprava nanj odvila, če 
nas spomladi ne bi presenetil tale virus. 
Prav zato sem še posebej ponosen na us-
peh, ki sem ga dosegel. Odkar se je na-
mreč marca začela karantena, nam je bil 
odvzet način izobraževanja, ki smo se ga 
malo po malo navajali že od prvega ra-
zreda osnovne šole. Prehod s table na za-
slon je bil težaven tako za nas dijake kot 
tudi seveda za profesorje. Ti so se, vsaj na 
naši šoli, kljub vsemu izredno potrudili in 
nam omogočili kar se da dobro pripravo 
na maturo. Vsekakor pa za prihodnje ge-
neracije upam, da bodo v novem šolskem 
letu na nek način deležne bolj normalnega 
pouka z več osebnega stika.
Po opravljeni maturi nas je večina dijakov 
(tudi jaz sem bil med njimi) imela vsaj 
približen občutek, kako dobro smo se pri 
različnih predmetih tako imenovanega 
zrelostnega izpita izkazali in kakšne točke 
smo lahko pričakovali. Čeprav možnosti 
pridobitve zlate tridesetice vsekakor ni-
sem kar takoj odpisal, so bila moja pred-
videvanja vendarle za točko ali dve nižja. 
Preden sem torej na odločilni dan objave 
rezultatov splošne mature kliknil na svojo 
internetno povezavo, sem si zaželel, da bi 
dobil kakršne koli točke, ki bi mi omogo-
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PRIPRAVA nACIOnALnEGA nAČRTA zA 
OKREVAnJE In ODPORnOST 

Finančni okvir, ki je Sloveniji 
na voljo v okviru Večletnega fi-
nančnega okvira 2021–2027 in 
Instrumenta za okrevanje
Voditelji držav članic so na Evropskem 
svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor gle-
de Večletnega finančnega okvira za obdob-
je 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. 
Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni 
okvir EU-financiranja. Na časovnici do 
leta 2029 bo upravičena do okvirno 10,2 
milijarde evrov, od tega gre za 6,6 mili-
jarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 
milijarde evrov posojil. Dogovor prinaša 
obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki 
bodo olajšala okrevanje po krizi zaradi co-
vida-19 in spodbudila investicije v zeleni 
in digitalni prehod.
V okviru Instrumenta za okrevanje »Next-
GenerationEU« bo Slovenija lahko izkori-
stila okvirno 5,7 milijarde evrov, od tega je 
3,6 milijarde evrov posojil in 2,1 milijarde 
evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov 
evrov iz pobude React-EU, 129 milijonov 
evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,6 mi-
lijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje 
in odpornost ter 68 milijonov evrov za ra-
zvoj podeželja).
Za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2021–2027 bo Sloveniji na vo-
ljo 2,9 milijarde evrov, za izvajanje skupne 
kmetijske politike pa 1,6 milijarde evrov. 
Na razpolago bo tudi 96 milijonov evrov 
iz Sklada za pravični prehod. 
Slovenija še nikoli ni imela tolikšne prilož-
nosti in hkrati tako velike odgovornosti. 

Pred nami, tako na državni kot tudi na 
lokalni ravni, je ključni izziv, kako bomo z 
razpoložljivimi sredstvi zagotovili hitrejše 
okrevanje, večjo odpornost gospodarstva 
ter zeleno in digitalno preobrazbo. Vlagali 
bomo zlasti v področja, kjer smo podhra-
njeni, in sicer v infrastrukturo (zdravstvo, 
varstvo starejših, okolje itd.), v digitaliza-
cijo, v raziskave in razvoj ter v vse tisto, 
kar lahko Slovenijo tudi v prihodnje dviga 
nad evropsko povprečje.

Namen Načrta za okrevanje in odpornost 
Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) 
bo zagotovil obsežno finančno podporo 
reformam in strukturnim spremembam 
in naložbam, s ciljem ublažiti gospodarski 
in socialni učinek pandemije koronaviru-
sa ter narediti gospodarstvo bolj trajno-
stno, odporno in bolje pripravljeno na iz-
zive, ki jih predstavljajo zeleni in digitalni 
prehodi.
Namen NOO-jev je državam članicam 
pomagati pri reševanju izzivov, oprede-
ljenih v evropskem semestru, na področ-
jih, kot so konkurenčnost, produktivnost, 
okoljska trajnost, izobraževanje in spret-
nosti, zdravje, zaposlovanje ter ekonom-
ska, socialna in teritorialna kohezija. NO-
O-ji bodo zagotovili ustrezen poudarek 
naložb in reform, ki temeljijo na zelenem 
in digitalnem prehodu, da bi pomagali 
ustvarjati delovna mesta in trajnostno rast 
ter izboljšali odpornost Unije. Pri tem pa 
je pomembno, da EK prisluhne različnim 
potrebam držav članic, ki same najbolje 
vedo, kateri ukrepi bodo v posamezni 
državi najbolj učinkovito pripomogli k 
okrevanju in zagotavljanju odpornosti.

Kratka kronologija priprave 
nacionalnega Načrta za okrevanje in 
odpornost
•	 24. julij 2020
Vlada RS je sprejela sklep glede časovni-
ce in aktivnosti priprave Nacionalnega 
načrta za okrevanje in odpornost, ki bo 
podlaga za porabo sredstev iz naslova in-
strumenta »Next Generation EU«. S tem 
namenom sta bili oblikovani dve delovni 
skupini. Prvo (#NGS1) vodi predsednik 
vlade, drugo na operativni ravni (#NGS2) 
vodi Služba Vlade RS za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko (SVRK). V okviru 
delovne skupine #NGS2 so bile zaradi bolj 
učinkovite koordinacije dela ustanovljene 

podskupine po posameznih razvojnih ste-
brih oz. vsebinskih področjih. 
•	 27. avgust 2020
Vlada RS je na redni seji obravnavala iz-
hodišča za pripravo NOO, ki so opredelila 
okvirne vsebine oziroma predvidena pod-
ročja financiranja.
•	 17. september 2020
Od Evropske komisije (EK) smo dobi-
li konkretnejša navodila (predlogo za 
pripravo dokumenta).
•	 24. september 2020
Potekala je videokonferenca z EK, na kat-
eri so sodelovali SVRK, ministrstva, Kabi-
net predsednika Vlade ter SPBR. Evropska 
komisija je predstavila normativne pod-
lage za pripravo načrtov za okrevanje in 
odpornost. SVRK je na kratko predstavila 
osnutek dokumenta in zastavila številna 
vprašanja v zvezi z njegovo pripravo.
•	 1. oktober 2020
Osnutek NOO je bil obravnavan na 
delovni skupini #NGS1.
•	 8. oktober 2020
Osnutek NOO je bil obravnavan in potr-
jen na seji Vlade RS. V naslednjih mesecih 
bodo organizirana posvetovanja s širšim 
krogom deležnikov (državni zbor, region-
alne/lokalne oblasti, fiskalni svet, socialni 
partnerji, civilna družba ipd.).
•	 Od 15. 10. 2020 dalje
Osnutek NOO bo po 15.10.2020 nefor-
malno predložen EK.
•	 Do 20.12. 2020
Vlada bo NOO obravnavala in potrdila 
najkasneje do 20. 12. 2020 ter ga predloži-
la v formalno potrditev Evropski komisiji. 
(odobritev Svet EU – pogajanja z DG EC-
FIN oz. s projektno skupino za okrevanje 
in odpornost).
•	 1. januar 2021
Previden je sprejem zakonodaje 
(RRF-uredba) in s tem bo možna formal-
na predložitev NOO EK.
•	 Leto 2022
NOO bo treba ovrednotiti in dopolni-
ti, ker bo 30 % sredstev razdeljenih šele 
takrat.
Na delovni ravni neformalna pogajanja v 
zvezi z NOO z EK že potekajo. Od vlade 
potrjeni načrt bo Slovenija na Evropsko 
komisijo posredovala do konca letošnjega 
leta. Pogajanja z Evropsko komisijo bodo 
potekala še v prvi polovici leta 2021.
Potrebna je še uskladitev normativnih 
podlag za RRF z Evropskim parlamentom 
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in tudi glasovanje v Državnem zboru RS 
in v 26 drugih parlamentih držav članic 
Evropske unije.

Podlage za pripravo NOO
−Priporočila državi EK 2020 (CSR)
−Poročilo o državi 2019 in 2020 – Evrop-
ska komisija
−Poročilo o razvoju - UMAR
−Ekonomski pregled za Slovenijo 2020 – 
OECD
−Nacionalne strateške dokumente
Osredotočenost na zeleni in digitalni prehod 

Na splošno bi morali ukrepi, ki jih je treba 
financirati v okviru NOO, zagotoviti, da je 
vsaj 37 % ukrepov v načrtu namenjenih 
izpolnjevanju podnebnih ciljev in 20 % 
izpolnjevanju digitalnih ciljev.

Vsebina dokumenta
Reforme bodo izvedene na področju 
trga dela, socialnega varstva in dolgo-
trajne oskrbe, zdravstva, finančnega in 
fiskalnega sistema ter zmanjšanja admin-
istrativnih ovir. Podprte bodo z ustrezni-
mi naložbami, kot so domovi za starejše 

občane, zdravstve-
na infrastruktura 
(dograditev infek-
cijske klinike Lju-
bljana, nadomestna 
novogradnja stavbe 
oddelka za infek-
cijske bolezni in 
vročinska stanja v 
UKC Maribor idr.), 
ohranjanje in spod-
bujanje zaposlitev, 
zlasti prvih zapos-
litev za mlade itd.
Strukturne spre-
membe bodo izve-

dene zlasti na naslednjih področjih:
•	gospodarstvo (digitalizacija, investicije 

v podjetjih, podporno okolje za podjet-
ja, raziskave in razvoj, turizem, finančni 
instrumenti);

•	promet (železniška infrastruktura, raz-
vojne osi, avtoceste, regionalne pov-
ezave, javni potniški promet); 

•	energetika (obnovljivi viri energije, 
trajnostna prenova stavb – energetska 
učinkovitost);

•	okolje (odpadne vode, oskrba s pitno 
vodo);

•	stanovanjska politika (podpora gradnji 
najemnih stanovanj za določene ciljne 
skupine);

•	 izobraževanje (prenova izobraževalnega 
sistema: e-učbeniki, uporaba modern-
ih orodij in tehnologij, povezava izo-
braževalnega procesa z gospodarstvom; 
krepitev znanja in kompetenc, zlasti 
digitalnih in kompetenc, ki jih zahtev-
ajo novi poklici);

•	dostopnost javnih storitev ljudem – 
digitalizacija države in družbe.

Razdelitev nepovratnih in povratnih 
sredstev RRF po področjih (v mio EUR)  
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in družinskih prejemkih ter Zakona o jav-
nem jamstvenem in preživninskem skla-
du Republike Slovenije. S sprejeto spre-
membo Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih se bo odslej mla-
dim staršem zagotovila višja pokojninska 
osnova. Staršem, ki bodo koristili pravico 
do krajšega delovnega časa zaradi varstva 
svojih otrok, bo država po spremenjeni 
zakonodaji namreč zagotovila višje pla-
čilo prispevkov, s tem pa se bo povišala 
tudi njihova pokojninska osnova. Spre-
memba Zakona o javnem jamstvenem 
in preživninskem skladu Republike Slo-
venije se nanaša na otroke, katerih eden 
od staršev ne plačuje preživnine, plačilo 
le-te pa po zakonu nadomešča Preživnin-
ski sklad. Ker je tem otrokom po trenutni 
zakonodaji nadomestilo kot preživnina iz 
Preživninskega sklada zagotovljeno le do 
dopolnjenega 18. leta, smo s spremembo 
zakonodaje zagotovili, da bodo ti otroci 
nadomestilo iz sklada prejemali vse do 
konca svojega šolanja oziroma najdlje do 
dopolnjenega 26. leta starosti. S takšno 
ureditvijo nadomestila preživnine se tako 
tudi s pomočjo državnega sklada pomaga 
otrokom zagotoviti pravico do njihove-
ga nemotenega razvoja, kar med drugim 
vključuje tudi dokončanje otrokovega iz-
obraževanje. 

UR

V zadnjih dneh meseca septembra je v 
Državnem zboru RS potekala 20. redna 
seja, na kateri smo poslanci sprejeli dolgo 
pričakovane spremembe zakonodaje na 
različnih področjih. Sprejeta je bila novela 
Zakona o trgovini, po kateri trgovine ob 
nedeljah in praznikih ne bodo več smele 
poslovati. Izjeme so manjše prodajalne 
do 200 kvadratnih metrov na bencinskih 
servisih, mejnih prehodih, v pristani-
ščih, na letališčih, železniških in avtobu-
snih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako 
bodo lahko ob nedeljah in dela prostih 
dneh odprte preostale manjše prodajalne 
s površino do 200 kvadratnih metrov, če 
bodo v njih na dela proste dni stregli kup-
cem lastniki sami ob pomoči študentov 
in upokojencev. S potrebno dvotretjinsko 
večino je bila sprejeta sprememba zakona 
o obrambi, s katero se zagotavlja boljša so-
cialna varnost slovenskih vojakov tudi po 
45. letu starosti. 
Na področju pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja ter družinskih prejemkov 
je bila sprejeta novela Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
odpravlja nepravični ureditvi pokojnin 
za dve kategoriji zavarovancev, in sicer 
dokup vojaških in študijskih let, ki so jih 
zavarovanci plačali, a so bila pri odmeri 
pokojnine po do sedaj veljavni zakono-
daji spregledana in se zato niso upošteva-
la, prav tako pa se je z novelo uredil tudi 

status tistih kmečkih zavarovancev, ki so 
plačevali v pokojninsko blagajno za polni 
obseg pravic, priznan pa so imeli le ožji 
obseg pravic. Slednje pomeni, da se po 
spremenjeni zakonodaji obseg pravic pri 
odmeri pokojnine tem upravičencem po 
novem določi glede na višino njihovih 
vplačanih prispevkov in ne glede na ad-
ministrativno kategorijo zavezanca. 
Nekoliko višje pokojnine, ki jih bodo vsi 
upokojenci prejeli konec letošnjega leta, 
smo zagotovili s popravkom Zakona o 
ukrepih na področju plač in drugih stro-
škov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Gle-
de na dejstvo, da je bila pod prejšnjo vlado 
sprejeta izredna uskladitev pokojnin, ki je 
v osnovi odvisna od gospodarske rasti, se 
zaradi kriznega upada gospodarstva po-
kojnine konec tega leta ne bi usklajevale. 
Sprejeta sprememba zakonodaje bo tako 
tudi v letošnjem letu omogočila izredno 
uskladitev pokojnin za vse upokojence, 
in sicer ne glede na gospodarska gibanja 
v državi. Na ta način se bo vsaj nekoliko 
pripomoglo k izboljšanju položaja upoko-
jenk in upokojencev, saj so prav ti v teh 
oteženih okoliščinah zdravstvene in go-
spodarske krize še posebej ranljiva sku-
pina.
Na področju družinske zakonodaje sta 
bila na seji sprejeta popravka dveh zako-
nov, in sicer Zakona o starševskem varstvu 

zAPRTJE TRGOVIn OB nEDELJAH, 
POPRAVKI POKOJnInSKE In DRUŽInSKE 
zAKOnODAJE TER IzREDnA USKLADITEV 
POKOJnIn KOnEC LETA  

Iz tabele Razdelitev nepovratnih in povratnih sredstev 
RRF po področjih in iz grafikonov je razvidno, da na 
področju »zeleno« v tem trenutku dosegamo 34-% de-
lež in na področju »digitalno« 17-%, če upoštevamo 

celotna nepovratna sredstva 
za reformni in strukturni 
del. V primeru, da upošteva-
mo nepovratna sredstva le za 
strukturni del po razvojnih 
stebrih, pa je ta delež na po-
dročju »zeleno« 42-% in na 
področju »digitalno« 20-%.
Ministrstva so posredovala 
vsebine oziroma projekte v 
skupni vrednosti več kot de-
set milijard evrov nepovratnih 
sredstev. Skupaj z njimi so bile 
določene prioritete glede na 
vsebine, ki jih podpira Meha-
nizem za okrevanje in odpor-
nost v vrednosti dveh milijard 
evrov, izkazan je tudi interes 

za financiranje projektov s povratnimi 
sredstvi v višini 2,9 milijarde evrov. V nas-
lednjem koraku bodo morala ministrstva 
opraviti prioritizacijo ukrepov in realno 
oceniti vrednost investicij, tudi v skladu z 
navodili Evropske komisije. 
Narediti bo treba natančno razmejitev 
vsebin in projektov med instrumenti Rea-
ct-EU, RRF, VFO (na osnovi meril).

Mag. Monika Kirbiš Rojs, 
državna sekretarka,

Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko
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lednji sestavi: Žarko Furman (podžupan 
Občina Slovenska Bistrica), predsednik 
Anton Kolar (Društvo invalidov Črešnje-
vec), podpredsednik Milan Mugerle (Me-
dobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Maribor), Darja Cigoj (Društvo paraplegi-
kov Podravje), Cvetka Poslek (Medgene-
racijsko društvo Mavrica), Stanko Polanec 
(Društvo invalidov Slovenska Bistrica), 
Franc Vidovič (Društvo Sožitje Slovenska 
Bistrica), Rebeka Potočnik (Združenje 
Europa Donna Slovenije), Mirko Topo-
lovec (Društvo diabetikov Maribor), Saša 
Vidmar (Komunala Slovenska Bistrica), 
Irena Jereb (vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti Občina Slovenska Bistrica), 
Zlatka Mlakar (višja svetovalka Oddelka 
za družbene dejavnosti Občina Slovenska 
Bistrica) in Marko Pučnik (višji svetova-
lec Oddelek za okolje in prostor Občina 
Slovenska Bistrica).
Pri Svetu za invalide poudarjajo, da gre pri 
projektu za socialno vključevanje vseh ob-
čanov, tako starejših kot drugih šibkejših, 
ki jim želijo prisluhniti še nadalje, hkra-
ti pa je treba poudariti, da imajo ključno 
vlogo pri razvijanju in nadgradnji projek-
ta prav invalidi sami, ki jim v svetu sledi-
jo in pomagajo pri lažji in kakovostnejši 
sedanjosti ter prihodnosti. 
Kljub nepredvideni situaciji v letu 2020 
zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 
in posledično bolezni covid-19 aktivnosti 
sveta za invalide potekajo naprej skladno 
z danimi možnostmi delovanja in pripo-
ročili NIJZ-ja. Na zadnji seji sveta 16. sep-
tembra so se predstavniki sveta seznanili 
z dosedanjimi aktivnostmi v letu 2020, 
skladno z akcijskim načrtom, in obravna-
vali posledice vpliva epidemije covida-19 
na invalide in druge ranljive skupine naše 
družbe. O oblikovanih priporočilih bodo 
obvestili pristojne inštitucije. 

