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PLETE ČUDOVITE PRTE 
IN IZDELUJE IGRAČKE 

V Lokanji vasi pri Slovenski Bistrici na-
stajajo čudoviti pleteni in kvačkani prtič-
ki, delo spretnih rok Elme Skrbiš. Ker je v 
pokoju, si krajša čas tako, da v dveh urah 
nastanejo prtički, v petih dneh pa tudi ve-

liki prti. Pri kvačkanju vedno govori: »Še en stebriček in 
narejen bo prtiček.« V življenju kvačkarice Elme ne mine 
večer brez vzorca, ki se med prsti izriše na prtiček. Včasih 
je kvačkala in pletla otrokom, danes pa zato, da si lepša ve-
čere. Pove nam, da ni vajena posedati brez dela. Za to delo 
potrebuje samo eno kvačko. Kvačkanje je prepletanje zank 
prek druge, od pletenja se razlikuje v tem, da se uporablja 
samo ena kratka igla, s kaveljčkom na koncu, imenovana 
kvačka. Vzorci za kvačkanje imajo svoj sistem simbolov, ki 
jih ljubiteljice zlahka razberejo. Kvačkanje se je zelo raz-
širilo, saj lahko izdelamo vse, od kopalk do tople zimske 
jopice ali torbice, razne figurice, živali in še bi lahko našte-
vali. Čez Elmin palec je steklo že na stotine metrov tanke 
nitke. Veliko večerov preživi s kvačko v roki, niza petljo 
za petljo in stebriček za stebričkom, njene misli pa so pri 
sinovih in vnukih. 

Brigita Ptičar

Občina Slovenska Bistrica bo meseca 
septembra 2021 začela gradnjo zelenega 
parkirišča, ki bo med drugim obsegalo 
tudi območje vrtov pri zdravstvenem 
domu v Slovenski Bistrici. Zato uporab-
nike omenjenih vrtov obveščamo, da je 
obstoječe vrtove možno uporabljati do 
konca meseca septembra 2021.

Hkrati pa uporabnike obstoječih vrtov 
in morebitne nove zainteresirane upo-
rabnike vrtov obveščamo, da Občina 
Slovenska Bistrica pripravlja nov projekt 
Urbanih vrtov, ki bo namenjen urejeni 
in organizirani uporabi vrtov. Urbani 
vrtovi bodo na voljo predvidoma v prvi 
polovici leta 2022.

O načinu najema vrtov boste pravočas-
no obveščeni na spletni strani Občine 
Slovenska Bistrica, v časopisu Informa-
tor in v drugih sredstvih javnega obve-
ščanja.

Spoštovani uporabniki 
vrtov pri Zdravstvenem 

domu v Slovenski Bistrici
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Posebni časi So. Ozreti se moramo na-
zaj, oceniti svoje delo in hkrati opredeli-
ti strategijo za naprej, za bodočnost. Za 
nazaj nimamo več vpliva, bodočnost pa 
imamo v svojih rokah.

Virus nas že več kot leto dni osvaja, zas-
vaja in ogroža. Ni več časa nagovarjanja 
k dobremu, k luči. Dobrota se je zalomi-
la. Svoboda je dobila nove razsežnosti. 
V ospredje prihaja odgovornost, ko se 
moramo zavedati, kaj počnemo. Le tako 
bomo premagali surovo pandemijo: 
cepljenje, umivanje rok, razkuževanje, 
prezračevanje in ustrezna razdalja med 
nami. Preprosto, a je vprašanje, v ko-
likšni meri spoštujemo svetovano. Izbra-
ti moramo dobro, delovati usklajeno kot 
posamezniki in kot družba. Ali kot pravi 
Tine Hribar: »Brez vere v smisel svojega 
početja človek ne more napraviti ničesar 
velikega in brez vere v smisel življenja ne 
bi mogel živeti.«

Virus SARS-CoV-2 je prišel iz Kitajske, 
enako kot črna smrt – kuga v srednjem 
veku. Kuga je pomorila skoraj devetde-
set odstotkov prebivalstva. Človeštvo se 
je tudi pozneje srečevalo z epidemijami 
(kolere, črnih koz). In konec prve sve-
tovne vojne je bila strašna pandemija 
španske gripe, ki je terjala 60 milijonov 

življenj. Pa v 
novejšem času 
ebola in epide-
mija z virusom 
SARS in zdaj 
pandemija s 
koronavirusom 
SARS-CoV-2. 
Zajela je ves 
svet, zato pan-
demija. Ukrepi 
v naši državi 
niso bili ved-
no primerni, 
politika je ne-
kajkrat stroko. 
Da premagamo 
bolezen, je pot-
rebno, še enkrat 
p o u d a r j a m , 
potrebno uskla-
jeno delovanje 
in spoštovanje 
demok rac i j e . 
Po n o t r a n j i t i 
svobodo omo-

no, a energijo sem črpal iz toplega stiska 
roke, nasmeha pa tudi iz pogledov ža-
lostnih ljudi, bolečine in strahu.

Pa se je zgodil preklop. Uspelo mi je, na 
drugačen način, poudarjam, nesebič-
no pomagati, deliti ljubezen in se spet 
imeti rad. Biti v soglasju in ravnotežju z 
okoljem in biti več vreden v ljubezni, ra-
dosti in zadovoljstvu. Začutil sem novo 
energijo, mir in nekaj samoniklega v 
sporočilu