UR 

Občina Slovenska Bistrica se pri svojem 
delu zaveda pomembnosti slehernega 
občana, zato vlaga posebne napore v za-
gotavljanje enakih možnosti in pravic 
vseh svojih občanov. S tem prepričanjem 
je občina na pobudo Društva invalidov 
Črešnjevec leta 2012 pristopili k projektu 
Občina po meri invalidov. 
Osnovo za izvajanje projekta predstavljata 
dosedanja akcijska načrta za neodvisno 
življenje invalidov. Prvi akcijski načrt za 
neodvisno življenje invalidov v Občini 
Slovenska Bistrica za obdobje 2014–2017 
je bil sprejet na seji Občinskega sveta Ob-
čine Slovenska Bistrica decembra 2013, 
drugi, za obdobje od 2018–2022, pa junija 
2018.
Projekt Občina po meri invalidov se izva-
ja pod okriljem Sveta za invalide Občine 
Slovenska Bistrica. V svetu so posebej po-
nosni na vidne projekte v občini v zadnjih 
letih, kot so informacijska pisarna za inva-
lide, izgradnja dvigala v bistriškem gradu 
in delovanje Centra za starejše Metulj, ki 

zagotavlja zdravo in razgibano preživlja-
nje časa starejšim, invalidnim osebam in 
osebam z gibalnimi ovirami.
Kot izstopajoče predvidene aktivnosti, ki 
temeljijo na aktualnem akcijskem načrtu 
za neodvisno življenje invalidov v Obči-
ni Slovenska Bistrica, se lahko izpostavi 
namestitev igrala za otroke z gibalno ovi-
ranostjo, ureditev dostopnosti v občinske 
prostore za pomoč težje gibalno oviranim 
občanom, ureditev dostopa gibalno ovi-
ranim v višja nadstropja v osnovni šoli za 
otroke s prilagojenim programom, posta-
vitev sanitarij za invalide, apel na pristoj-
ne inštitucije za odpravo administrativnih 
ovir pri zaposlovanju invalidov, podajo 
pobude na pristojno ministrstvo za spre-
membo časa trajanja zaposlitve invalidov 
prek javnih del in vzpostavitev mednaro-
dnega sodelovanja s prijateljskimi mesti 
občine Slovenska Bistrica. 
Februarja 2020 je Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica potrdil novo sestavo 
Sveta za invalide Slovenska Bistrica v nas-

nIČ O InVALIDIH BREz InVALIDOV  
Foto: Aleš Kolar

POVABILO PROSTOVOLJCEM: 
BREzPLAČnI PREVOzI zA STAREJŠE OBČAnE
Občinska uprava Občine Slovenska Bi-
strica pripravlja dejavnosti za izvedbo 
projekta Brezplačni prevozi za starejše 
občane. Brezplačni prevozi bodo name-
njeni starejšim občanom brez lastnega 
prevoza in svojcev, ki bi lahko zagotav-
ljali prevoze. Prevoze bodo izvajali na 

območju občine, v izjemnih primerih tudi 
izven nje. Na tak način se bosta izboljšali 
mobilnost starejših in dostopnost do raz-
ličnih storitev (zdravnik, lekarna, trgovi-
na, upravna enota, občina). 
V ta namen vabimo občane voznike (upo-
kojence, študente, brezposelne), ki so 

pripravljeni del svojega prostega časa na-
meniti opravljanju prevozov. 
Dodatne informacije so vam na voljo 
po elektronski pošti na e-naslovu 
centerzastarejse.sb@gmail.com in po 
telefonu na telefonski številki 02 818 07 49. 
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LAS
JAVNI POZIV 

za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja LAS 
Dobro za nas občin Makole, 

Poljčane, Rače - Fram in 
Slovenska Bistrica v obdobju 

2021–2023,
sofinanciranih iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj 
Lokalna akcijska skupina Dobro za nas 
je na spletni strani http://www.lasdobro-
zanas.si/javni-pozivi/ 15. oktobra 2020 
objavila 3. javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalne-
ga razvoja. Zato poziva lokalno prebival-
stvo, javni, gospodarski in civilni sektor 
na območju občin Makole, Poljčane, Rače 
- Fram in Slovenska Bistrica k 

prijavi predlogov operacij
za izvajanje »Strategije lokalnega razvo-

ja LAS Dobro za nas 2014–2020«
v obdobju 2021–2023

Namen javnega poziva je izbor operacij 
(projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvo-
ja na urbanih območjih občin Makole, 
Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistri-
ca, in sofinanciranje njihovih stroškov. Jav-
ni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in 
znotraj tega v okviru podukrepa »Podpo-
ra za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dode-
lilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje operacij, 
izbranih na podlagi javnega poziva, zna-
ša 327.104,75 EUR. Delež sofinanciranja 
operacij znaša 80 odstotkov upravičenih 
stroškov.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, 
materiala, naložb, kot je določeno v 28. 
členu Uredbe CLLD. Stroški nakupa ze-
mljišč lahko predstavljajo največ 10 od-
stotkov skupnih upravičenih stroškov 
operacije. Razliko do 100 odstotkov upra-
vičenih stroškov ter neupravičene stroške 
krije upravičenec kot nosilec operacije iz 
lastnih sredstev.
Podrobna vsebina javnega poziva, raz-
pisna dokumentacija in vloga za prijavo 

operacije so objavljene na spletni strani 
LAS Dobro za nas: http://www.lasdobro-
zanas.si/javni-pozivi/.
Vlogo za javni poziv je treba poslati 
priporočeno po pošti na naslov vodilnega 
partnerja, to je Razvojno informacijski 
center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska 
Bistrica, do 31. januarja 2021 ali osebno 
dostaviti med ponedeljkom in petkom v 
pisarno vodilnega partnerja na naslovu 

Razvojno informacijski center, Trg svobode 
5, 2310 Slovenska Bistrica, najpozneje do 
31. januarja 2021 do 12. ure.
Prijavitelji dobijo dodatne informacije v 
zvezi s pozivom pri vodilnem partnerju 
lokalne akcijske skupine, Razvojno infor-
macijskem centru Slovenska Bistrica, Trg 
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22 
70); vsak delovni dan od 9. do 13. ure.  
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izposoje koles bo prišlo kmalu, zavze-
mamo se tudi za postopno preureditev 
mestnega središča z uvedbo območja za 
pešce in kolesarje.« 
Udeleženci posveta so poudarili, da so v 
mestu Slovenska Bistrica slabi pogoji za 
kolesarjenje, saj ni pravih kolesarskih stez. 
»Kolesarske steze niso zaključene, težave 
so predvsem pri pridobivanju zemljišč in 
dovoljenj,« je opozoril Dušan Leskovar, 
predsednik občinskega Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu. Zato je 
Občina Slovenska Bistrica naročila študije 
za ureditev kolesarske mreže. »Prioriteta 
je povezava mesta z železniško postajo. Za 
izgradnjo te kolesarske steze pridobivamo 
zemljišča, v ta namen smo se sestali z za-
kupniki kmetijskih zemljišč. Z deli bi tako 

POSVET O KOLESARSKI 
InFRASTRUKTURI V 
MESTnEM SREDIŠČU 
Tudi letos so v Slovenski Bistrici obeležili 
evropski teden mobilnosti. Zaradi novega 
koronavirusa ni bilo množičnih prireditev 
na prostem, zato pa so med drugim RIC 
Slovenska Bistrica, Univerza v Maribo-
ru in podjetje Implera pripravili okroglo 
mizo o kolesarski infrastrukturi v mestnih 
središčih. Na posvetu so strokovnjaki po-
dali nekaj uporabnih smernic za ureditev 
kolesarskih poti.
Sebastian Toplak, ki je vodil projekt izde-
lave celostne prometne strategije v občini 
Slovenska Bistrica, je poudaril, da kar 73 
odstotkov Bistričanov za vožnjo uporablja 

osebni avtomo-
bil. »Veliko lju-
di z avtomobili 
potuje le do tri 
kilometre, zato 
je treba uporab-
nike pritegniti 
z drugimi obli-
kami prometne 
mobilnosti. Do 

lahko začeli prihodnje leto,« je pojasnil 
Marko Pučnik, višji svetovalec z občin-
skega oddelka za okolje in prostor. 
V okviru letošnjega tedna mobilnosti 
so želeli predati namenu tudi izposojo 
mestnih koles. Kolesa vso na Trgu svo-
bode že pripravljena, a bodo morala, kot 
kaže, na prve uporabnike počakati do 
pomladi. Urediti morajo namreč še, kdo 
bo vzdrževal in upravljal z mrežo koles. 
Sicer pa je RIC Slovenska Bistrica skupaj s 
podjetjem Implera in Občino Rače - Fram 
začel izvajati tudi projekt Potuj zeleno, ki 
je namenjen spodbujanju trajnostne mo-
bilnosti. 

Tomaž Ajd 

V letu 2004 se je na osnovi dogovora reali-
zirala regijska razširitev delovanja varuha 
na območje občin statistične regije Pod-
ravja. Mestni svet Mestne občine Mari-
bor je v skladu z 2. in 10. členom Sklepa 
o ustanovitvi Varuha bolnikovih pravic 
in njegovi pristojnosti (MUV, št. 18/01 in 
20/01-popravek) na 6. redni seji 17. juni-
ja 2019 imenoval za dobo šestih let Lidijo 
Breznik za varuhinjo bolnikovih pravic. 
Meseca oktobra 2020 je Občina Slovenska 
Bistrica z Mestno občino Maribor sklenila 
pogodbo o zagotavljanju sredstev za opra-
vljanje funkcije varuha bolnikovih pravic 
statistične regije za Podravje za leto 2020.
Namen delovanja Varuha bolnikovih pra-
vic je uresničevanje pogojev za širše, bolj 
učinkovito zdravstveno varstvo ter omo-
gočanje enakopravne, primerne, kako-

DELOVAnJE VARUHA 
BOLnIKOVIH PRAVIC

vostne in varne zdravstvene obravnave. 
Vsakdo, ki meni, da so mu bile z opusti-
tvijo ali dejanjem javnega zdravstvenega 
zavoda ali koncesionarja pri zdravstveni 
obravnavi kršene pravice, lahko pri va-
ruhu bolnikovih pravic poda pobudo za 
pričetek postopka ugotavljanja in/ali reše-
vanja domnevnih kršitev njegovih pravic. 
Varuh vprašanja, pobude oziroma pritož-
be rešuje neodvisno in samostojno. Pri 
svojem delu svetuje, informira, nudi stro-
kovno pomoč in po potrebi in pooblastilu 
zastopa posameznega uporabnika. Posto-
pek pri varuhu je zaupen, neformalen in 
brezplačen.
Redne uradne ure in poslovni čas pisarne 
na sedežu (Ulica heroja Tomšiča 2, Mari-
bor):
−ob ponedeljkih in torkih od 8. do 12. in 

od 13. do 15. ure;
−ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 17. 
ure;
−ob petkih od 8. do 13. ure.
Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih 
pravic na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2, 
Maribor:
−sreda: od 13. do 17. ure; zaželena je 
predhodna najava.
Varuhinja bolnikovih pravic je osebno, 
v pisarni v Ulici heroja Tomšiča 2, Mari-
bor, po predhodni najavi dosegljiva vsako 
sredo med 13. in 17. uro, v času uradnih 
ur MOM pa osebno ali po telefonu nje-
na strokovna sodelavka Manja Habjanič, 
univ. dipl. prav.
Varuhinja bolnikovih pravic: Lidija 
Breznik, mag. soc. geront.
Strokovna delavka: Manja Habjanič, 
univ. dipl. prav.
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 
Maribor
Tel. št.: 02 22 82 223 in 02 22 01 634
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si



Stran 10 URAD ZA DELO Informator, oktober 2020

nOVA IzOBRAŽEVAnJA
In USPOSABLJAnJA

O
BČ

IN
E

Št
ev

. r
eg

. 
br

ez
po

se
ln

ih
 

os
eb

 
(s

ep
t. 

20
20

)

Št
ev

. d
elo

vn
o 

ak
tiv

ni
h 

(ju
lij

 2
02

0)

St
op

nj
a r

eg
. 

br
ez

po
se

l-
no

sti
 

(ju
lij 

20
20

)

Makole 84 247 8,9
Oplotnica 124 672 6,9
Poljčane 169 1.175 10,0
Slovenska 
Bistrica

926 8.742 8,2

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

novost: Izobraževanja 
in usposabljanja za 

zaposlene s skrajšanim 
polnim delovnim časom

Septembra pet odstotkov 
manj brezposelnih kot 

avgusta

Zaposleni, ki so jih delodajalci zaradi po-
manjkanja dela razporedili na skrajšani 
polni delovni čas, lahko v tem obdobju 
izboljšajo svoja znanja in veščine. Vklju-
čijo se lahko v neformalno izobraževanje 
in usposabljanje ali v preverjanje in potr-
jevanje poklicnih kvalifikacij. Udeležba v 
programih je brezplačna za zaposlene in 
delodajalce.

neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Preverjanje in 
potrjevanje nPK Priložnosti za 

delodajalce
Delodajalci lahko še 

vedno koristite naslednje 
ukrepe

TK). S tem dokazujejo usposobljenost za 
opravljanje poklica ali poklicnih nalog. 
Več informacij najdete na spletnem naslo-
vu www.npk.si.
Vstop v programe
1. Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve
Zaposleni se pred vključitvijo v program 
prijavi v našo evidenco iskalcev zaposlitve 
(ne v evidenco brezposelnih). Najhitre-
je se prijavi z oddajo elektronske vloge 
na portalu Poiščidelo.si. Po oddani elek-
tronski vlogi bo na svoj elektronski naslov 
prejel potrdilo o oddaji in obvestilo z in-
formacijami o prijavi v evidenco. Osebni 
svetovalec ga bo povabil na podpis odda-
ne vloge pri uradu za delo.
2. Podpis zaposlitvenega načrta in 
pogodbe o vključitvi
Po prijavi se bo z osebnim svetovalcem 
pogovoril o svojih željah glede izobraže-
vanja in usposabljanja. Podpisal bo zapo-
slitveni načrt in pogodbo o vključitvi v 
program.
Sklenjena pogodba je osnova za izplači-
lo dodatka za prevoz (od doma do kraja 
izvajanja programa, razen če bo izvajanje 
potekalo pri delodajalcu) in pokritje stro-
škov programa. 
Dodatne informacije: kontaktni center: 
tel. št.: 080 20 55 (brezplačni telefon ob 
delovnikih) in elektronski naslov: kontak-
tni.center@ess.gov.si.

Registrirana 
brezposelnost

Interventni zakon omogoča delodajalcem 
uveljavljanje subvencije za skrajšani polni 
delovni čas. Zaposlenim, ki so jim deloda-
jalci odredili delo s skrajšanim polnim 
delovnim časom, pa ponuja priložnost za 
pridobitev ali razširitev znanj in veščin v 
programih neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja.
Delodajalci se z zaposlenimi v obdobju 
odrejenega skrajšanja polnega delovne-
ga časa lahko dogovorijo glede udeležbe 
v neformalnem izobraževanju in uspos-
abljanju. 
Na voljo so jim različne vrste programov, 
kot so tečaji za digitalno pismenost, uspos-
abljanja za računalniško pismenost, tečaj 
za oblikovalca spletnih strani, pridobitev 
spričevala ECDL (Evropsko računalniško 
spričevalo), tečaji tujih jezikov, tečaji za 
voznika viličarja, usposabljanje za varnos-
tnika, usposabljanje za knjigovodska dela, 
računovodja za manjše družbe, podjetniš-
ka delavnica, operater CNC-naprav.

Zaposleni se v obdobju odrejenega skraj-
šanja polnega delovnega časa po dogo-
voru z delodajalcem lahko udeležijo tudi 
preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK) in temeljnih 
kvalifikacij (TK).
To pomeni preverjanje in potrjevanje nji-
hovega strokovnega znanja, spretnosti in 
izkušenj, ki so jih pridobili na različne na-
čine, tudi izven formalnega izobraževanja. 
Udeleženci, ki uspešno opravijo preverja-
nje in potrjevanje, prejmejo javno veljav-
no listino (certifikat NPK ali spričevalo 

V septembru 2020 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica registri-
ranih 1.243 brezposelnih oseb, kar je za 
17,3 % več kot v mesecu septembru 2019 
in za 6 % več kot v mesecu avgustu 2020. 
Med registriranimi brezposelnimi je bilo 
v mesecu septembru 313 mladih, kar zna-
ša 25,2 %. Stopnja registrirane brezposel-
nosti na Uradu za delo Slovenska Bistrica 
je znašala v mesecu juliju 2020 8,3 % (kar 
je za 1,2 % več kot v istem obdobju lani), 
na območju celotne Slovenije pa je znaša-
la 9,2 %.

Delovno aktivno 
prebivalstvo

•Delovni preizkus 2020

Ob koncu septembra je bilo pri Zavodu 
na ravni celotne Slovenije registriranih 
83.766 brezposelnih, kar je 5,0 % manj 
kot avgusta in 20,0 % več kot v septembru 
2019.
Na novo se je septembra pri Zavodu pri-
javilo 6.510 brezposelnih, 23,4 % več kot 
avgusta in 13,2 % več kot pred enim le-
tom. Zaposlilo se je 8.125 brezposelnih, 
66,9 % več kot avgusta in 49,9 % več kot 
septembra 2019. V povprečju je bilo v ob-
dobju prvih devetih mesecev brezposelnih 
84.995, 14,2 % več kot v primerljivem ob-
dobju lani. 

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
julija 2020 na območju Urada za delo Slo-
venska Bistrica 10.836 delovno aktivnih 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), 
kar je za 1,9 % manj kot v enakem obdob-
ju leta 2019. V Območni službi Maribor 
se je delež zmanjšal za 1,2 %, zmanjšal se 
je tudi delež na ravni celotne Slovenije, in 
sicer za 1,2 %.

Delodajalci lahko skozi ta ukrep 
spoznate ustrezne kandidate in 
njihove kompetence. Traja naj-
manj 100 ur oziroma največ en 
mesec. Program je namenjen tis-
tim, ki so prijavljeni med brezpo-
selnimi, in to ne glede na starost 
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Prenovljen iskalnik po 
prostih delovnih mestih

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

in trajanje brezposelnosti. Ukrep je aktua-
len do porabe sredstev oziroma najdlje do 
30. decembra 2020.
•Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na 
delovnem mestu – mladi
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposelne 
osebe spoznate v konkretni delovni situ-
aciji in jih usposobite za predvideno de-
lovno mesto. V program se lahko vključijo 
mladi do izpolnjenega 30. leta starosti. 
Usposabljanje lahko traja dva ali tri me-
sece. Program je aktualen do razdelitve 
sredstev oziroma najdlje do 30. decembra 
2020.
•Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na 
delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so prijavljene v 
evidence brezposelnih oseb. Usposablja-
nje traja dva ali tri mesece. Ukrep je ak-
tualen do porabe sredstev oziroma najdlje 
do 30. decembra 2020.
•Trajno	zaposlovanje	mladih,	vzhod	2020
V okviru tega javnega povabila lahko de-
lodajalci pridobijo subvencijo za zaposli-
tev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so 
prijavljeni v evidenci brezposelnih. 
Mesečna subvencija znaša 208 evrov in se 
lahko izplačuje največ 24 mesecev. 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za 
nedoločen čas. Delodajalci lahko kandidate 
zaposlite s polnim delovnim časom. 
S krajšim tedenskim delovnim časom, ven-
dar ne s krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo 
invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o inva-

Iskalnik ponuja hiter, preprost in pregle-
den prikaz najustreznejših prostih delov-

nih mest glede na interese posameznika. 
Vidne so tudi pozitivne reference deloda-
jalcev, ki so finalisti ali prejemniki ene od 
nagrad ali certifikata s področja zaposlo-
vanja.
Vizija Zavoda v prihodnjih letih je »pra-
viloma digitalno«. To pomeni razvoj takih 
informacijskih rešitev, ki bodo za naše 
uporabnike čim preprostejše in učinko-
vitejše. Prinaša uporabo različnih »search 
& match« orodij na zaposlitvenih platfor-
mah ter druge spremembe in novosti na 
digitalnem področju. 
Namen uvedbe digitalnih storitev Zavoda 
je, da čim več naših uporabnikov spozna 
in uporabi različne digitalne kanale. To 
pomeni, da storitve ne samo razvijamo, 
pač pa zagotovimo tudi pomoč ter indi-
vidualizirano, poglobljeno obravnavo tis-
tim uporabnikom, ki imajo več ovir pri 
uporabi novih storitev. Napredek bomo 
dosegli le, če bo nova tehnologija olajšala 
poslovanje tako našim uporabnikom kot 
našim zaposlenim.
Ni potrebna registracija
V ta namen smo prenovili tudi iskalnik 
po prostih delovnih mestih, ki je z naše 
spletne strani odslej dostopen na naslo-
vu: https://www.iskanjedela.si. Iskalnik 
po prostih delovnih mestih je namreč 
naša najbolj obiskana spletna rubrika, saj 
ga uporabi več kot 80 % vseh obiskoval-
cev naše spletne strani, to je v povprečju 
20.000 na dan. Prenovljeni iskalnik je za-
menjal prejšnjega tudi na našem portalu 
PoiščiDelo.si.

PRIŽIG LUČI
nA SVETOVnI DAn zDRAVIH DOJK

Na Svetovni dan zdravih dojk, 15. oktobra, 
se je stavba na Trgu svobode v Slovenski 
Bistrici obarvala rožnato.  V znak 
podpore vsem, ki se srečujejo z boleznijo, 

lidnosti delajo le krajši delovni čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem Portalu za 
delodajalce najdlje do 15. novembra 2020.
•Zaposli.me	2020
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lah-
ko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo 
vsaj enega od naslednjih kriterijev: so 
starejši od 50 let; so dopolnili 30 let ali 
več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni 
v evidenci brezposelnih; so dopolnili 30 
let ali več in imajo končano največ osnov-
no šolo (ISCED 2); so dopolnili 30 let ali 
več in bodo po vključitvi v programe so-
cialne aktivacije znova postali dejavni na 
trgu dela; so dopolnili 30 let ali več in so 
prejemniki denarne socialne pomoči; so 
dopolnili 30 let ali več, pri katerih od za-
ključka zaposlitve v okviru programa jav-
nih del še ni minilo 12 mesecev.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev 
je odvisna od števila kriterijev, ki so do-
ločeni v ciljni skupini brezposelnih in jih 
izpolnjuje kandidat za zaposlitev:
416 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz 
ciljne skupine; 500 EUR, če ustreza dve-
ma kriterijema; 583 EUR, če ustreza trem 
kriterijem; 666 EUR, če ustreza štirim ali 
več kriterijem.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem Portalu za 
delodajalce najpozneje do 15. novembra 
2020.

Slovenska Bistrica, je v pozdravnem 
nagovoru izrazil zavedanje pomembnosti 
preventive in osveščanja o bolezni. Da 
bolezen ne izbira in o pomembnosti 
rednega mesečnega samopregledovanja 
je spregovorila direktorica Zdravstvenega 
doma Slovenska Bistrica Urša Sedmak. 
Skupni apel peščici zbranih je bila želja 
za ostanemo zdravi. Ne glede na bravo 
luči, naj bo svetloba tista, ki nas bo vodila 
skozi vse težke situacije, s katerimi se 
srečujemo. Kratek program so popestrili 
plesalci plesnega studia Plohl. Martina 
Plohl je v ta namen pripravila plesno 
koreografijo na pesem Alye – Dobro jutro 
življenje. Ideja o množičnem plesu pa bo 
morala počakati na bolj prijazno leto. Ples 
med kapljami dežja je oddajal posebno 
sporočilo…, z odmevom pesmi kličemo 
življenju DOBRO JUTRO.

Rebeka Potočnik

vsem svojcem, ki so koga izgubili zaradi 
bolezni, vsem zdravim pa v opozorilo, da 
smo v prvi vrsti sami odgovorni za svoje 
zdravje. Žarko Furman, podžupan Občine 

Foto: Aleš Kolar
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OKTOBER – SVETOVnI MESEC 
BOJA PROTI RAKU nA DOJKAH 

Ali ste vedeli, da je v Sloveniji rak dojk naj-
pogostejši rak pri ženskah in da vsak dan 
pri nas zbolijo vsaj tri ženske, letno pa več 
kot 1100?
Rak je bolezen starejših ljudi, življenjska 
doba pa se z leti podaljšuje, zato ljudje 
za rakom zbolevajo pogosteje kot nekoč. 
Kljub temu se umrljivost žensk za rakom 
dojk z leti zmanjšuje zaradi pravočasnega 
odkrivanja bolezni, h kateremu pripomo-
re tudi državni presejalni program DORA.
Rak dojk pa ni bolezen izključno žensk, 
saj zanjo zbolevajo tudi moški. Čeprav je 
pri moških redek, se prognoza ne razlikuje 
od raka dojk pri ženskah. 
Dejavniki tveganja za raka dojk
Pomembno je, da smo seznanjeni z dejav-
niki tveganja za raka dojk, saj prispevajo 
k razumevanju bolezni in zmanjševanju 
tveganja zanjo. 
Prva izmed dejavnikov tveganja sta za-
gotovo spol in starost, saj je 75 odstotkov 
bolnic ob diagnozi starejših od 50 let. 
Zgodnja prva menstruacija, starost več 
kot 30 let ob prvem porodu, opustitev do-
jenja in zgodnja menopavza povečajo tve-
ganje za raka dojk. Prav tako nevarnost za 
nastanek obolenja povečajo kontracepcij-
ske tablete v obdobju jemanja ter nezdrav 
življenjski slog (alkohol, debelost, telesna 
neaktivnost, neuravnotežena prehrana 
ipd.). Velik vpliv na razvoj bolezni ima 
tudi dednost, ob kateri pa so pomembni še 
drugi notranji in zunanji dejavniki, s kate-
rimi se srečujemo v vsakdanjem življenju.
Na kratko o presejalni mamografiji …
Namenjena je odkrivanju začetnih 
rakavih sprememb na dojkah pri ženskah 
po petdesetem letu starosti. V državni 
presejalni program za raka dojk (DORA) 
so vsaki dve leti vabljene vse ženske med 
50. in 69. letom starosti. Na mamografiji 
so spremembe dojk vidne štiri leta prej, 
preden bi jih lahko ženske zatipale 
same. Marsikatero žensko je presejanja 

z mamografijo strah zaradi stiskanja 
dojk ob slikanju, ki pa je pomembno za 
boljši prikaz tkiva dojke. V teh primerih 
priporočamo, da se pred slikanjem 
posvetujete s tamkajšnjim osebjem. To 
vam bo vse razložilo in vas znalo najbolje 
pomiriti. 
Redno samopregledovanje dojk
Redni mesečni pregled dojk se priporo-
ča zaradi pravočasnega odkrivanja spre-
memb, za ženske po petdesetem letu sta-
rosti pa je priporočljivo, da vsaki dve leti 
opravijo še mamografijo. Do menopavze 
naj bo pregled dojk vsak deseti dan po za-
četku menstruacije, kasneje pa na izbrani 
dan v mesecu. Ob pregledovanju moramo 
biti pozorni na zatrdline, spremembe v 
obliki ter barvi kože dojk, vdrtost brada-
vic in izcedek. Za pomoč pri rednem me-
sečnem pregledovanju sta vam na voljo 
tudi mobilna aplikacija in spletna stran 
Breast Test. Ob zaznanih spremembah 
se o tem čimprej posvetujte z izbranim 
zdravnikom.
Postopek, kako si sami pregledamo 

dojko. Postopek ponovite še na levi dojki. 
Na koncu s palcem in sredincem nežno 
stisnite vsako bradavico posebej in preve-
rite, da ni izcedka.
Nagnite se naprej, spustite levo roko in z 
desno pretipajte levo pazduho. Potem po-
novite še na desni strani. 
Kako zmanjšati tveganje za nastanek 
raka dojk?
Največ primerov bolezni raka dojk pove-
zujejo s prekomerno telesno težo in te-
lesno nedejavnostjo. Za svoje dojke zato 
poskrbite na naslednje načine:
•bodite	telesno	aktivni	vsaj	pet	dni	v	tednu,
•uživajte	 zdravo	 in	 uravnoteženo	 prehra-
no,
•omejite	uživanje	rdečega	mesa	in	maščob	
živalskega izvora,
•izogibajte	se	pitju	alkoholnih	pijač,
•naučite	se	spoprijemati	s	stresom	in	raz-
mišljajte pozitivno,
•odzovite	se	na	povabilo	za	mamografijo.
Za več informacij in odgovorov na vpra-
šanja smo vam na voljo v Centru za kre-
pitev zdravja, ZD Slovenska Bistrica, po 
telefonu na telefonski številki 041 682 288 
ali e-pošti na naslovu ckz@zd.sb.si.

Lucija Rožič, dipl. med. sestra
dojke?  
Postavite se pred 
ogledalo, roki naj 
bosta sproščeni 
ob telesu. Potem 
roki položite na 
boke in se ra-
hlo izprsite. Na 
koncu dvignite 
roki nad glavo 
in sklenite dlani. 
Ves čas opazujte 
morebitne spre-
membe dojk in 
bradavic.
Dvignite desno 
roko in z levo 
pretipajte celot-
no dojko v smeri 
urinega kazalca 
in od zunanjosti 
proti bradavici. 
Potem postopek 
ponovite na levi 
dojki. 
Nagnite se naprej 
in z desno roko 
podprite desno 
dojko ter z kro-
žnimi gibi leve 
roke pretipajte 

Foto: www.maribor24.si
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TABOR nA BOČU 
V imenu bistriške enote Centra za socialno delo 
Maribor smo organizirali dvodnevni tabor, ki je 
potekal 6. in 7. avgusta na Boču za otroke in mla-
dostnike iz socialno ranljivejših družin. Pri tem so 
nam prijazno pomagali člani Lions kluba Slovenska 
Bistrica, ki so v celoti finančno omogočili izvedbo 
programa in pokritje stroškov za bivanja in prehra-
no v Planinskem domu na Boču. Otroci so zato lah-
ko doživeli dvodnevne počitnice v objemu gozdov 
ob vodenem in poučnem programu.
Prvi dan smo izvedli tekmovanje v igrah z žogo in 
se naučili novih družabnih iger, popoldne nas je 
obiskal še tabornik iz društva Taborniški rod Črno 
jezero, ki je udeležence naučil pripraviti ogenj in jih 
izkustveno podučil o taborjenju ter o preživetju v 
naravi.
Proti večeru smo ob ognju brali pravljice in izvajali 
skupinske pogovore, naslednji dan pa smo se odpra-
vili na pohod po učni poti. Končali smo s kvizom na 
temo učne poti in z darili, ki so jih prav tako skrbno 

pripravili člani Lions kluba Slovenska Bistrica. Otroci so bili veseli skupinske 
izkušnje, daril in preživljanja časa v naravi. Lions klubu Slovenska Bistrica 
pa se v imenu Centra za socialno delo Maribor – Enota Slovenska Bistrica še 
enkrat iskreno zahvaljujemo za pomoč in proaktivno sodelovanje.                                                             

Ines Majcen, strokovna delavka pri programu

BISTRIŠKI LIOnSI OzAVEŠČAJO 
O SLADKORnI BOLEznI 

Lions klub Slovenska Bistrica je z izdajo 
knjižice Sladka Ana začel vseslovensko 
akcijo ozaveščanja o sladkorni bolezni. S 
knjigo želijo ozaveščati o sladkorni bo-
lezni predvsem otroke od 4. do 15. leta 
starosti po vrtcih in osnovnih šolah. »Naš 
cilj so vse šole v Slovenski Bistrici in v so-
sednjih občinah ter postopoma celotna 
Slovenija. Gre za resnično zgodbo punčke 
Ane, ki zboli za neozdravljivo boleznijo, 
diabetesom, in se na različne načine soo-
ča z boleznijo,« je na nedavni novinarski 
konferenci poudarila predsednica kluba 
Vesna Štitić, ki je knjigo tudi prevedla iz 
hrvaščine. 
Maja Kavalar, priznana pediatrinja. oce-
njuje knjižico kot izjemno pridobitev za 
družbo: »Moramo se zavedati, ko zboli 
otrok, zboli celotna družina. Pri neozdra-
vljivih boleznih gre najprej za šok, potem 

sledi soočenje z drugačnim načinom živ-
ljenja. Ravno zato so vrtci in šole za razvoj 
takšnega vrstnika izjemno pomembni.« 
Prva v vrsti osnovnih šol v občini, na ka-
teri so predstavili knjigo Sladka Ana, je 
bila Osnovna šola Pohorskega odreda Slo-
venska Bistrica. Izdajo knjige sta podprli 
tudi obe zvezi, Lions in Leo Slovenija, ter 
posebej še šest slovenskih lions klubov. Z 
ozaveščanjem o sladkorni bolezni bistriški 
lioni sledijo tudi globalnemu cilju organi-
zacije Lions Clubs International, ki diabe-
tes postavlja med prioritete. 
Bistriški lions klub, ki deluje 12. leto, je 
drugi največji klub od 59 lions klubov v 
Sloveniji. Sprva so pomagali predvsem 
slepim in slabovidnim, nato pa so svoje 
aktivnosti razširili na potrebe v lokalnem 
okolju. Tudi v preteklem letu so izvedli 

številne dobrodelne dejavnosti. »Plačali 
smo terapije in posebna obuvala dvema 
mladostnikoma, pomagali odraslim s po-
sebnimi potrebami in pokrili štipendijo 
eni punci. Organizirali smo tudi dobro-
delno miklavževanje in palačinkijado na 
trgu v Slovenski Bistrici,« je izpostavil 
lanskoletni predsednik Peter Tič. Poleg 
tega je prejšnji predsednik ob letošnjem 
zaprtju gostiln zaradi novega koronavi-
rusa doniral domu za starejše Slovenska 
Bistrica več kot pol tone hrane. 
Letos, ko slovenski lioni praznujejo 30 let 
obstoja, se tudi bistriški lioni zaradi co-
vida-19 soočajo z različnimi izzivi, kako 
pomagati. Med drugim načrtujejo novo 
akcijo v novembru Vroči kostanji, s kate-
ro bi zbrali sredstva in jih v celoti doni-
rali mladim. Vesna Štitić je še pojasnila, 
da imajo veliko prošenj za pomoč. Zato se 
bodo trudili, da pomagajo tistim, ki v lo-
kalnem okolju pomoč najbolj potrebujejo. 

T. A. 

Vesna Štitić in Tatjana Pufič

Maja Krušić Šega in Maja Kavalar

Vesna Štitić in Peter Tič
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10 LET SAMOSTOJnOSTI 
GLASBEnE ŠOLE SLOVEnSKA BISTRICA

POD TAKTIRKO SOZVOČIJ 
Glasbena šola Slovenska Bistrica praznuje 
jubilej za jubilejem. Lansko leto je zazna-
movala častitljivo 70-letnico svojega de-
lovanja, letošnje pa se kiti z desetimi leti 
delovanja kot samostojni zavod.
Zametki glasbenega poustvarjanja na Bi-
striškem segajo v dvajseta leta prejšnjega 
stoletja, ko je nekaj občanov na lastno po-
budo sestavilo godbo na pihala, ki je skozi 
leta (zgolj s kratko prekinitvijo delovanja v 
času vojne) številčno rasla. Potreba po no-
vih članih je v povojnih letih rodila idejo 
o ustanovitvi glasbene šole. Ta se je ures-
ničila leta 1949, zasluga pa gre odlični or-
ganizaciji Oskarja Štakula, ki je šolo zatem 
vodil vse do svoje upokojitve leta 1979. 
Glasbena šola je samostojno delovala do 
leta 1973, ko se je pridružila Centru za 
glasbeno vzgojo Maribor (pozneje Sre-
dnja glasbena in baletna šola Maribor, v 
nadaljevanju SGBŠ Maribor), le kratko 
obdobje med letoma 1951 in 1956 je zara-
di finančne stiske delovala v okviru DPD 
Svoboda. Kot oddelek mariborske šole 
je doživela svoj razcvet. Pod vodstvom 
Oskarja Štakula, Milana Mlakarja in od 
leta 1991 Ignaca Pančiča je postala prepo-
znavna ne le na Bistriškem, temveč tudi 
širše doma in v tujini. Zato je bila ideja o 

osamosvojitvi, ki se je pojavila že v začet-
ku devetdesetih let prejšnjega stoletja, lo-
gično nadaljevanje njenega razvoja.
Pot do tega je tajala kar dobrih osemnajst 
let in zanjo je najbolj zaslužen dolgoletni 
vodja bistriškega oddelka Ignac Pančič. 
Začelo se je leta 1992 s podanim predlo-
gom o ustanovitvi zavoda Svetu šole SGBŠ 
Maribor in Občini Slovenska Bistrica. Čez 
dobrih dvanajst let je sledil prelomni do-
godek – sestanek kolektiva glasbene šole, 
na katerem se je ta z veliko večino odločil 
za samostojni javni zavod. Kolesje se je 
zavrtelo in 2. decembra 2008 je Občin-
ski svet Občine Slovenska Bistrica sprejel 
sklep, da soglaša z odcepitvijo oddelka 
Slovenska Bistrica od SGBŠ Maribor. Na 
osnovi junija 2010 sprejetega Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Glasbena šola Slovenska 
Bistrica je bil cilj dosežen. Glasbena šola 
Slovenska Bistrica je 1. septembra 2010 
začela delovati kot samostojni javni zavod.
Lanskoletni visoki jubilej je glasbena šola 
zaokrožila z nastopom orkestrov in ba-
letnega oddelka na slavnostni akademiji, z 
izdajo zgoščenke in zbornika z naslovom 
»Pod taktirko sozvočij«. Slednji je z zbi-
ranjem podatkov, dokumentov, fotograf-
skega materiala, ustnih virov nastajal pod 

peresom zagnanih učiteljev in predstavlja 
pomemben del mozaika sbistriške zgodo-
vine. Dogodki, vredni tako visokega jubi-
leja, so odraz zavzetega dela in svežih idej 
ravnateljice Radmile Bikić Magdić.
In letošnje leto prinaša nadaljevanje. 
Priprave na obeleženje desetletnice samo-
stojnosti so že obrodile sadove in Glasbe-
na šola Slovenska Bistrica ponosno na-
poveduje dogodke, ki se bodo odvijali v 
decembru. 
Prvi izmed njih bo otvoritev razstave z 
naslovom »Pod taktirko sozvočij«, ki bo 
1. decembra v razstavnih prostorih bistri-
škega gradu. Staccati zgodovine, zbrani v 
ciklično delo zbornika, bodo tokrat uzrli 
luč v klavirskem izvlečku kreativne ekipe 
učiteljev, ki jo sestavljajo Bojana Bučar, 
Tatjana Gaberšek, ki je vodja projekta, 
Neja Skrbiš, Peter Skrbiš. Do konca mese-
ca bosta na ogled zgodovinski pregled šole 
in njene dejavnosti ter zbirka priredb za 
orkester z naslovom »Krasogled sozvočij«. 
Beseda krasogled, slovenski arhaični izraz 
za kalejdoskop (starogrško kalos pomeni 
lepota, eidos pa oblika, ki jo gledaš), se 
kar zlije k sozvočjem zbirke, ki so vrsto let 
nastajali izpod peresa profesorja Valterja 
Kukoviča. Priredbe svetovnih in sloven-
skih klasik različnih glasbenih zvrsti so 
kot barvita stekla krasogleda – v izvedbi 
orkestra učiteljev glasbene šole in pod tak-
tirko avtorja priredb – že zaživela na odrih 
in izdaja zbirke se je ponujala kar sama.
Dogajanja bo zaokrožil slavnostni koncert 
ob desetletnici samostojnosti šole. Kon-
cert, na katerem se bo glasba zlila v čudo-
vito zvočno podobo, v krasogled sozvočij, 
bo 23. decembra v Slomškovem domu. 
Na slavnostni prireditvi bodo tudi prvič 
podeljena sozvočja, nagrade in priznanja 
Glasbene šole Slovenska Bistrica.
Bogata zgodovina glasbene šole v Slo-
venski Bistrici je zarisana s pisano paleto 
dogodkov, ki so jo do danes oblikovali v 
samostojni zavod. Delo in uspehi mladih 
glasbenikov, zagnanih učiteljev in stro-
kovnih delavcev so pod taktirko sozvočij 
do danes oblikovali samostojni zavod, ki s 
ponosom nosi svoje ime in uresničuje svo-
je poslanstvo. Vljudno vabljeni, da boste 
kot obiskovalci tudi vi del našega kraso-
gleda sozvočij.

Tatjana Gaberšek

Fotografija: arhiv glasbene šole
Ignac Pančič, v. d. ravnatelja Glasbene šole Slovenska Bistrica, in Helena Meško, ravnateljica 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor (prej SGBŠ Maribor), ob podpisu pogodbe o prevzemu 
delavcev med tema dvema zavodoma.
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nATALIJA 
RESnIK, 
kaligrafinja

le verjeti moraš vanje.« Še vedno moj naj-
ljubši rek pa: »Ne hodi po uhojenih poteh. 
Pojdi raje tja, kjer ni puti in pusti sled.«

To mi je sedaj zanimivo odkritje, ker 
razkriva, kako sem že takrat razmišljala. 
Kako sem položila seme v zemljo, da sedaj 
gojim to lepotico in vsi pobiramo plodo-
ve. Verjamem, da utiram pot lepopisju v 
vidni vlogi pri ohranjanju ravnovesja med 
človečnostjo in tehniko, s katero smo vsi 
zasvojeni. 

Zakaj menite tako?
Skozi 16-letno delo s poučevanjem ka-
ligrafije zbiram odzive ljudi na njihovo 
počutje. Ljudje poročajo, da jih počasni, 
ponavljajoči se gibi, značilni za kaligrafijo, 
pomirjajo, navdajajo z lepoto in odvračajo 
pozornost od skrbi. Če se uspemo umi-
riti do mere, da redno izvajamo kaligraf-
ske vaje, se pri večini izboljšata psihično 
počutje in duševno zdravje. To so odlične 
vaje za odvračanje pozornosti iz okoli-
ščin, saj ne moremo biti z mislimi nikjer 
drugje kot pri peresu in črki. Posledično 

Kaligrafija – meditacija v gibanju

Natalija Resnik, kaligrafinja s Ptuja, bi 
sebe opisala kot optimistično igralko 
v igri življenja. Vedno stremečo k bolj 
kreativnemu, ljubečemu in zavestnemu 
življenju tukaj in sedaj.

Vedno sem imela potrebo izraziti svoje 
misli in občutja. Morda zato, ker sem se 
za to še posebej trudila, saj v svoji sedem-
članski družini za najmlajšo punco ni bilo 
tako samoumevno, da pride do besede. 
Torej mi je menda to budilo kreativnost, 
iskati poti, kako biti slišana. Že v osnovni 
šoli sem vedno rada posebej lepo okraše-
vala naslove v zvezkih in si izmišljala fonte 
in senčenja, seveda takrat z navadnim na-
livnim peresom.  

Kateri stavek je bil prvi, ki ste ga zapisali 
kaligrafsko?
Zanimivo vprašanje, sem kar malo 
pobrskala nazaj po arhivih in se še sama 
presenetila. Eden je: »Če kdo te vpraša, 
kako ujeti svoje sanje, odgovor je preprost, 

izboljšujemo koncentracijo, zmanjšujemo 
občutja anksioznosti, dvigujemo samoza-
vest. Popravijo se tudi finomotorične spo-
sobnosti.

Ponavljajoči ritem in pozornost na spre-
membe pritiska pri nizanju debelih in 
tankih potegov povzročijo, da pozabiš na 
vse okrog sebe in preprosto uživaš v tre-
nutku. V številnih raziskavah odkrivajo 
ozadje kompleksnih kognitivnih strategij, 
ki jih možgani uporabljajo za regulacijo 
čustev med izvajanjem kreativne aktivno-
sti. Omeniti velja vsaj dve raziskavi, ki sta 
potrdili pozitivne vplive kaligrafije na du-
ševno zdravje. V prvi so ugotovili, da so 
ljudje, ki so se ukvarjali s kaligrafijo, laže 
preživeli obdobje fizične bolezni ali smrti 
v družini. V drugi, še bolj odmevni, pa so 
ugotovili, da terapije s kaligrafijo pripo-
morejo k boljšemu delovanju možganov 
ter lajšajo depresijo in shizofrenijo.

Na začetku ste verjetno pisali bolj za za-
bavo. Ali se spomnite trenutka, ko ste se 
zavedeli, da bi lahko od tega tudi živeli?
Moji kaligrafski začetki segajo v april leta 
2002, ko sem prvič obiskala svojega uči-
telja kaligrafije, Zvoneta Potočnika iz va-
ših krajev. Je izjemen človek in prav go-
tovo je prav on zaslužen za moje vztrajno 
in poglobljeno delovanje in ukvarjanje s 
kaligrafijo. Rada ustvarjam, a še raje pre-
dajam znanje naprej. Vedno po njegovem 
vzoru: iskreno.

Če danes pogledate svoja dela iz začet-
kov vaše lepopisne kariere, ali se je vaša 
pisava zelo spremenila, je videti zelo 
drugače?
Seveda. A zelo rada za spodbudo tečaj-
nikom kažem prav te svoje prve korake, 
ker vsi enkrat začnemo na začetku in le z 
vztrajnostjo in vajo napredujemo. V kali-
grafiji ne gre preskakovati lekcij … no, pa 
saj to ne gre tudi sicer v življenju. Z letih 
redne vaje kaligrafije ne le, da se spremeni 
rokopis, tudi značaj se spremeni.
Več kot sem sama vadila kaligrafijo, manj 
časa sem potrebovala, da sem umirila svoj 
um oziroma ohranila pozornost, saj se 
pri tovrstnem pisanju s črnilom ne smeš 
zmotiti, ker popravki niso mogoči. Takrat 
ko pri sebi ugotoviš, kaj te zares veseli, za-
čutiš sebe in hkrati dozoriš, spregledaš in 
vidiš, kako moda ni tista, ki ti narekuje, 
kaj je zate in kaj ni, ampak je pravi sveto-
valec ali prišepetovalec glas v tebi. Naloga 
vsakega posameznika je, da si prisluhne, 
saj le tako lahko prevzame pravo odgo-
vornost zase. 
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Kako danes gledate na vaše začetke? Ali 
se svoje mladosti spominjate z nostalgi-
jo ali z nasmeškom na ustih? 
Ha ha ha, pa saj sem še vedno mlada. Saj 
sem šele začela živeti sebe. Skozi kaligra-
fijo sem svoj um umirila do te mere, da 
sem ustvarila pogoje za globlji vpogled 
vase. In tako so pred 11 leti v moje življe-
nje prišla izvorna znanja o sledenju času, 
sinhroniziranem s 13 lunami po 28 dni, 
kar mi odpira posebno dimenzijo uvida v 
čas in prostor posameznega dneva. Sko-
zi študij komunikacije z naravo afriških 
domorodcev pa črpam odgovore na svoja 
večno porajajoča se vprašanja o bolj pol-
nem življenju. Sama ta znanja vidim kot 
nadgradnjo svoje poti do bolj zavestnega 
življenja tukaj in sedaj. In prav gotovo gre 
zahvala ukvarjanju s kaligrafijo, da sem 
sploh skozi redne vaje ustvarila pogoje, da 
sem ta znanja lahko sprejela. Vsa tri moja 
področja delovanja se lepo prekrivajo in 
dopolnjujejo mojo kreativnost.  

Zakaj se ljudje odločajo, da se bodo le-
popisja naučili. Kdaj in kje pride kali-
grafija največkrat prav?
Vsakogar, ki me poišče, nagovori lepota 
kaligrafsko oblikovanih črk. Estetika, ki je 
v njem, se sreča z lepoto izpisa in to sploh 
nima veze s tem, kako lep ali nečitljiv ro-
kopis ima sicer posameznik.
 
Znanje kaligrafije pride prav, ko želimo 
izreči voščilo ob rojstvu, krstu, rojstnem 
dnevu, zaključku šolanja, poroki (za vabi-
la, voščila, sedežne rede, jedilne liste), ob 
abrahamu, slovesu. Številne organizacije 
podeljujejo protokolarne listine, prizna-
nja, zahvale. Sama rada izpisujem lepe 
misli, izdelujem barvne slike, ki vključu-
jejo sporočila, pa personalizirane poročne 
listine.  

Koliko časa človek potrebuje, da se nau-
či osnovne tehnike kaligrafije?
Moji 16-urnih tečaji so sistematično zas-
tavljeni. V obdobju enega meseca se zvr-
stijo štiri srečanja, kjer tečajniki postopno 
usvojijo celotno malo in veliko abecedo 
ter številke enega stila pisave. Dosti izve-
do o kompoziciji in zakonitostih posame-
znega stila. In predvsem si lahko ogledajo 
res širok nabor izdelkov, ki se je skozi leta 
nabral. Ker je vsak stil pisave primeren za 
drugo priložnost, se radi vračajo na tečaje 
in usvojijo več stilov. 

Kakšno je po vaših izkušnjah razmerje 
med talentom in trdim delom?
Kot povsod, tudi tukaj brez vztrajnosti, 

brez predanega in osredotočenega dela ni 
napredka. Talent pa, če ga ne razvijamo, 
je, kot ga ne bi imeli.

Vajam iz lepopisja radi rečete tudi me-
ditacija v gibanju. Pravijo, da kaligrafija 
ljudem pomaga pri zbranosti, koncen-
traciji, samozavesti ...
Kaligrafija se mi zdi kot meditacija v giba-
nju, ponavljajoča se usmerjena dejavnost, 
kot pot do sebe. To seveda ne gre z danes 
na jutri. Še sploh, če imaš tako živahen 
značaj, kot je moj. Ha ha ha. Bistvo me-
ditacije ni izklopiti um, ker uma se ne da 
izklopiti. Bistvo je um umiriti, ga usmeriti 
v eno točko, v eno stvar in v tem vztrajati 
toliko časa, da začutiš sebe. 
Po letih lepopisnega izpopolnjevanja 
verjamem, da redne vaje kaligrafije kre-
pijo koncentracijo in zbranost. Možnost 
ustvarjalnega izražanja skozi kaligrafijo pa 
doprinaša k samozavesti in zadovoljstvu s 
samim seboj. Verjamem, da vaje kaligra-
fije opravičeno imenujem »meditacija v 
gibanju«. Koristne so se izkazale tudi pri 
mojem projektnem delu, saj zaradi njih 
lažje usmerjam misli v le eni smeri, sem 
bolj pozorna pri opazovanju detajlov in 
vizualizaciji, kar vodi v večjo produktiv-
nost in boljšo izrabo časa.

Včasih smo vsi pisali na papir, v zad-
njem času pa lepopisje krasi razne table 
in druge predmete.
In to je velika škoda, ki se dela novim ge-
neracijam. Sodobni način življenja, pred-
vsem tehnologija, lajšajo življenje, a je to 
hkrati past. Predvsem za mladino. Ker 
verjamem, da imamo vsi pravico misliti s 
svojo glavo in da bi bilo fajn, da to omo-
gočimo tudi svojim otrokom in zanam-
cem, izvajam tehnične dneve po osnovnih 
šolah in prirejam tečaje kaligrafije po vsej 
Sloveniji. 
Pri pisanju črk s pisalom po podlagi gre 
za pravi možganski trening, saj možgane 
zaposlimo neprimerno bolj kot pri doti-
kanju tipk na tipkovnici ali touch screen 
monitorja.
V raziskavi so otrokom, ki se še niso nau-
čili brati in pisati, pokazali črke, potem pa 
zahtevali, da jih reproducirajo na tri nači-
ne: s tipkanjem na računalniku, s pisanjem 
na praznem papirju in z združevanjem 
pik na papirju, iz katerih so oblikovali 
črke. Izkazalo se je, da so se pri otrocih, 
ki so pisali črke, v možganih aktivirala tri 
pomembna središča, kar se ni zgodilo, ko 
so tipkali ali združevali pike na papirju, 
je komentiral izsledke ameriških raziskav 
Ranko Rajović, nevroendokrinolog, ki se 

zavzema za šole v naravi – brez sodobne 
tehnologije.

Kaligrafijo tudi poučujete. Kakšen od-
nos običajno vzpostavite s svojimi učen-
ci. Ali se lahko lepega pisanja nauči 
vsakdo? Ali naletite tudi na take, ki tega 
nikakor ne zmorejo?
Veseli me prenašanje kaligrafskega znanja 
na vse, na mlade in mlade po duši širom 
Slovenije. Še bolj pa uživam ob ozave-
ščanju stranskih produktov ukvarjanja s 
kaligrafijo. In to so: fokus, koncentracija, 
notranji mir in umirjenost, vztrajnost, 
občutek za estetiko; komunikacije s sočlo-
vekom, s samim seboj. Z darilom v obliki 
bona za 16-urni tečaj ali individualne ka-
ligrafske ure res ne morete storiti napake. 
Na tečajih se počutimo prijetno in veliko 
tečajnikov se rado vrača. 

Moj življenjski namen izza vseh dejavno-
sti, s katerimi se ukvarjam, je povrniti lju-
dem vero vase, začutiti lastno moč in de-
lovati iz nje. To pa zmoremo le, če smo se 
voljni soočati in spoznavati s seboj, s svo-
jimi sončnimi in senčnimi platmi. Jih vse 
sprejeti in jih uravnotežiti znotraj sebe. Ni 
lahka pot izmojstriti se v kaligrafiji ali v 
čemerkoli. A je edina in hkrati neprecen-
ljiva pot do sebe.

Kateri zapis, ki ste ga videli, je naredil 
največji vtis na vas?
Moj prvi stik s kaligrafijo. Ko sem v po-
polni tišini opazovala Zvoneta Potočnika, 
ki je izpisoval priznanje. Očarana in skoraj 
brez diha sem kmalu doživela streznjenje, 
ko mi je predal pero v roke in sem sama 
začela izpisovat prve poteze. 

Kaj vam je v tem poslu v največje veselje?
Brezmejnost kreativnih možnosti in mož-
nost sporočilnosti. Da lahko to, kar želiš 
predati svetu, storiš na dopadljiv, privla-
čen način. Lepo izpisane črke odpirajo 
srca. 

In kje se lahko teh lepih črk naučijo naši 
bralci?
V novembru bo v Knjižnici Josipa Vošnja-
ka v Slovenski Bistrici potekal tečaj kali-
grafije, na katerega ste vsi dobrodošli. Po-
tekal bo štiri zaporedne torke med 16. in 
19. uro z začetkom 3. novembra. Če bo in-
teresa več kot prostora, morda še kak drug 
dan. Vse informacije najdete na www.ka-
ligrafija.eu ali pa preprosto kontaktirajte z 
mano po telefonu. 

Drago Čož
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Evropski dan jezikov na SŠSB
Na naši šoli se učimo angleščino, nemšči-
no in španščino, kot tretji tuji jezik lahko 
dijaki izberejo tudi ruščino ali francošči-
no.
Vse te jezike je v sodelovanju z evropsko 
točko Europe direct Maribor po našem 
mestu predstavljalo 32 dijakov Srednje 
šole Slovenska Bistrica v posebnem pro-
jektu, ki je 25. septembra hkrati potekal 
v skoraj vseh slovenskih mestih, udeležilo 
pa se ga je skupaj okoli 700 dijakov. Na-
men evropskega dneva jezikov je ozave-
ščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, 
spodbuditi kulturno in jezikovno različ-
nost ter učenje jezikov skozi vse življenje. 
Naši dijaki so osveščali Bistričane in druge 
obiskovalce mesta o pomembnosti znanja 
tujih jezikov na zelo preprost način – s 
pogovorom. Od tod tudi ime dogodka Po-
govori se z menoj. Mimoidoče so nauči-
li nekaj španskih besed, z nekaterimi so 
obudili znanje nemščine, z Italijanom, ki 

DELOVnA In USTVARJALnA JESEn nA SŠSB 
S Srednje šole Slovenska Bistrica z vese-
ljem sporočamo, da smo smelo zakoračili 
v novo šolsko leto in da so vsi oddelki šole 
redno pri poku. Zavzeto delamo in smo, 
kot je že dobro znano za nas, tudi ustvar-
jalni. Namenjamo vam nekaj jesenskih 
utrinkov.
Teden dejavnosti (od 14. do 18. 9.) smo 
izvedli v najbolj sončnem septembrskem 
tednu. Dijaki so se razpršili po obron-
kih Pohorja, obiskali Logarsko dolino in 
CŠOD (šolo v naravi) v Libeličah, obiskali 
bistriški grad, razstavo keramike in čebe-
larski center, usvajali vsebine državljan-
ske vzgoje, prisluhnili mnogim zunanjim 
predavateljem, sodelovali v delavnicah, se 
pripravljali na izpit prve pomoči, usva-
jali teorijo cestno-prometnih predpisov, 
spoznavali e-orodja za primer pouka na 
daljavo, opravili sistematske zdravniške 
preglede … Tako smo v veliki meri ures-
ničili priporočilo za učenju v naravi; v 
učilnicah so ostali samo maturanti, ki so 
se že lotili priprav na maturo, saj je zanje 
to najkrajše srednješolsko leto.

se je preselil v naše mesto zaradi ljubezni, 
pa so spregovorili seveda tudi v angleščini, 
pomešani z italijanskimi besedami.
Maja Kodrič Crnjakovič, prof. španščine

Astronomsko opazovanje
Vsakoletne astronomske dejavnosti na šoli 
začnemo z opazovanjem s teleskopom. 
Opazovanje je namenjeno spoznavanju 
veščin rokovanja s teleskopom in osnov-
ni orientaciji na nočnem nebu. Letošnje 
opazovanje smo izvedli v večernih urah 1. 
oktobra. Nebo je bilo jasno, temperature 
pa prijetne za opazovanje. Osredotočili 
smo se na opazovanje Jupitra in njegovih 
Galilejevih lun, Saturna z značilnim prsta-
nom, Marsa, ki je po približno dveh letih 
ponovno v ugodni legi za opazovanje, in 
opazovanju značilnosti Luninega površja. 
Z mobilnimi telefoni smo skozi okular 
teleskopa napravili nekaj fotografij in 
ustvarili napis Astronomija! Dijaku Janu 
Šuntnerju je uspel dober posnetek Lunine 
površine. 

Mag. Marko Žigart, prof. fizike

Obisk Mitje Čandra: »Študij ti ne da 
zgolj znanja, ampak tudi sorodne duše.«
V oktobru, nacionalnem mesecu sku-
pnega branja, smo v okviru projekta Po-
vabimo besedo, ki ga omogoča Društvo 
slovenskih pisateljev, na naš vsakoletni 
literarni dogodek povabili vsestranskega 
in večkrat nagrajenega literarnega ustvar-
jalca, kritika, urednika, esejista in pisatelja 
Mitja Čandra.

V svojem pronicljivem, iskrenem in du-
hovitem slogu je spregovoril o pomenu 
branja in poudaril, da bi moral vsak dijak 
veliko brati, predvsem klasike. Tudi sam 
je – kljub izjemno slabemu vidu – kot sre-
dnješolec ogromno prebral. Odlično se je 
odrezal še na enem področju, pri šahu, ki 
mu je ponudil predvsem polje svobode, 
na katerem se je lahko enakovredno kosal 
z vsemi.
V preživetje knjige, ki so ji že velikokrat 
obetali konec, trdno verjame. Elektronska 
knjiga klasične ne bo izpodrinila; zanj in 
za druge, ki imajo težave z vidom, pa po-
nuja veliko prednosti (na primero pove-
čano pisavo).
S slepoto, individualno in kolektivno, se 
ukvarja tudi njegov roman Slepec, iz kate-
rega smo slišali nekaj odlomkov. Čander 
je odličen v pisanju esejev, napisal pa je 
tudi scenarije za enajst dokumentarnih 
filmov, pri šestih gledaliških predstavah je 
bil dramaturg, pri dveh soavtor dramati-
zacije. Film in gledališče sta zanj velik iz-
ziv, ker predstavljata vizualni medij.
Dijakom, ki so pred odločitvijo za študij, 
je svetoval, naj izberejo področje, do ka-
terega čutijo zanimanje in strast (v njego-
vem primeru primerjalna književnost), 
ker nikoli ne veš, kaj te čaka v prihodno-
sti; zaključil pa je z mislijo, da ti študij ne 
da zgolj znanja, ampak tudi sorodne duše.
Zanimiv pogovor je vodila Nika Leva iz 4. 
a, odlomke iz Čandrovih del pa sta brala 
Hana Brumec iz 4. b in Aljaž Ozimič iz 3. 
a. Za zvočno podobo dogodka sta seveda 
poskrbela naš šolski bend in Aneja Lonča-
rič iz 2. b z zvoki violine.

Alenka Ajd Bratkovič, knjižničarka

Foto 1: Evropski dan jezikov

Foto 2: Luna skozi okular šolskega teleskopa 
(Jan Šuntner)

Foto 3: Astronomija navdušuje (Marko Žigart)

Foto 4: Mitja Čander optimist

Inovacijski kamp na Srednji šoli 
Slovenska Bistrica
Inovacijski kamp SPIRIT je dvodnevni 
mladinski podjetniški dogodek, na kate-
rem srednješolci razvijajo svoje poslovne 
ideje v delujoče prototipe. Kamp je pote-
kal 8. in 9. oktobra pod pokroviteljstvom 
SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in teh-
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nologije).
Dogodka so se udeležili dijaki zaključnih 
letnikov programa ekonomski tehnik, k 
sodelovanju smo povabili tudi zunanje 
mentorje. Prvi dan je dijake nagovoril in 
motiviral Matjaž Štamulak, finančni in 
investicijski svetovalec, lastnik podjetja 
Cresus, premoženjsko svetovanje, nasled-
nji dan pa se mu je pridružila Irena Linasi 
Rogač, ustanoviteljica in direktorica pod-
jetja Tim Valores, d. o. o.
Dijaki so v prvem dnevu spoznali bistvo, 
priložnosti in pasti podjetništva. Razdelili 
so se v podjetniške skupine, kjer so izde-
lali predloge za podjetniške ideje, ideje, ki 
rešujejo problem.
Načrtovali so ime, vizijo, poslanstvo pod-
jetja, določali ciljne skupine, načrtovali 
prihodke in odhodke podjetja. Odločali 
so se o investicijah, ki omogočajo uspešno 
in varno poslovanje. 

šele, ko je realizirana. Dijaki bodo ideje 
uresničili v okviru projekta Moje podjetje 
pod okriljem Zavoda za spodbujanje pod-
jetnosti mladih. Ustanovili bodo delniške 
družbe in tako praktično izvedli vse pro-
cese podjetniškega poslovanje. Rezultate 
in spoznanja bodo predstavili ob zaključ-
ku šolskega leta na posebej organiziranem 
dogodku na Srednji šoli Slovenska Bistri-
ca. 
Marsikateri projekt, ki je v preteklosti nas-
tal na podobnih podjetniških dogodkih za 
mlade, je dobil za svoj zagon in finančno 
podporo vlagateljev in prerasel v resno in 
uspešno podjetje. Na inovacijskem kam-
pu smo bili priča mnogim obetavnim pro-
jektom. 
Čeprav je bil inovacijski kamp le dvodnev-
ni dogodek, so mladi pokazali veliko de-
lovno vnemo in željo po ustvarjanju nove-
ga. Ravno zaradi takšne mlade generacije 
lahko z upanjem zremo v prihodnost.

Cirila Hajšek Rap, Andreja Šulek in 
Simona Luetić, koordinatorice projekta 

SPIRIT

Virtualni karierni sejem 2020
Pred vrati je Karierni sejem Podravja, ki 
devetošolcem ponuja vpogled v srednje 
šole in raznolikost izobraževalnih progra-
mov. Da pa bi izvedba sejma potekala ne-
moteno, in sicer ob upoštevanju omejitve 
socialnih stikov, bo letos sejem izveden 
virtualno. Ideja temelji na prilagoditvi 

Foto 5: Navdušeni dijaki z gostom, Inovacijski 
kamp

Foto 6: Pogled na virtualno stojnico KS 2020

trenutnim razmeram, hkrati pa obisko-
valcem omogoči dostop do potrebnih in-
formacij. 
Osnovna enota sejma bo virtualna stoj-
nica. To je spletno okolje, ki bo posame-
zniku omogočalo vpogled v delovanje in 
organizacijo šole, hkrati pa bodo na enem 
mestu zbrane vse informacije. S prepro-
stim klikom bodo obiskovalci stojnice 
imeli možnost dostopa do želenih vsebin, 
ki se bodo pojavljale v obliki besedila, ga-
lerij, videoposnetkov, klepetalnic, spletnih 
seminarjev, virtualnega ogleda šole …
Devetošolci in devetošolke, vabimo vas, 
da nas obiščete na Virtualnem kariernem 
sejmu 2020, ki se bo odvijal v času od 16. 
do 20. novembra 2020. 
Naj vas navidezna resničnost ponese na 
dobro pot Srednje šole Slovenska Bistrica.

Mag. Pika Smogavec, prof. 
angleščine in nemščine, koordinatorica

Drugi dan inovacij-
skega kampa so se 
dijaki posvetili na-
bavi, proizvodnji in 
trženju podjetja. Za 
izbrano idejo so iz-
računali kalkulacijo 
cene ter se pripra-
vili na t. i. »elevator 
pitch« – 3-minutno 
predstavitev ideje in 
podjetja. Sledila je 
ocenitev poslovnih 
idej, predvsem pa 
praktični napotki in 
nasveti za uspešno 
podjetniško zgodbo. 
Prav vse ideje, ki so 
nastale na inovacij-
skem kampu, bodo v 
šolskem letu 2020/21 
tudi uresničene. 
Eden od mnogih 
napotkov, ki so jih 
dijaki v dveh dneh 
pridobili, je, da ide-
ja pridobi vrednost 
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25 MARJETIC zA 25 LET
TEDnI VSEŽIVLJEnJSKEGA 
UČEnJA V SLOVEnSKI BISTRICI

Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja so 
bili zaradi pandemije koronavirusa kot 
mnogi drugi dogodki prestavljeni, in sicer 
s pomladi na jesen. Tako so se septembra 
in prvi teden oktobra v Slovenski Bistrici 
in bližnji okolici odvijale prireditve, ki so 
ljudi spodbujale k vseživljenjskemu uče-
nju. Slovenija, učeča se dežela je slogan, 
ki je letos že 25. leto zapovrstjo občane 
nagovarjal k raz-mišljanju o pomenu in 
vseprisot¬nosti učenja skozi vsa življenj-
ska obdobja, saj zdaj že zagotovo vemo, da 
je to pomembno tako za posameznikovo 
osebnostno rast in kariero kot tudi za nje-
govo zdravo in zadovoljno življenje. 
Letos smo poseben poudarek dali Paradi 
učenja, ki je po vsej Sloveniji potekala v 
sredo, 9. septembra. Koncept prireditve 
je bil zasnovan razpršeno po mestu, tako 
da smo dogajanje lahko čim bolj približali 
različnim ciljnim skupinam prebivalcev 
tam, kjer se najpogosteje zadržujejo. Sko-
zi ves dan smo na 11 različnih lokacijah 
ljudem približali teme letošnjega Tedna 
vseživljenjskega učenja. Od medgenera-
cijskega povezovanja in nacionalnega me-
seca branja do trajnostnih virov in spod-
bujanja zdravega načina življenja. Besedo 
»parada« SSKJ navaja kot »slovesen spre-
vod« in tako smo si ga letos zamislili tudi 
mi. Prav zato nas je spremljala tudi glasba 
harmonike, da se je naš glas slišal v deveto 
vas oziroma v našem primeru ulico. Do-
godki niso tekli simultano, ampak zapo-
redno, nosilci in koordinatorji pa smo se 
med posameznimi prizorišči premikali 
skupaj, seveda v skladu z ukrepi. Ves čas 
nas je spremljal tudi naš svečano okrašen 
električni avto. Okrasili smo ga s 25 mar-
jeticami, ki so simbol Tedna vseživljenj-
skega učenja, in z baloni, ki so predstav-
ljali 25 let projekta. Tako nas mimoidoči 
niso samo slišali, ampak tudi opazili. Našo 

parado smo začeli pri podjetju Alumi-
nium Kety Emmi s predstavitvijo e-mo-
bilnosti in delovanja električnih polnilnic. 
Nadaljevali smo pri Centru za starejše 
Metulj, kjer nas je nagovoril tudi podžu-
pan, g. Stanislav Mlakar, ki je poudaril 
pomen medgeneracijskega sodelovanja in 
izpostavil skrb Občine Slovenska Bistrica 
za aktivno vključevanje starejših v druž-
bo. Na Trgu svobode smo nato obiskali 

gi Zgodba o metulju Štefanije Krhlanko. 
Obhod po Trgu svobode smo končali pri 
podjetju Implera, ki se ukvarja z razvojem 
električne mobilnosti. Veliko dogajanja je 
bilo tudi v mestnem parku, kjer so obisko-
valci lahko dopoldne izvedeli pomembne 
informacije o zdravem načinu življenja in 
opravili različne meritve, za kar je poskr-
bel Center za krepitev znanja. Lahko so 
rešili tudi nekaj zanimivih nalog v izved-
bi Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti Prizma. Popoldne je bilo name-
njeno branju, ko smo po parku razprostrli 
dekice in skupaj brali različne knjige, nato 
pa je Sonja Peklenik z Inštituta za razvoj 
osebnostnih veščin Kratos predstavila hit-
ro branje, tehniko, s katero lahko nekaj-
krat pospešite hitrost branja. Parado smo 
končali pri bistriškem bazenu v prenovlje-

Pred knjižnico

Aluminium Kety

S podžupanom

tudi Razvojno informacijski center, ki je 
predstavil ponudbo iz spletne tržnice in 
druge projekte, Cvetličarno Tinka, ki ved-
no znova preseneti z lepoto in kakovostjo 
svojih šopkov ter drugih cvetličnih izdel-
kov, ter Knjižnico Josipa Vošnjaka, kjer je 
direktorica, Patricija Breznikar, poudarila 
pomen branja za vsakega posameznika in 
nam zaupala, da smo Bistričani nadpov-
prečno dobri bralci. Na tej točki je spre-
govorila tudi naša ambasadorka učenja 
Urša Kac, ki je poudarila, kako je branje 
pomemben del njenega življenja, in nam 
predstavila knjige, ki so jo najbolj zazna-
movale v vseh letih. Parada učenja je pri-
nesla tudi predstavitev dveh novih knjig. 
Otroci bodo lahko posegli po knjigi o jogi 
za otroke Gabrijel obišče džunglo avtorice 
Bože Jamas, babice in dedki pa po knji-

nem »plavurju«, kakor ga je poimenoval 
naš sogovornik Gorazd Aurednik. Ta je 
poudaril, da je plavanje eden od najboljših 
načinov za rekreacijo in krepitev zdravja. 
Skozi ves dan smo objavljali v živo s prizo-
rišč tudi za vse, ki nam sledijo preko druž-
bnega omrežja Facebook. Posnetki so še 
vedno objavljeni na Facebooku in vabimo 
vse, ki bi jih zanimalo, da si jih ogledajo, 
saj se bo zagotovo našlo za vsakega nekaj, 
kar ga zanima. 
Zadovoljni in polni zagona se veselimo 
srečanja z Bistričani, udeleženci in našimi 
sledilci pri nas na katerem od izobraževal-
nih programov. Da seme, ki smo ga zase-
jali, obrodi sad.
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TEDEn OTROKA In TOM

V tednu od 5. do 9. oktobra smo obeležili 
teden otroka. V letošnjem letu se Teden 
otroka povezuje s Telefonom za otroke 
in mladostnike, ki praznuje 30 let, zato je 
letošnja tema Tedna otroka slogan TOM 
telefona – Odgovor je pogovor.
Tom telefon – telefon za otroke in 
mladostnike, namenjen anonimnemu 
pogovoru o različnih težavah in stiskah, 
je nastal leta 1990 na pobudo komisije 
za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije. 
Tudi na naši šoli smo pripravili veliko 
različnih in zanimivih aktivnosti. 
Učenci od 1. do 3. razreda so sodelovali 
na likovnih natečajih »Igraj se z mano« 
in »Frida na potepu«, učenci 4. razreda 
pa so se lotili literarnega ustvarjanja – 
»Pedagoška akcija za leto 2020 – ZDIS« in 
likovnega ustvarjanja – medgeneracijski 
projekt Pošte Slovenije. Nastali so zelo 
zanimivi in lepi izdelki.
4. oktobra je potekal svetovni dan živali, 
zato smo učencem ob tej priložnosti 
predstavili Društvo za zaščito živali 
Slovenska Bistrica in jih tako spodbudili 
k lepšemu in spoštljivemu odnosu do 
živali. Učenci so bili seznanjeni z delom 
prostovoljcev v omenjenem društvu. 
Najmlajši pa so z velikim zanimanjem 
poslušali razne pesmi o živalih. 
Nekaj dni v tem tednu je bilo seveda 
namenjenih tudi organiziranim športnim 
igram, pohodom, 2., 3. in 4. razredi pa 
so se udeležili tudi predstavitve juda in 
nekaterih panog paraolimpijskega športa 
(odbojka, košarka, gimnastika, balinanje). 

Ker je mesec oktober mednarodni mesec 
šolskih knjižnic, so si imeli učenci ob tej 
priložnosti možnost ogledati razstavo 
knjig na temo Odgovor je pogovor, 30 let 
TOM telefona. Prav tako sta knjižničarki 
za učence od 2. do 9. razreda v šolski 
knjižnici pripravili zanimiv nabor knjižnih 
ugank, ki so privabile številne učence. Od 
8. septembra do 11. oktobra je potekal 
tudi Nacionalni mesec skupnega branja, 
zato so vsi razredi pouk vsak dan začeli 
s poslušanjem pravljice oziroma s tihim 
branjem. 
Dejavnosti v podaljšanem bivanju so bile 
v tednu otroka prav tako zelo obogatene. 
Učenci so brali pravljice, izdelali so eko 
drevo, si ogledali risanko, veliko časa so 
posvečali igram na prostem, igram nekoč, 
manjkala pa ni niti delavnica barvanja 
kamenčkov. Veliko so peli in plesali, svoje 
talente pa na koncu pokazali na »Pokaži, 
kaj znaš«.
Prvošolci so v tem tednu imeli uvajalni 
dan v knjižnico, v razredu sta jih obiskali 
knjižničarki. Manjkalo ni niti proste igre 
in igranja v razredu. Iz Centra za krepitev 
zdravja jih je obiskala medicinska sestra, 
ki jih je podučila o pravilni higieni 
rok. Obiskala jih je tudi miška Frida, 
teden otroka pa so končali s svečanim 
sprejemom v šolsko skupnost.
2. razredi so prav tako preživeli zelo 
zanimiv teden. Imeli so več dni dejavnosti, 
na katerih so se imeli zelo lepo. Tako kot 
učence prvih razredov so tudi njih v 
razredih obiskali knjižničarki, medicinska 
sestra in miška Frida. Manjkalo ni niti 
športnih iger po izbiri učencev in likovnega 
ustvarjanja za oba natečaja. Ker pa je splet 
velik in neznan prostor, je pomembno, da 
so učenci nanj tudi pripravljeni. Zato so 
se v sklopu projekta Varna raba interneta 
podučili o njegovi varni uporabi.
Učenci 3. razredov so imeli več dni 
dejavnosti, med drugim so obiskali tudi 

kmetijo Rabič in tam preživeli čudovito 
dopoldne. S projektom Bontonček so vsak 
dan skozi zgodbe spoznavali pravila lepega 
vedenja, s prebiranjem slikanice Sladka 
Ana, ki so jo izdali slovenjebistriški lionsi, 
pa so se podučili o sladkorni bolezni pri 
otrocih. Obiskala jih je tudi kineziologinja, 
ki jim je predstavila različne gibalne vaje, 
manjkala ni niti miška Frida. Čez celoten 
teden smo imeli tudi veliko aktivnosti v 
okviru projekta »Teden vseživljenjskega 
učenja«. Teden otroka so končali tako, 
kot se za otroke spodobi, z igranjem z 
najljubšimi razrednimi igračami.
Četrti in peti razredi so na sporedu imeli 
prav tako več dni dejavnosti. Četrtošolci 
so imeli naravoslovni dan na temo 
prometne varnosti in preventivne akcije – 
Pešci, obiskala jih je tudi gospa Sonja Mok 
iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, 
ki jih je podučila o preprečevanju poškodb. 
Petošolci so se v sklopu naravoslovnega 
dne pogovarjali o pomenu pitne vode, na 
tehniškem dnevu pa so se spoznavali z 
osnovami šivanja in zelo uživali.
Tudi za učence predmetnega pouka je 
bil ta teden zelo poseben. Šestošolci 
in sedmošolci so imeli več zanimivih 
dni dejavnosti, njih in osmošolce je 
obiskal tudi psiholog, ki jih je podučil o 
spoprijemanju s stresom ter o zdravih 
odnosih. Sedmošolci so pod mentorstvom 
učitelja Roka sodelovali pri dejavnosti 
»Drugačna geografija«.
Osmošolci so prav tako imeli veliko 
zanimivih dni dejavnosti. V sklopu 
tehniškega dne so imeli karierno 
orientacijo, obiskali pa sta jih tudi mag. 
Sanja Kaube in dr. Dušanka Bandelj 
Klančar, ki sta predavali o drogah in 
spolnosti. Devetošolci so si v sklopu 
filmske vzgoje ogledali film Romeo 
in Julija, v torek so na sporedu imeli 
predstavitev Srednje šole Slovenska 
Bistrica, imeli pa so tudi tehniški dan na 
temo arhitekturnih izzivov.
Letošnji Teden otroka je kljub aktualnim 
omejitvam minil pestro in zanimivo in kar 
je najbolj pomembno – učenci naše šole so 
se imeli zelo lepo!

Janja Kotnik in Ajda Kavčič
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POUK nA OŠ POHORSKEGA 
ODREDA V ČASU COVIDA-19 
Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bi-
strica poteka pouk po modelu B. Šolsko 
leto smo načrtovali in izvajamo vse dejav-
nosti v skladu s priporočili NIJZ-ja. Pouk 
poteka v matičnih učilnicah, pri pouku 
učenci ne nosijo mask. V skupnih pro-

storih (vhod in izhod iz šole, garderobe, 
hodniki, jedilnica, sanitarije) pa je upora-
ba maske nujna, saj tam ne moremo zago-
tavljati predpisane medsebojne razdalje. 
Poskrbljeno je za redno umivanje rok z 
milom in vodo ali razkuževanje, zračenje 

prostorov in razkuževanje površin, kljuk 
in predmetov. Trudimo se, da potekata 
življenje in delo kar se da ustaljeno, seveda 
ob upoštevanju priporočil. Zaradi velike 
prostorske obremenjenosti si vsi priza-
devamo, da je spoštovanje priporočil na 
prvem mestu. Učencem in njihovim star-
šem svetujem, da v skupnih prostorih do-
sledno nosijo maske, rutice ali šale.      

Tatjana Pufič, ravnateljica 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

KULTURnI DAn DEVETOŠOLCEV nA OSAnKARICI
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se 
učenci 9. razredov OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica v okviru kulturnega 
dneva odpravili na Osankarico spoznavat 
zgodovino naših krajev. 
Ob prihodu k Domu na Osankarici nas je 
pričakal vodič iz gradu Slovenska Bistrica, 
ki nas je popeljal po razstavi Partizansko 
Pohorje, v okviru katere smo videli, kako 
so bile opremljene zemljanke, kakšna 
poslovilna pisma so partizani pisali 
domačim ipd. Sledil je ogled filma »Postal 
je legenda – Pohorski bataljon«, v katerem 
smo na slikovit način spoznali delovanje 
bataljona.
Po malici smo se peš odpravili na planoto 
pri Treh žebljih, na mesto, kjer je 8. 
januarja 1943 padlo vseh 69 borcev. V 
njihovo čast tam danes stoji več nagrobnih 
spomenikov, ponekod je mogoče opaziti 
tudi ostanke zemljank. Učenci smo se 
jim poklonili z branjem pesmi in minuto 
tišine.
Pohorski bataljon je bila partizanska enota, 
ki je v času druge svetovne vojne delovala 
predvsem na območju Pohorja in njegove 
okolice. Ustanovljen je bil 11. septembra 
1942 iz Šaleške, Ruške, Savinjske čete in 

čete Krajnčevega bataljona. V času svojega 
delovanja je požgal več gostiln, koč, kjer 
bi lahko Nemci prespali, ropal njihove 
orožarne in jim močno oteževal okupacijo 
ozemlja. Pod poveljstvom Rudolfa Medeta 
se je bataljon 21. decembra 1942 utaboril 
na gozdni planoti pri Osankarici, kjer so 
nameravali preživeti zimo. 8. januarja 
1943 so jih v jutranjih urah z dveh strani 
obkolili Nemci. Bilo jih je skoraj 30-krat 
več, okoli 2000. Ob 11.45 je s partizanske 

narodnoosvobodilnim bojem. Na Pohorju 
se je tako formiral 2. Pohorski bataljon, 
pozneje preimenovan v Pohorski odred, 
po katerem se imenuje tudi naša šola. 
Kulturni dan se nam je zdel zelo zanimiv, 
predvsem pa zgodovinsko izredno 
pomemben. Prav je, da se zavedamo, 
kaj vse so pretrpeli naši predniki, ko so 
se borili za državo, kakršno poznamo 
dandanes. 

Matic Mohorko, novinarski krožek

PARAOLIMPIJSKI ŠPORTnI DAn
prebijala skozi poligon za slepe. Razdelili 
so se v pare, eden v paru je vodil drugega, 
ki je imel zaprte oči. Učenci so ugotovili, 
da je zelo težko usmerjati slepega in da 
je hkrati treba zelo zaupati tistemu, ki te 
vodi. Tretja skupina se je spoznala s pravili 
in z igro sedeče odbojke. Vsi so bili istega 
mnenja, da se je sede zelo težko premikati 
za žogo. Četrta skupina je svoje spretnosti 
urila na invalidskih vozičkih. Poganjanje 
in usmerjanje vozička ter na koncu zadeti 
še koš ni mačji kašelj. Vendar so ugotovili, 
da je košarka na invalidskih vozičkih 
zabavna. Najpomembnejša ugotovitev 
tega dne pa je bila, da smo lahko zelo 
veseli, da smo zdravi in da nimamo 
nikakršnih omejitev. Izkušnje, ki smo jih 

doživeli, so bile izjemne, in zato se najlepše 
zahvaljujemo Zvezi za šport invalidov 
Slovenije, Slovenskemu paraolimpijskemu 
komiteju.                                  Natalija Ferk 

V tednu otroka nam je ekipa z Zveze 
za šport invalidov Slovenije omogočila 
izvedbo predstavitve paraolimpijskega 
športnega dne. Učenci 3. in 4. razredov 
Osnovne šole Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica so bili v telovadnici 
deležni nepozabnih izkušenj. 
Na začetku jih je pozdravila naša 
reprezentantka sedeče odbojke in jim 
povedala šokantno zgodbo, kako je 
ostala brez noge. Učenci so jo poslušali z 
odprtimi usti. Zanimalo jih je, kako se je 
takrat počutila in kako ji je uspelo kljub 
telesni izgubi tako uspeti v športu.
Nato so se učenci razdelili v štiri skupine. 
Prva skupina se je preizkusila v sedečem 
balinanju. Druga skupina se je uspešno 

strani odjeknil 
prvi strel. Vnel se 
je boj na življenje 
in smrt, ki je trajal 
skoraj dve uri in 
pol. V njem je 
padlo prav vseh 69 
borcev Pohorskega 
bataljona. 
Kljub žalostni 
novici, da je 
padel eden izmed 
najpomembnejših 
bataljonov na 
S l o v e n s k e m , 
so partizani 
nadaljevali z 
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POSEBnO PRIznAnJE zA PODROČJE 
LUTKOVnE DEJAVnOSTI 

Franja Justinek, stro-
kovna delavka v 1. ra-
zredu in mentorica gle-
dališke šolske skupine.  
Na podelitvi so prizna-
nje obrazložili z razla-
go: »Redko v sloven-
skem šolskem prostoru 
najdemo lutkovno sku-
pino, ki bi se vsako leto 
spogledovala z uvrsti-
tvijo na državno sreča-
nje lutkovnih skupin. 
Lutkovna skupina Zrn-
ca/KakOrkoli je primer 
odličnega kontinuira-
nega mentorskega dela. 
Skupina, ki deluje pod 
mentorskim vodstvom 

2. osnovna šola Slovenska Bistrica si je že 
junija s svojo bogato in raznoliko kultur-
no dejavnostjo za tri leta ponovno prislu-
žila naziv kulturna šola, ki ga podeljuje 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. V 
septembru pa so izvedeli še, da prejmejo 
posebno priznanje na področju lutkovne 
dejavnosti. 
Uradno so naziv kulturna šola 2020 prev-
zeli pred kratkim na 14. zaključni prire-
ditvi v atriju Mestnega muzeja Ljubljana. 
Zaključna prireditev bi morala biti na OŠ 
Boštanj, vendar so se organizatorji letos 
odločili, da bodo izvedli zaključno prire-
ditev, ki bo sledila priporočilom NIJZ-a. 
Tako se letos prireditve niso mogle ude-
ležiti vse prejemnice naziva, temveč le tis-
te šole, ki so dobile priznanja za posebne 
dosežke na določenem področju. Za 2. OŠ 
Slovenska Bistrica je priznanje prevzela 

Aleša Brezočnika in Matevža Gregoriča, 
je šolski primer uspešne povezave med 
osnovno šolo in kulturnim društvom. 
Društvo Koruzno zrno in 2. osnovna šola 
Slovenska Bistrica sta v sodelovanju v 
okviru Lutkovne skupine Zrnca/KakOr-
koli prejemnici številnih srebrnih in zlatih 
plaket.« 
V skupino KakOrkoli so vključeni učenci 
od druge triade naprej, zato imajo mož-
nost večletnega sodelovanja. Tako lahko 
mentor sledi njihovemu napredku in išče 
njihova močna področja. Prav krožki so 
odlična možnost in priložnost, da se lah-
ko izkažejo tudi učenci s posebnimi po-
trebami, učenci, ki učno ne blestijo pri 
vseh predmetih, učenci, ki drugače niso v 
ospredju. Ko spoznajo, kaj jih veseli, jim ni 
težko prav nič. Človek osupne, ko jih opa-
zuje, kako spretno sami izdelujejo lutke 

za predstavo, kako pazljivo izbirajo bese-
de za scenarij, kako doživeto in suvereno 
odigrajo na odru. Lutkarji 2. OŠ Sloven-
ska Bistrica so odličen primer, kako lahko 
šola sodeluje z okolico, v tem primeru z 
društvom. Začetki koprodukcijskega so-
delovanja med Društvom Koruzno zrno 
in 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica se-
gajo v leto 2010. Člani dotedanje lutkovne 
skupine Zrnca so se 'postarali' in postali 
Zrna – mladinska lutkovna skupina ter 
se kadrovsko naslonili na sodelovanje s 
Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Tako je 
nastala vrzel v kontinuiteti lutkovnega 
izobraževanja. Zato je bil več kot dobro-
došel klic ravnateljice Sonje Arbeiter, ki 
je zaradi porodniške odsotnosti tedanje 
šolske mentorice iskala strokovno pomoč 
novemu mentorju. Tako je nastal 'tandem 
moških mentorjev', ki je še danes izjema 
v tej starostni skupini lutkovnih ustvar-
jalcev. Šolski del skupine si je nadel ime 
KakOrkoli in se združil z Zrnci. Drugo je 
zgodovina, ki je pripeljala do te nagrade,«  
pravi mentor Matevž Gregorič. 
Za naziv kulturna šola pa niso zaslužni le 
lutkarji, temveč tudi drugi krožki in dejav-
nosti, s katerimi spodbujajo pri učencih 
filmsko in umetniško znanje, gledališko 
igro, literarno izražanje, pevski talent itd. 
Veliko otrok tudi v srednji šoli nadaljuje s 
temi dejavnostmi. Na šoli za prizadevnost 
in kreativnost čestitajo vsem učencem in 
mentorjem. Staršem, krajanom in Občini 
Slovenska Bistrica pa se zahvaljujejo, ker 
jih podpirajo, spremljajo njihovo delova-
nje ter si pridejo ogledat nastope in prire-
ditve njihovih učencev. 

Tomaž Ajd

DOŽIVLJAJSKO UČEnJE nA PROSTEM
Učenci od 6. do 9. razreda so imeli 30. 
septembra malo drugačen športni dan. 
Izvedli so orientacijski pohod ob podpori 
aplikacije.
Učenci so se zjutraj zbrali v skupinah pred 
šolo, kjer so dobili navodila, kako si nalo-
žijo aplikacijo, na kaj morajo biti na po-
hodu pozorni. Skupina si je izbrala vodjo, 
si dodelila izvirno ime in se v spremstvu 
učitelja podala na pot. Na poti so spozna-
vali zanimivosti in reševali izzive različnih 
predmetnih področij, da so uspešno prišli 
do cilja. Svoje gibanje so lahko sproti pre-
verjali z GPS-om. Pot jih je vodila mimo 

doma starostnikov do Močeradove poti, 
skozi Zgornjo Bistrico do Kovače vasi in 
nazaj v mesto, kjer so se skupine zbirale v 
mestnem parku.
Učenci so bili nad športnim dnevom nav-
dušeni, saj so lahko s telefoni, ki jim pri 
rednem pouku niso dovoljeni oziroma 
dovoljeni le občasno kot učni pripomo-
ček, sami prišli do cilja. Izpostavili so, da 
jim veliko pomeni, da so jim učitelji zau-
pali. Všeč jim je bilo, da so s skupinskim 
sodelovanjem, dobro voljo in z malo tek-
movalnosti prišli do cilja. Dali so pobudo, 
da se športni dan v takšni izvedbi ohrani 

tudi v prihodnje.
Da je vse dobro potekalo, se moramo zah-
valiti učitelju športa Nevenu Ivetiću in ra-
čunalničarju Luku Husuju.
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TEDEn VSEŽIVLJEnJSKEGA UČEnJA 
nA 2. OŠ SLOVEnSKA BISTRICA 
Ljudska univerza Slovenska Bistrica je 
koordinator  projekta Teden vseživljenj-
skega učenja v Občini Slovenska Bistrica. 
Osnovni cilji projekta so promocija vse-
življenjskega učenja, širjenje in razvijanje 
dobre prakse, krepitev socialne mreže, 
predstavitev pomena in vloge znanja in 
učenja za celostni razvoj posameznika na 
kariernem področju, osebnostna rast in 
družbena angažiranost. Skupaj z izvajalci 
si prizadeva za širjenje ideje vseživljenj-

skega učenja v lokalnem okolju.
V okviru vseslovenske promocije učenja 
smo tudi na naši šoli izvedli različne prire-
ditve in dejavnosti med 4. septembrom in 
9. oktobrom 2020. Naša osrednja tema je 
bila Kulturna dediščina – spoznajmo, va-
rujmo, ohranimo!
Učenci prvega triletja so razvijali znanje, 
prakso, socialne veščine in se celostno raz-
vijali v učilnici na prostem in na zunanjem 
igrišču. Bili so izredno kreativni, med sabo 
so znali sodelovati, zato jih je bilo v veselje 
opazovati.
Prvi petek, ko smo začeli z dejavnostmi, so 
učenci z gospo Jasmino Zidovnik prepe-
vali ljudske pesmi in plesali ljudske plese. 
Smo namreč mnenja, da tista ljudska pe-
sem, ki se ne prepeva, počasi izginja z ge-
neracijami. Tega pa si vsekakor ne želimo, 
saj ima šola zraven družine najpomemb-
nejšo vlogo pri prenašanju in ohranjanju 

ljudskega izročila pri otrocih. 
V drugem tednu so se učenci na igrišču 
pred šolo preizkusili v različnih igrah 
»tumarijah«, ki so se jih nekoč igrali pas-
tirji: v ristancu, skakanju z vrečo, preska-
kovanju kolebnice, vlečenju vrvi, skakanju 
gumitvista, klip klopu, metanju obročkov 
in v petelinjem boju. 
V tretjem tednu so si učenci v naravi pred 
šolo (v učilnici na prostem) lahko izde-
lali iz naravnega in odpadnega materiala 
brenkalo, ropotuljico, strgalo ali boben in 
na njih zaigrali. Učenci niso pridobili le 
znanja, kako naredimo glasbilo in kakšen 
zvok ima, temveč so spoznali, da s ponov-
no uporabljenimi materiali lahko naredi-
mo nov, uporaben izdelek.
Ob povabilu babice, gospe Marjetke 
Resnik, so se učenci pod krošnjo dreve-
sa vrnili v stare čase in podoživljali živ-
ljenje starih staršev nekoč. Vse skupaj pa 
so končali z branjem ljudskih pravljic o 
Jezerniku, o prevzetni pastirici in o pas-
tirčku in debeli uši.

DAn ŠOLE z JERnEJEM SLIVnIKOM
Minuli torek smo ob dnevu šole izvedli 
namenski dan Varno v prometu. Gostili 
smo gosta Jerneja Slivnika, paraalpskega 
smučarja, ki je učencem predstavil svojo 
življenjsko zgodbo.
Jernej Slivnik je rad smučal že kot majhen 
deček. Sam pravi, da so ga za to navdušili 
oče, ki je bil profesionalni smučarski te-
kač, bližina najlepših slovenskih smučišč 
– Jernej je doma iz Hrušice – in poseben 
vonj snega. Leta 2006 pa mu je prometna 
nesreča vzela dve največji ljubezni, očeta 
in sestro. Tretjo si je po hudi poškodbi gla-
ve in hrbtenice z veliko voljo postopoma 
povrnil sam – ponovno je začel smučati, a 
tokrat kot parasmučar z monoskijem. 
Jernej, 5 let star fantič, je v bolnišnici samo 

tožil po smučanju. Ni ga toliko prizadelo, 
da ne bo več mogel hoditi, ampak strah 
pred tem, da se njemu ljub šport izmuzne 
iz življenja. Pri rehabilitaciji je imel v gla-
vi vedno samo cilj, da nekoč nastopi na 
olimpijskih igrah. Želja se mu je uresniči-
la. Pravzaprav je bil edini slovenski udele-
ženec na zimskih paraolimpijskih igrah v 

Južni Koreji in tam kljub poškodbi zasedel 
spodbudno 12. mesto. Njegova želja je, da 
poseže po odličjih na naslednjih olim-
pijskih igrah. Za nas pa je zaradi njegove 
težke izkušnje, vztrajnosti in sijaja v očeh 
zmagovalec že danes.
Jernej je našim učencem podal ogromno 
novega vedenje o invalidnosti in paras-
mučanju. Bolj kot vso to znanje pa šteje, 
da so učenci spoznali, da nič ni nemogoče 
in da, tako kot je dejal naš gost, »kjer je 
volja, tam je pot«. 
V galeriji si lahko ogledate utrinke tega 
dne, kmalu pa sledi tudi posnetek inter-
vjuja z Jernejem, ki sta ga izvedli učenki 
novinarskega krožka.

Novinarski krožek 2. osnovne šole

Foto: Katja Leva
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USPEŠnO RAzISKOVALnO DELO

USPEŠNA MLADA RAZISKOVALKA 
KARLA RAP IZ OŠ GUSTAVA ŠILIHA 
LAPORJE JE OSVOJILA ODLIČNO 1. 
MESTO V DRŽAVI S PODROČJA AR-
HITEKTURE
Prihodnost, ki čaka mlade, bo zaznamo-
vana s hitrimi spremembami in z never-
jetnim tehnološkim razvojem. Da bodo 
uspešno krmarili med izzivi, ki jim jih bo 
prinašalo življenje, bodo potrebovali kom-
petence 21. stoletja. Med njimi izstopajo 
kreativnost, kritično mišljenje, obdelova-
nje in razvrščanje informacij, odločanje 
na podlagi raziskav, fleksibilnost in pri-
lagodljivost novim situacijam ter prepo-
znavanje in reševanje problemov realnega 
svet. Prek raziskovalne dejavnosti razvija-
mo vse omenjeno in ohranjanje prirojene 
radovednosti mladostnika je ključno za 
začetek raziskovalne dejavnosti. 
Na Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje 
nadaljujemo kontinuiteto uspešnega raz-
iskovalnega dela mladih. Učenci od 6. do 
9. razreda se vsako leto znova odločajo, da 
se bodo poglobili v tematiko, ki jih zani-
ma in morda celo nezavedno privlači. Že 
v mesecu septembru učitelju predstavijo 
svoje zanimanje in problem, ki bi ga že-
leli raziskovati, tega pa je treba razširiti 
ali preoblikovati, saj raziskujemo le teme, 
ki še niso bile raziskane ali pa jih je tre-
ba osvetliti iz drugega zornega kota. Nato 
se učenci povežejo z mentorjem, ki ima 
ustrezna močna področja, da mu lahko 
nudi strokovno podporo. Ob obveznostih, 
ki jih učencem prinaša šolsko delo, pa raz-
iskovalna dejavnost od učencev zahteva 
še dodaten trud, zagnanost in vztrajnost, 
tudi ko volja pojenja. Na tem mestu ima 
mentor močno vlogo, popeljati učenca 
skozi težavne dele raziskave in ga motivi-
rati za nadaljnje delo. Napisati raziskoval-
no nalogo pomeni postaviti raziskovalno 
vprašanje, zbrati lastne misli in podatke 

ali ovrgli raziskovalne hipoteze. 
Raziskovalno delo je lepo teklo tudi v pre-
lomnem šolskem letu 2019/20. Učenci so 
zaradi epidemije svoje naloge na regij-
skem tekmovanju predstavili prek video 
konferenc in bili pri tem zelo uspešni. 
Prisvojili so si pet zlatih priznanj z uvrsti-
tvijo na državno tekmovanje in tri srebrna 
priznanja na regijskem srečanju. Pokrivali 
smo različna področja in izbirali reprezen-
tativne naslove: Individualne značilnosti 
pisave učencev OŠ Gustava Šiliha Laporje 
(slovenščina), »Že videno« (psihologija), 
Kako je pa tebi ime? (etnologija), Plastika? 
Ne hvala! (ekologija z varstvom okolja), 
Kriva je Luna (astronomija), Iz pritličja v 
mansardo (arhitektura), Novodobni me-
diji – nadloga ali prednost? (sociologija), 
Ekološko ali neekološko? (ekonomija). 
Zagotovo je dosežen uspeh sam po sebi 
nagrada za učenca, nedvomno pa ima še 
večjo vrednost pozitivna izkušnja, ki dop-
rinese k samozavesti učenca, saj je to do-
kaz zrelosti, vztrajnosti in samostojnosti.  
Na 54. državno srečanje mladih razisko-
valcev pa se je uvrstila naša učenka Karla 
Rap. Tekmovanje je potekalo v ponedeljek, 

tekturnimi rešitvami izkoristka prostora, 
zato se je z veseljem lotila raziskovalne 
naloge z naslovom Iz pritličja v mansar-
do. Raziskala je zgodovino stopnic, vrste, 
materiale, lego in konstrukcijo ter ob tem 
iskala najboljšo rešitev za postavitev sto-
pnic v zapleteni prostorski situaciji. Po 
številnih uvodnih idejah je ugotovila, ka-
tere vrste stopnic je sploh mogoče posta-
viti ob vseh omejitvah. Skupaj z očetom je 
v domači delavnici izdelala tudi maketo 
prostora in dveh vrst stopnic, ki bi jih bilo 
mogoče postaviti v bivalni prostor. Zani-
mala sta jo tudi ekonomski vidik izdelave 
stopnic in zasedenost prostora, ki ga je 
dokazovala s pomočjo polinomin. Recen-
zenti so bili nad izvedbo in predstavitvijo 
raziskovalne naloge navdušeni, ob tem pa 
so dejali, da bi predstavitev naloge koristi-
la tudi študentom arhitekture, saj celostno 
osvetljuje zahtevno področje konstruira-
nja stopnic. Karla letos končuje osnovno 
šolo in morda ji bo obdelana tema s pod-
ročja arhitekture olajšala izbiro poklica. 
Prav gotovo pa ji bo ta izkušnja koristila 
pri njenem nadaljnjem izobraževanju. Ob 
tem uspehu Karli iskreno čestitamo. 

Renata Jesenek, prof., mentorica na 
Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje

14. septembra, 
na Fakulteti za 
naravoslovje in 
matematiko v 
Mariboru, kjer je 
mlada raziskoval-
ka Karla dosegla 
izjemen uspeh, in 
sicer zlato prizna-
nje in hkrati 1. 
mesto v državi na 
področju arhitek-
ture, gradbeni-
štva in prometa. 
Že nekaj časa jo 
spremlja navdu-
šenje nad arhi-

ter se naučiti raziskovalnih 
metod. Vsi učenci že imajo 
temeljne izkušnje, kako po-
teka raziskovalna dejavnost, 
saj jih pridobivajo znotraj 
pouka. Nekateri med njimi 
pa želijo to znanje nadgradi-
ti, saj vedo, da jim bo koris-
tilo v življenju. Raziskovalno 
delo naj pripomore k razu-
mevanju in razrešitvi zastav-
ljenega problema, tekom 
raziskovanja pa naj bi učenci 
z zbranimi podatki potrdili 
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SLOVEnSKI DAn ŠPORTA V 
VRTCU OTOnA ŽUPAnČIČA 
SLOVEnSKA BISTRICA

Zakorakali smo v drugo polovico mese-
ca septembra. In 23. septembra letos je 
bil dan, ko je Slovenija praznovala prvič 
dan slovenskega športa, a ne brez otrok in 
zaposlenih v Vrtcu Otona Župančiča Slo-
venska Bistrica. 
V enoti Sonček, kot v vseh drugih 
šestnajstih enotah našega vrtca, smo ta 
dan oblekli športna oblačila, obuli špor-

tno obutev in se pošteno razgibali. V 
uvodu smo govorili o športu in o naših iz-
jemnih športnikih. Izkazalo se je, da poz-
namo veliko športnikov, ki jim je doma in 
v tujini zaigrala Zdravljica. Poudarili smo 
pomen gibanja za krepitev našega telesa, 
zdrav način življenja. Otrokova največ-
ja potreba je ravno potreba po gibanju 
in želja, da svoje veselje in energijo deli s 

prijatelji, zato je bil ta dan v naših enotah 
vrtca prisoten povečan srčni utrip v vseh 
oddelkih. Na igriščih vrtca smo se dobili 
vsi, mali in veliki, da se razgibamo. Poleg 
strokovnih delavcev smo h gibanju pova-
bili tudi druge zaposlene v enoti. Kuharji 
so za trenutek ustavili obratovanje kuhi-
nje, v pisarnah pa se je na telefon oglašala 
dežurna zaposlena. 
Vzgojitelji v vrtcu smo poskrbeli, da so ot-
roci lahko svoje spretnosti preizkušali na 
različnih postajah in z različnimi rekvizi-
ti, ki so vse dogajanje na igrišču zelo po-
pestrili. Naši otroci so bili neutrudni, kot 
bi se hoteli s svojo vztrajnostjo pokloniti 
vsem našim športnikom, na katere smo 
upravičeno tako ponosni. Z veseljem smo 
vsi sprejeli naš novi slovenski praznik in 
zagotovo bomo vsako leto poskrbeli, da ga 
obeležimo tako, kot si zasluži.

Janja Potnik, dipl. vzg., Vrtec Otona 
Župančiča Slovenska Bistrica

ODGOVOR JE POGOVOR (OB TEDnU OTROKA)

V tednu od 5. do 11. oktobra so vsi otro-
ci sveta praznovali TEDEN OTROKA in 
tako je bilo tudi na OŠ Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava in na obeh podružni-
cah, na Pragerskem in na Zgornji Polskavi. 
Pri nas smo ga obeležili na treh dnevih de-
javnosti, na katerih so učenci pridobivali 
nova znanja na drugačen način, se družili 
in spoznavali svoje interese. V šolski kuhi-
nji pa je zadišalo po Mehiki.
Z dnevi dejavnosti smo začeli 6. oktobra. 
Prvi dan smo namenili kulturni dediščini. 
Na ta način smo želeli dediščino izpostavi-
ti kot vseživljenjsko kategorijo. S pomočjo 
delavnic so učenci obravnavali izjemno 
široko področje kulture in z njo povezane 
naravne dediščine. Učencem želimo učite-
lji sporočiti, da za kulturno dediščino in za 
njeno prenašanje skrbimo predvsem ljud-
je sami, saj jo bomo le tako lahko ohranili 

za prihodnje rodove. Iskrice ljubezni do 
dediščine se krešejo v srcih številnih ljudi, 
zato je prav, da to strast predajamo mla-
dim. Dediščino želimo vključiti v šolski 
vsakdan in v vseživljenjsko izobraževanje, 
krasno pa lahko ob takih dnevih dejav-
nosti razvijamo tudi kompetence pod-
jetnosti, kjer izhajamo iz povezovanja z 
lokalnim okoljem, s poudarkom na med-
generacijskem in medvrstniškem sodelo-
vanju. Učenci so si izbrali in se razporedili 
v raznorazne delavnice, na katerih so iz 
odpadnih materialov izdelovali cvetlice, 
spoznavali različne glasbene zvrsti in in-
strumente, peli ljudske pesmi, spoznavali 
ljudske običaje, raziskovali pravila lepe-
ga vedenja, se urili v spretnostih šivanja, 
proučevali šolanje nekoč in danes, izdelali 
maketo vasi in še mnogo več.
7. oktobra smo izvedli dan dejavnosti v 

sklopu Zdrave šole pod skupnim imenom 
Nič nas ne sme presenetiti. Ker pa smo 
tudi pri tem dnevu razvijali kompetence 
podjetnosti, so dan dejavnosti načrtovali 
učenci skupaj z učitelji. Rdeča nit Zdrave 
šole je Čas za zdravje je čas za nas. Zagoto-
vo pa v letošnjem letu ne moremo mimo 
težav, povezanih z aktualnim časom in 
razmerami, ki jih prinaša covid-19. Zato 
so bile delavnice v prvi vrsti namenje-
ne uporabi programa Microsoft Teams, 
predvsem uporabi spletnih učilnic, sicer 
pa so učenci pri načrtovanju tega dne 
upoštevali še pisano paleto možnosti, od 
varnosti na internetu (ogled spletne strani 
Safe.si) do gibanja, zdrave prehrane, du-
ševnega zdravja …
V četrtek, 8. 10., smo poleg kulturnih in 
naravoslovnih dnevov izvajali še tehnič-
ne dneve, devetošolci pa so na športnem 
dnevu uživali v športnih igrah. 
Iz odgovorov, ki smo jih dobili na koncu 
tridnevnih dejavnosti od učencev, lahko 
sklepamo, da so se imeli lepo, da so uživali 
in se kljub temu naučili veliko novega. Za-
dovoljni smo tudi učitelji, saj smo na dne-
vih dejavnosti uresničili tudi cilje, ki smo 
si jih zastavili ob glavni temi letošnjega 
tedna otroka. V letošnjem letu je namreč 
»Odgovor je pogovor« zaradi omejevanja 
socialnih stikov še kako aktualen. 

Romana Vek
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FESTIVAL KERAMIKART

Med 14. in 18. septembrom se je v Slo-
venski Bistrici odvil drugi Festival indu-
strijske dediščine KeramikArt. Potekal je 
v okviru projekta Inspiracija, čezmejnega 
programa Interreg V-A Slovenija - Hr-
vaška, sofinanciranega s sredstvi ESRR. 
Kljub okoliščinam je postregel s pestrim 
izborom dogodkov in aktivnosti za vse 
generacije.
Namen projekta je ohraniti in skozi kul-
turo nadgrajevati obrtniško in industrij-
sko dediščino, jo vplesti v življenje ljudi 
in s tem polepšati, obogatiti njihov vsak-

dan. Projektni 
partnerji iz Slo-
venske Bistrice, 
Trbovelj, Labi-
na in Reke zato 
vzpostavljajo čez-
mejno kulturno-
turistično pot od 
Pohorja do Jadra-
na in pripravljajo 
skupne dogodke, 
med drugim fe-
stival industrijske 

dediščine. 
Vsebina festivala se v Slovenski Bistrici 
tematsko navezuje na glino in lončarsko
-keramično dejavnost, ki je pomembno 
zaznamovala območje bistriške občine, 
saj je bila v preteklosti kot predhodnica 
industrije tu precej razširjena. Glina je v 
naših krajih še vedo prisotna. V Centru 
domače in umetnostne obrti (CDUO) se 
trudimo nadaljevati lončarsko kulturno 
dediščino in razvijati sodobno keramiko. 
V povezavi z opuščenimi glinokopi in in-
dustrijsko dediščino na Pragerskem se na 

tem področju ponujajo obetavne razvojne 
možnosti za kulturno-turistični preboj 
območja.
V sklopu festivala smo v CDUO pripravili 
dan odprtih vrat in odprtje razstave Ke-
ramika v Slovenski Bistrici. Na ogled smo 
postavili izvirne interpretacije teme Dia-
log, ki so jih v različnih tehnikah ustva-
rili člani Društva keramikov in lončarjev. 
Društvo letos obeležuje zavidljivih 25 let 
delovanja. Ob tej priložnosti smo v Slo-
venski Bistrici skupaj ustvarjali ter izme-
njevali svoja znanja in izkušnje. Obisko-
valcem festivala smo predstavili posebno 
slovensko tehniko oblikovanja gline z us-
njenim trakom na lončarskem vretenu na 
nožni pogon in atraktivno žganje kerami-
ke v tehniki raku. 
V festivalskem tednu so potekale delavni-
ce oblikovanja gline za vse generacije in 
predstavitve tečajev, ki jih jeseni izvajamo 
v CDUO. Obiskovalci od blizu in daleč so 
bili nad razstavo, prikazi, delavnicami in 
drugimi aktivnostmi izjemno navdušeni. 
Razstavo Keramika v Slovenski Bistrici 
smo zaradi velikega zanimanja podaljšali 
do 20. oktobra. Dobrodošli.

CDUO Slovenska Bistrica

Vsaka šola premore en delček stavbe, v ka-
teri je moč najti veliko skrivnosti, znanja 
in zabave. V tem delu stavbe, ki ga pogosto 
imenujemo knjižnica, se skriva tudi oseba, 
ki želi vse te skrivnosti, zabavo in znanje 
prenesti na učence. Včasih bi rekli »misija 
nemogoče«, včasih pa »enostavno kot pa-
sulj«. Ne vem, kaj bolj drži. Vem pa, da ko 
želim približati učencem branje in knjige, 
so mi dovoljene skoraj vse zvijače. Neka-
terih zvijač se bom poslužila tudi letos. Pri 
knjižnici in knjižničarstvu ne gre samo za 
branje knjig in revij. Najpomembnejši cilj 
je prestopljen prag knjižnice, spregovorje-
na beseda s knjižničarko ali pa podeljena 
misel. Ne samo učencev, tudi zaposlenih. 

ce skupini učencev. Izbor knjige je lahko 
trenutni navdih ali pa skrbno premišljena 
izbira. Tudi bralna značka je aktivnost, ki 
učencem približa branje in knjige. Vklju-
čeni so vsi učenci NIS in PPVI. Uradno 
otvoritev smo imeli 17. septembra. Nare-
dili smo si mrežo, na kateri počasi nastaja 
pajkova družina. Vsak nov pajek na mreži 
predstavlja eno novo, na sveže prebrano 
knjigo. Sedaj pa sledi tekma, katera mreža 
bo imela najštevilčnejšo družino. 
Naša šola ima majhno knjižnico in zmeraj 
se ne najde gradiva, ki bi ga učenci žele-
li prebirati. Zato se z učenci posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja enkrat 
mesečno odpravimo v splošno knjižni-
co Josipa Vošnjaka in poiščemo gradivo, 
ki se navezuje na obravnavano temo pri 
pouku. Učenci na ta način znanje »poiš-
čejo« sami in ga tudi dalj časa hranijo v 
spominu. Zanimive so jim tudi ure knji-
žnično-informacijskih znanj (KIZ), ki jih 
izvajam po oddelkih. Ko se učenci učijo o 
poklicih, jim z veseljem predstavim poklic 
knjižničarke in jim še spotoma pripravim 
prijavnico na razpis delovnega mesta Bo-
žičkov škrat. Ko pa se pogovarjajo o pro-
metni varnosti, vsekakor pride v poštev 
knjižničarka policistka. In velika košara 
knjig, revij in didaktičnega materiala.

A. P.

KnJIŽnICA V PREOBLEKAH 
nA OŠ MInKE nAMESTnIK - 
SOnJE SLOVEnSKA BISTRICA 

Nekako v smislu »odprta vrata knjižnice«. 
Sosedove stvari so zmeraj bolj mikavne. 
Tudi sosedove hruške so slastnejše kot tis-
te z našega vrta. Zato sem se odločila, da 
učence v knjižnico privabim z izdelova-
njem kazalk. Saj to ni branje, je pa korak 
bližje h knjigam. Kazalke bomo izdelali 
in jih izmenjali na nacionalni in medna-
rodni ravni. Upam, da nam letos dode-
lijo Rusijo, tako se bomo naučili pisati v 
cirilici. V svoji zbirki že imamo kazalke s 
Hrvaške in iz Indije. Mogoče bomo lahko 
nekoč naredili razstavo.
Večkrat slišimo pregovor: če gora ne pride 
k Mohamedu, pride Mohamed h gori, in 
tako tudi jaz povabim učence na skupno 
branje. Bolj bi se prilegalo ime individu-
alno branje, saj izmenično bereva knjigo 
učenec in jaz. Tako prebrana knjiga roma 
na seznam prebranih knjig za bralno znač-
ko in predstavlja stopnico bližje k izletu za 
zlate bralce. Mislim, da sva na koncu vese-
la oba, učenec in jaz. Ker pa individualno 
branje ni zmeraj zanimivo, sem se odloči-
la, da ob petkih berem zgodbe in pravlji-
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4.MEMORIAL MARJAnA STREHARJA
Slovenska Bistrica 23. septembra na Bri-
nju, so se končale. Športne igre so kljub 
trenutnim razmera privabile veliko ude-
ležencev, udeležilo se jih je sedem ekip iz 
območnih veteranskih združenj Ormož, 
Maribor, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica in 
Lenart ter Policijsko veteransko društvo 
Sever Maribor. Sproščeno tekmovanje je 
potekalo v naslednjih disciplinah: metu 
bombe, metu obročev na kovinski drog, 
ruskem kegljanju in šahu. V izenačenem 
boju je ekipa Ruš postala skupna zmago-
valka in osvojila prehodni pokal pred eki-
po Slovenske Bistrice, ki je osvojila drugo 

TRI zLATE zA POLSKAVČAnE
Člani footgolf kluba Sport club M z Zgor-
nje Polskave so poskrbeli na letošnjem dr-
žavnem prvenstvu posameznikov za veli-
ko presenečenje, saj so kot novinci osvojili 
največ naslovov državnega prvaka. Kar tri 
zlate medalje, ena srebra in ena bronasta 
je izkupiček, ki ga niso pričakovali niti v 
sanjah.  
Sport klub M, ki ima svoje domicelno igri-
šče na golf igrišču Amon v Olimju, je v ce-
loti presenetil. V premierni sezoni v držav-
nem prvenstvu posameznikov so tako v 
članski kot v mladinski konkurenci doseg-
li sijajne rezultate. V Ljubljani, na zadnji 
tekmi sezone, je Robert Korošec po izena-
čenem številu točk v celotnem prvenstvu 
v velikem finalu in doigravanju premagal 
svojega največjega konkurenta v seniorski 

kategoriji in osvojil zgodovinsko prvo me-
daljo za Sport klub M s Polskave. Več kot 
odlično se je odrezala mladinska ekipa, ki 
je z državnega prvenstva v Olimju prinesla 
kar štiri medalje. Mladinci so ugnali vso 
konkurenco v kategoriji U16. Karolina 
Pernek je slavila med dekleti U16, Anžej 
Kvas pa je bil v kategoriji dečkov U16 pre-
pričljivo najboljši. Med mladinci je Tomaž 
Pernek za las zgrešil zlato in osvojil drugo 

mesto, Jaka Jesenko je bil tretji. Tako so 
polskavski »emovci« postali najboljša eki-
pa leta po osvojenih zlatih medaljah med 
posamezniki. Sedaj jih čakata še državno 
ekipno prvenstvo in slovenski pokal.
Ekipo Sport cluba M v tej sezoni sestavlja-
jo naslednji igralci: mladi: Anže Kvas, Aleš 
Kliček, Gabrijel Kuljanac, Aljaž Amon, 
Jaka Jesenko ter Karolina in Tomaž Per-
nek. Člansko vrsto sestavljajo Uroš Šmi-
goc, Neal Lahe Korošec, Jaka Rodošek, 
Peter Dirnbek, Nenad Vasič, Dejan Kvas, 
Admir Ičanovič, Anel Jahič, Robert Koro-
šec, Nani Franc Matjašič in nekdanji no-
gometni reprezentant Mirnes Šišič, ki je v 
svoji karieri igral za Rudar, Crveno zvez-
do in grški Olympiakos. 

Footgolf klub Sport club M

mesto, tretje pa je pripadlo ekipi Maribo-
ra. Po razglasitvi končnih rezultatov se je 
predsednik OZVV Slovenska Bistrica Mi-
ran Krušič zahvalil vsem udeležencem in 
jih povabil na pogostitev, ki so jo pripravi-
li domači kuharji.
Območno združenje Slovenska Bistrica 
je še enkrat dokazalo, da se tudi v zahtev-
nejših razmerah da pripraviti srečanje z 
druženjem na prostem, kot ga omogoča 
veteranski center na Brinju. Zahvale gre-
do tudi sekretarju Dragu Pristovniku za 
izjemno vodenje.

Brigita Ptičar

MEDGEnERACIJSKI CEnTER nA PRAGERSKEM 
Med kraje v Sloveniji, ki imajo svoj medge-
neracijski center, se je vpisalo tudi Prager-
sko. V stavbi starega zdravstvenega doma 
so v sodelovanju s KS Pragersko - Gaj, DU 
Gaj - Pragersko in TD Breza Pragersko - 
Gaj lepo uredili prostore, kjer bodo odslej 
potekale različne dejavnosti in omogočile 
prijetno druženje različnih generacij. Ob 
pomoči Občine Slovenska Bistrica so ure-
dili zunanjost stavbe. Njihova želja je, da 
bi center čimbolj zaživel. S skupnimi moč-
mi so lepo uredili vse prostore, majhno 
kuhinjo in tudi okolico doma, pred stavbo 
medgeneracijskega centra pa je labod iz 
lesa, ki ga je z veseljem izdelal predsednik 
DU Gaj - Pragersko Zlatko Trebovšek. 
Razstavili so tudi obnovljen in dopolnjen 
prapor s podatki novega društva, ki ga 
bodo obogatili z žebljički darovalcev zanj. 

V stavbi so svoje prostore dobili tudi člani 
KK Pragersko za svojo bogato zbirko po-
kalov in priznanj. V KS Pragersko - Gaj vi-
dijo možnost odvijanja medgeneracijskih 
delavnic, ki bi omogočale prenos različnih 
znanj med generacijami. Pred kratkim so 
pripravili dneve odprtih vrat, obiskovalci 
so si lahko ogledali nove prostore, ki so 
jih člani DU Gaj - Pragersko in TD Breza 
Pragersko - Gaj obogatili z razstavami, ki 
predstavljajo dejavnosti društev.
Zaradi covida-19 slavnostne otvoritve niso 
imeli. Na otvoritev so povabili predsedni-
ka države Boruta Pahorja, ki se je pismeno 
zahvalil za povabilo, pismo pa bodo dali v 
okvir in obesili v enem izmed prostorov. 
V novih prostorih bodo lahko pripravlja-
li različne rokodelske delavnice in tečaje, 
predvsem pa želijo dejavnost obogatiti s 

predavanji o zdravem načinu življenja in 
reševanju pogostih težav starostnikov ter 
sodelovati z mladini in najmlajšimi. Nji-
hova želja je, da bi članice in člani prosto-
re sprejeli kot kraj, kjer bodo lahko preg-
nali osamljenost, poiskali želeno družbo 
in obogatili svoje dneve. 

Brigita Ptičar 

11. veteranske športne igre vzhodnošta-
jerske pokrajine za 4. memorial Marjana 
Streharja, ki jih je pripravilo Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo 
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nAŠA KnJIŽnICA DAnES

Tako kakor vse slovenske knjižnice se je 
tudi Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica srečala s pokoronsko drugač-
nostjo svojega delovanja.
Osrednja knjižnica v Slovenski Bistrici 
in šest krajevnih knjižnic so svoja vrata 
za obisk uporabnikov zaprle 13. marca in 
jih ponovno odprle 4. maja 2020. Upo-
rabniki so odprtje knjižnic težko priča-
kovali, saj so jim bile v času zaprtosti na 
voljo le elektronske knjige. 
Po odprtju knjižnice smo se skupaj z 
uporabniki soočili z drugačno knjižnico. 
S knjižnico omejenega prostega dosto-
pa do knjižničnega gradiva, z omejeno 
uporabo čitalnice in njenega gradiva ter 

računalnikov. S knjižnico brez prireditev, 
obiskov predšolskih in šolskih skupin. 
Knjige so po vrnitvi v knjižnico tri dni 
v karanteni. Bralce opozarjamo, naj čim 
manj brskajo po knjigah, prej smo jih k 
temu spodbujali. Soočili smo se s knjižni-
co, kjer se uporabljajo maske, razkužujejo 
roke in se zahteva varnostna razdalja med 
uporabniki. Soočili smo se s knjižnico, ki 
je veliko nasprotje odprtega, dostopnega 
prostora – dnevne sobe lokalne skupnosti. 
Čeprav so storitve omejene in se priredi-
tve izvajajo ob omejitvah, pa bralci in upo-
rabniki po ustaljenih navadah prihajajo v 
knjižnico. 
V primerjavi z lanskim letom in še pose-
bej v času zaprtosti knjižnice se je poveča-
la izposoja elektronskih knjig na portalu 
Biblos, beležimo osemkratno povišanje 
izposoje e-knjig, kakor tudi uporabo ele-
ktronskih baz podatkov dLib, Kamra, 
PressReader, Encyclopedia Britannica, 
EBSCOhost, IUS-INFO in drugih.
Povečala se je tudi uporaba Moje knjižni-
ce, naročilo gradiva iz domačega naslonja-
ča. Uporabniki si v veliki meri naročajo 
gradivo od doma in ga nato prevzamejo v 
knjižnici. Omogočamo tudi izposojo gra-
diva po pošti, kar se je še posebej izkazalo 
v času zaprtosti knjižnice. 
Glede na posebne razmere delovanja knji-
žnice je njena uporaba pričakovana in za-
dovoljiva. V primerjavi z lanskim letom 
dosegamo okrog 70 odstotkov obiska in 
izposoje gradiva. Glede na dejstvo, da je 

bila knjižnica skoraj mesec in pol zaprta 
in se niso izvajale prireditve, da ni bilo 
obiskov iz šol in vrtcev, smo z rezultatom 
upravičeno zadovoljni.
Začeli smo izvajati prireditve, seveda pod 
pogoji varovanja zdravja, ki nam jih nala-
ga NIJZ. Na dogodek se je treba prijaviti, 
saj lahko sprejmemo le do 50 obiskoval-
cev.
Ker še ne izvajamo vseh aktivnosti (bi-
bliopedagoške ure, obiski otrok iz šol in 
vrtcev) in je omejena uporaba čitalni-
ce s časopisi in revijami, pa je seveda v 
knjižnici manj obiskovalcev kakor pred 
epidemijo. Zgolj zaradi izposoje gradiva 
se uporabniki v knjižnici zadržijo manj 
časa. Pomislek ali bojazen, da naši upo-
rabniki ne bi več našli poti do knjižnice 
in knjige, je zagotovo odveč.
Branje je skozi vsa obdobja našega življe-
nja zelo pomembno. To se kaže še pose-
bej zdaj, ko imamo tako omejene stike z 
drugimi ljudmi in zelo omejeno obisko-
vanje dogodkov, kulturnih prireditev, 
gledališča in podobnih vsebin. V poplavi 
informacij, v tem času predvsem negativ-
nih in strah vzbujajočih, je knjiga balzam 
za naše misli. Tako se vsaj za nekaj časa 
umaknemo v druge svetove, kulture in 
razmišljanja. 
“Nobena zabava ni tako poceni kot bra-
nje, niti noben užitek tako dolgotrajen.” 
(Lady Montague)
Vabljeni v knjižnico.

Patricija Breznikar, direktorica

10 LET KnJIŽnICE TInJE
Ko so pred desetimi leti zgradili prizidek 
k osnovni šoli na Tinju, sta svoje mesto 
dobila tudi vrtec in knjižnica. Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je svoj 
oddelek na Tinju odprla 1. oktobra 2010. 
Sodobni, svetli in prijazni prostori se raz-
prostirajo na 112 m2. Od vsega začetka 
so namenjeni vsem krajanom in krajan-
kam – vsem ljudem, ki imajo radi knjige.  
Knjižnica je v teh desetih letih močno 

obogatila knjižnično zbirko – bralci lahko 
izbirajo med okoli 8000 izvodi knjižnega 
in neknjižnega gradiva. Če se sprehodijo 
po naših prostorih, lahko vsakdo najde 
nekaj zase: knjige za branje doma, revije 
za kratkočasenje, lutke, s katerimi otroci 
ustvarijo svoj pravljični svet, ali didaktič-
ne igrače, s katerimi bogatijo svoj razvoj. 
Računalnik jim nudi povezavo do infor-
macij na svetovnem spletu … in še marsi-
kaj bi se našlo.
V knjižnici enkrat mesečno ob sredah po-
tekajo pravljične urice, dvakrat letno otro-
ci ustvarjajo na delavnicah, kjer pokažejo 
svojo kreativnost. Vsako leto vrtčevskim 
in osnovnošolskim otrokom podarimo 
predstavo – obiskali so jih že čarovnik, 
štrk iz Prekmurja, Mojca Pokrajculja, ža-
bica v rdečih hlačkah in še kdo. V njiho-
vih bleščečih očeh odseva veselje ob po-

potovanju v domišljijski svet. Otroci iz 
sosednjega vrtca in šole so pogosto naši 
gostje, radi prisluhnejo pravljici, si ogle-
dajo knjižnico, nato pa se tudi vpišejo in 
nas obiskujejo skupaj s starši. 
Nekajkrat letno pripravimo tudi raznoli-
ka predavanja – potopisna, o osebnostni 
rasti, zdravilnih rastlinah, gobarjenju 
… Kar nekajkrat smo tudi organizirali 
pohod, ki smo ga poimenovali Zakladi 
tinjskega Pohorja. Tako smo se podali 
do Ančnikovega in Kotnikovega gradi-
šča, obiskali zeliščarja Boža Žerjava in si 
ogledali Jakčev mlin. Nekaj izmed naših 
prireditev smo organizirali v sodelovanju 
s Turističnim društvom Tinje, oglede pa 
obogatili s tematskimi pohorskimi pra-
vljicami. Tudi v letošnji jeseni smo načr-
tovali podoben dogodek, toda verjetno ga 
bomo morali prestaviti na ustreznejši čas.
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KnJIŽnICA MAKOLE V  nOVEMBRU PRAznUJE 
10  LET DELOVAnJA

Imeli smo tudi dve večji razstavi, ki smo 
ju posvetili tinjskim ustvarjalcem. Prva 
je bila posvečena ljudski ustvarjalki Jelki 
Verdeljak in njeni pesniški zbirki Hre-
penenja, druga pa pisatelju in zbiralcu 
pohorskega ljudskega pripovedništva, 
Jožetu Tomažiču. Za razstavi so nam 

gradivo prijazno odstopili potomci obeh 
ustvarjalcev. Oba dogodka sta spremljala 
literarna večera, obogatena z melodijami 
glasbenikov s Tinja. Uredili smo poseben 
kotiček, kjer so razstavljena dela, ki so na-
stajala izpod peres domačinov. 
V Knjižnico Tinje je vpisanih 287 aktiv-
nih članov, ki jo redno ali občasno obisku-
jejo. Zadovoljni smo, da so nas domačini 
v teh desetih letih prijazno sprejeli medse, 
da se je knjižnica dobro vključila v lokal-
no okolje in da se iz leta v leto vpisuje tudi 
vse več odraslih bralcev. Želimo si, da bi 
še več krajanov in krajank začutilo bese-
de Stephena Kinga: »Knjige so edinstvena 
prenosljiva čarobnost.«
Vabimo vas, da izkoristite možnost 
brezplačnega celoletnega vpisa v naši 

knjižnici na Tinju. Veseli bomo, če nas 
boste obiskali v naši knjižnici na Tinju, 
ki je odprta ob ponedeljkih od 11. do 15. 
ure in ob sredah od 15. do 18. ure. Kon-
čala bom z mislijo neznanega avtorja: 
»Knjige, misli in dežniki delujejo le, če jih 
odpremo!«

Aleksandra Repnik Merc, 
knjižničarka v Knjižnici Tinje 

Za leto 2020 bi lahko rekli, da do da-
nes ni bilo ravno naklonjeno človeštvu. 
V prvi polovici tega leta se je zgodilo 
marsikaj, česar ljudje nismo bili najbolj 
veseli. Strah, žalost, trpljenje, bolezen 
niso preplavili le naše prelepe Slovenije, 
ampak ves svet. Toda kot je zapisal že 
pokojni pisatelj in novinar Christopher 
Hitchens: »Kar te ne ubije, te okrepi.« 
Verjamem, da se bo človeštvo po teh 
čudnih časih okrepilo. Verjamem, da 
bodo začeli ljudje iskati srečo v majhnih 
stvareh. Verjamem, da bodo hvaležni za 
majhne pozornosti in da se bodo veseli-
li trenutkov, ki jih morda do danes niso 
opazili, tako kot se občani občine Ma-
kole že deset let veselijo tega, da imajo 
v svojem kraju splošno knjižnico, v ka-
teri jim je na voljo za izposojo knjižno 
in neknjižno gradivo, hkrati pa lahko 
v knjižnici obiščejo katero od mnogih 
prireditev in predavanj, ki jih zanje orga-
niziramo v knjižnici. Že deset let. Dese-
tletje. Desetina stoletja. Za neskončnost 
kaplja v morje, za čas človeškega življe-
nja pa dokaj dolga doba.
Začetki knjižnične dejavnosti v Makolah 
segajo v sredo prejšnjega stoletja, ko je 
bila po drugi svetovni vojni v kraju os-
novana ljudska knjižnica. Sprva je bila 
knjižnica odprta ob nedeljah, pozneje 
so delovni čas spremenili. Takratne knji-
žničarke so bile »prostovoljke«, največ-
krat učiteljice, ki za svoje delo v knjižnici 
niso prejemale plačila. Pozneje so knji-
žnico zaprli, gradivo pa je bilo razdelje-
no, nekaj je bilo prepeljanega v knjižnico 
v Slovenski Bistrici.

V Makolah je imela svoje postajališče 
Potujoča knjižnica Mariborske knjižni-
ce, leta 2010 pa je Potujoča knjižnica kraj 
prenehala obiskovati, saj je svoja vrata ob-
čanom v prostorih šole odprla krajevna 
knjižnica Knjižnice Josipa Vošnjaka Slo-
venska Bistrica, Knjižnica Makole.
Knjižnica Makole je krajevna knjižnica 
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bi-
strica. Obratuje od meseca novembra leta 
2010 in je na voljo vsem občanom občine 
Makole in tudi drugim. V Knjižnici Ma-
kole potekajo poleg izposoje knjižničnega 
gradiva še druge dejavnosti, kot so različ-
ne prireditve za otroke in odrasle: bralna 
značka za odrasle, pravljična doživetja, 
ustvarjalne delavnice, bibliopedagoške 
ure za predšolske otroke in osnovnošol-
ce, sodelujemo v nacionalnem projektu 
Rastem s knjigo za osnovnošolce, v med-
narodnem projektu Noč knjige, izvaja-
mo pilotski bralno spodbujevalni projekt 
Knjižni zakladi malega Lovra, predavanja 
ter različna druženja, kot je na primer 
študijski krožek, ki poteka pod okriljem 
Ljudske univerze Slovenska Bistrica.
Knjižnica Makole zelo dobro sodeluje z 
Vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bi-
strica, enoto Krtek Makole in z Osnovno 

šolo Anice Černejeve Makole, saj vodilni 
v teh ustanovah cenijo branje in knjige 
ter se zavedajo, da branje ni le razvedri-
lo, ampak veliko doprinese h kakovosti 
življenja. Občina Makole, ki je soustano-
viteljica Knjižnice Makole, ima za naše 
prošnje in potrebe vedno posluh in poleg 
rednega letnega sofinanciranja knjižni-
ci velikokrat omogoči kakšno dodatno 
prireditev, kot so na primer nekatere 
lutkovne predstave za otroke, pogostitev 
predšolskih otrok ob podelitvi eko bralne 
značke in drugo.
Število članov knjižnice s stalnim prebi-
vališčem v občini Makole iz leta v leto 
raste. Glede na statistike ocenjujemo, da 
je član knjižnice že vsak peti prebivalec 
naše občine in da si vsak občan občine 
Makole na leto v povprečju izposodi štiri 
knjige.
V Knjižnici Makole je članom knjižnice 
na voljo za izposojo 9.564 enot knjižnega 
gradiva in 626 enot neknjižnega gradiva 
(revije in časopisi, DVD-ji, CD-ji, e-pu-
blikacije …).
Knjižnica Makole je odprta ob ponedelj-
kih od 10. do 15. ure in ob sredah od 13. 
do 18. ure. Julija in avgusta pa vas med 
knjižne police vabimo le ob sredah od 13. 
do 18. ure.
Z željo, da bi bila naša druščina ljubite-
ljev knjig in branja še obsežnejša, Knji-
žnica Makole ob svojem »rojstnem dne-
vu« vsem novo vpisanim članom podarja 
brezplačno celoletno članarino. 
Vabljeni v knjižnico. Vabljeni v svet dru-
ženja, branja in znanja.

Mojca Plaznik Plavec



Stran 36 KNJIŽNICA Informator, oktober 2020

DEnIS AVDIĆ: »nA KOŽO MI JE PISAnA VLOGA MOŽA In OČETA.«

VPLIV  HRAnE PRI  nEKATERIH zDRAVSTVEnIH TEŽAVAH
Veliko zanimanje za predavanje, kako 
vpliva prehranjevanje pri določenih zdra-
vstvenih težavah, nam je bila samo še ena 
potrditev, da druženja v taki obliki vseka-
kor potrebujemo. Eriko Brajnik smo gos-
tili v naši knjižnici v sodelovanju z Dru-
štvom zeliščarjev Hermelika.
Erika Brajnik je naturopatinja, predse-
dnica naturopatov v Sloveniji in pred-
stavnica svetovne naturopadske federaci-
je WNF za Evropo, pomaga ljudem iskati 
vzroke slabega počutja ali bolezni ter jih 
uči, kako pomembno se je vsak dan po-
sebej odločiti za zdravje. Cilj vsakega na-
turopata je doseči pri človeku to, da ima 
človek pod kontrolo svoje telo in ne telo 
njega.

Predavateljica je posebej poudarila, kako 
pomembno je poslušati svoje telo, ker ta-
koj kliče na pomoč, ko začuti, da v njem 
nekaj ne deluje pravilno. Kadar vseeno 
pride do akutnih težav, pa moramo ukre-
pati celostno. Priporoča urejanje prehra-
ne, da se telo prečisti strupov. Ker v telesu 
vlada kaos, ga je treba najprej prečistiti s 
primerno prehrano. Torej je treba spre-
meniti način življenja in po potrebi v pre-
hrano vnesti mikrohranila. Več si lahko 
preberete v njenih priročnikih, v katerih 
najdete nasvete in tudi recepte.
Ljudje vedno iščemo linijo najmanjšega 
napora, čudežno tabletko, ki bi rešila vse 
težave, kar je napačno. Čeprav vsi dobro 
vemo, da je treba spremeniti veliko več 

Flamingo Filip ter zbirke pesmi o mami. 
Knjige so na razstavi v vitrini knjižnice. 
Nik je vedoželjen najstnik, živi v Pobre-
žu, svoje sposobnosti je dokazoval že na 
Osnovni šoli Pohorskega bataljona v Op-
lotnici. Njegov talent je prepoznala učite-
ljica, ki ga je prijavila na likovno-literarni 
natečaj v Avstriji. Na tem natečaju je Nik 
zmagal, lani pa osvojil drugo mesto. Nag-
rajen je bil tudi za pesem, ki je bila obja-
vljena v knjigi Kakšno Slovenijo si želim. 
Poudariti velja, da so na tem natečaju so-

in zraven dodati redno telesno vadbo. 
Spremembe pa so za nas pogosto težke 
in neprijetne, vendar so edina stalnica v 
našem življenju. 

Tanja Jakolič

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica si še te dni, do 6. novembra 2020, 
lahko ogledate dve razstavi. 
NATURE IN FIRE je samostojna sli-
karska razstava Nika Škorjanca. Tema 
razstave so ogrožene vrste živali, kot so 
čebela, kozorog, netopir in človeška ribi-
ca. Živali so upodobljene v dveh likovnih 
tehnikah. Izdal je tudi pesniško zbirko z 
naslovom Narava v ognju, ki je prav tako 
posvečena ogroženim živalim. Sicer pa 
je Nik tudi avtor knjig Pod modrino in 

UTRInSKI  S  PRIREDITEV

V okviru Vošnjakove bralne značke za odrasle smo po ne-
kajmesečnem premoru prireditev gostili Denisa Avdića. 
Vošnjakova bralna značka poteka že sedmo sezono in letos 
beremo knjige s humorno vsebino pod skupnim imenom 
Za crknit od smeha.
Zagotovo je bil za nas poseben večer, tako kot je posebno 
in drugačno vse leto, ko se prilagajamo danim spremem-
bam. Kljub temu ali pa ravno zaradi tega smo to prireditev 
in gosta nestrpno čakali. Z njim se je pogovarjala Mojca 
Plaznik Plavec.
Denis Avdić ni le tisti slovenski komik ter radijski in televi-
zijski voditelj, ki mu po ostrini humorja ni lahko biti enak. 
Je tudi nekdanji policist in težke delovne izkušnje so ga za-
gotovo definirale na poseben način.  Nekatere smešne pri-
gode iz policijskega obdobja kot tiste krute in tragične nam 
je skozi pogovor tudi zaupal. Poleg tega je Denis Avdić znan 
tudi kot imitator, gledališčni igralec in stand up komik. Ko 
ga poslušamo v vlogi radijskega voditelja jutranjega progra-
ma, nikakor ne moremo mimo njegovega občutka za do-
brodelnost in njegovo zmožnost najti prave besede, kadar 
so življenjske zgodbe še posebej težke. Vendar želi slišati 
vse, pa če je še tako neverjetno. 
Sam pravi, da se najbolje počuti v vlogi moža in očeta, ven-
dar ni prepričan, če je v tem tudi dober. Najbolje pa se Denis 

Avdić znajde kot radijski voditelj, kjer je lahko tak, kot želi, čeprav je 
same improvizacije pri jutranji oddaji le okoli deset odstotkov. Ekipa 
jutranjega programa na radiu si sebe predstavlja kot družbo vsakega 
poslušalca, kjerkoli že je ali karkoli že počne. Seveda Denis Avdić 
vstaja zelo zgodaj in tega se ne bo nikoli navadil. Vedno znova se 
sprašuje, čemu, kaj mu je tega treba, in razmišlja o odpovedi. Kakor 
hitro pa sede za mikrofon, čuti, da je to to, da v tem uživa in da mu 
služba ne predstavlja nobenega napora. Kljub temu se v prihodnosti 
vidi predvsem na odrskih deskah, kjer nas je v preteklosti že dodobra 
nasmejal.

Kamorkoli se bo njego-
va poklicna pot obrnila, 
sem prepričana, da nas 
kot gledalce ali poslušalce 
ne bo pustil na cedilu. V 
njegovi in seveda v družbi 
naših obiskovalcev je bil 
večer čudovit in nepoza-
ben. 

Tanja Jakolič

V KnJIŽnICI  POSTAVLJEnO nA OGLED
delovali otroci iz vsega sveta. 
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7. ŠPORTnI VIKEnD 

Športna zveza Slovenska Bistrica je konec 
septembra in v začetku oktobra izvedla 7. 
Športni vikend, ki je bil sprva načrtovan 
za mesec junij, a je bil zaradi epidemije 
novega koronavirusa prestavljen. S tradi-
cionalno prireditvijo, ki so jo ob spošto-
vanju pravil NIJZ-ja pripravili v okrnjeni 
in prilagojeni obliki, so obeležili tudi novi 
državni praznik, dan slovenskega športa. 
Na tretjem spominskem turnirju Boja-
na Siniča v malem nogometu so odigrali 
eno tekmo, Kegljaško društvo Slovenska 
Bistrica je organiziralo turnir v kegljanju, 
Pikado klub Špica tekmovanje v pikadu, 
DU Pragersko - Gaj pa turnirje v kegljanju 

tni urednik Tednika Panorama, je bil ve-
lik privrženec športa. Med drugim je bil 
predsednik Športne zveze Slovenska Bi-
strica, z veliko vnemo je vrsto let priprav-
ljal tradicionalno prireditev Športnik leta 
občine Slovenska Bistrica. Bil je športnik 
rekreativec in tudi glavni pobudnik za 
ustanovitev novinarske nogometne ekipe, 
ki je sodelovala na različnih turnirjih.
Kegljaško društvo Slovenska Bistrica je 
organiziralo turnir, na katerem so se po-
merili moški, ženske iz društva upokojen-
cev in paraplegiki. V moški konkurenci 
je zmagal Jože Purgeljc pred Dušanom 
Mustafo in Ivanom Poplatnikom. Pri žen-

skah je slavila Lidija Burič, drugo mesto je 
osvojila Jožica Žerjav, tretja pa je bila Joži-
ca Plavšič. Izmed invalidov je prvo mesto 
osvojil Miran Jernejšek pred Damjanom 
Herčkom in Zdenkom Lilekom. 
Na športnem vikendu je sodelovalo tudi 
Planinsko društvo Pohorje Zgornja Pol-
skava, ki je izvedlo pohod v naselje Spo-
dnje Prebukovje. Udeleženci pohoda so 
se zbrali pred parkom v Slovenski Bistrici. 
Pot jih je vodila med vinogradi, kjer so 
uživali v lepih razgledih, soncu in dob-
ri družbi. Pri vinogradništvu Brezovšek 
so imeli degustacijo in predstavitev pri-
delave vin. V Spodnjem Prebukovju so 
si ogledali še zeliščni vrt in nadaljevali 
pot čez Kamenitec v Slovensko Bistrico. 
»Žalostni smo, da nismo uspeli izpeljati 
Športnega vikenda v prvotno planirani 
obliki, saj se je v minulih letih izkazalo, da 
Slovenska Bistrica potrebuje takšne prire-
ditve. Rizik organizacije športnih dogod-
kov je v tem trenutku takšen, da se večina 
klubov in društev tokrat ni odločila za 
njihovo organizacijo. Ostaja nam upanje, 
da bo 8. Športni vikend takšen, kot smo 
ga bili vajeni do sedaj,« je povedal Boštjan 
Fridrih, sekretar Športne zveze Slovenska 
Bistrica. 

Tomaž Ajd 

BREzPLAČnO BREzŽIČnO OMREŽJE 
WiFi4EU V SLOVEnSKI BISTRICI 
V Slovenski Bistrici od letošnjega poletja 
deluje brezplačno javno brezžično (WiFi) 
omrežje WiFi4EU. Cilj pobude WiFi4EU 
je občanom in drugim obiskovalcem mes-
ta zagotoviti dostop do interneta visoke 
kakovosti po vsej EU prek brezplačnih do-
stopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot 
so parki, trgi, stavbe javne uprave, knjižni-
ce in druga javna mesta. 
V okviru pobude WiFi4EU je Občina 
Slovenska Bistrica uspešno kandidirala 
za pridobitev finančnih sredstev, ki jih je 

Evropska komisija namenila za financira-
nje izgradnje brezžičnih javnih dostopnih 
točk Wi-Fi v središčih javnega življenja.
Omrežje WiFi4EU je namenjeno vsem 
(tako lokalnim prebivalcem kot drugim 
obiskovalcem mesta), ki se nahajajo bodi-
si na zunanjih javnih površinah v mestu 
Slovenska Bistrica bodisi v notranjih pro-
storih Zavoda za šport Slovenska Bistri-
ca, Knjižnice Josipa Vošnjaka in Občine 
Slovenska Bistrica in potrebujejo začasni 
dostop do interneta. Območje pokritosti 

omrežja Wifi4EU je označeno na prilože-
nem zemljevidu.
Glede na omejena finančna sredstva, na-
menjena za izvedbo tega projekta, so bila 
izbrana tista javna mesta, kjer je bilo mož-
no zagotoviti karseda široko pokritost 
območja oziroma kjer se zadržuje večje 
število potencialnih uporabnikov (Trg 
svobode, avtobusna postaja, Športni park 
Slovenska Bistrica, kopališče …). 
Vabljeni, da se povežete tudi vi!

Foto: Aleš Kolar

s kroglo na vrvici. 
V okviru tretjega 
spominskega tur-
nirja Bojana Siniča 
se je združena ekipa 
športnih delavcev in 
novinarjev pomerila 
z mladim moštvom 
Futsal kluba Kebelj. 
Po izenačenem boju 
so s 4 : 2 zmagali mla-
di nogometaši Keblja. 
Bojan Sinič, dolgole-

prenovo obstoječih prostorov, najmlajšim 
pa je bil zgrajen dvooddelčni vrtec. 
Novembra so novo krajevno knjižnico 
dobili občani Makol, kar je šesta krajevna 
knjižnica bistriške knjižnice. Posebnost 
te knjižnice je, da si prostor deli s šolsko 
knjižnico. Obe knjižnici živita s krajem in 
z lokalno skupnostjo tudi dobro sodeluje-
ta in se povezujeta.  
Skozi vitrine se lahko sprehodite po utrin-

Druga razstava, DESETLETKA TINJA 
IN MAKOL, je namenjena našima in va-
šima najmlajšima krajevnima knjižnica-
ma. Jesen 2010 je bila za Knjižnico Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica plodna. Me-
seca oktobra se je namreč na Tinju od-
prla njena peta enota, krajevna Knjižnica 
Tinje. Krajani KS Tinje so ob krajevni 
knjižnici, ki se nahaja v mansardi vrtca, 
pridobili tudi prizidek k osnovni šoli in 

V KnJIŽnICI  POSTAVLJEnO nA OGLED
kih z otvoritev in po ključnih statističnih 
podatkih obeh knjižnic. Iz domoznan-
stva pa smo k obema krajevnima knjižni-
cama na ogled postavili literaturo njune-
ga kraja.
Vabljeni, da se po desetletki obeh knji-
žnic sprehodite tudi na www.kamra.si. 

Natalija Stegne
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OSTANIMO PREVIDNI.
VIRUS JE ŠE VEDNO

MED NAMI.
UPOŠTEVAJMO PRAVILA.

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA


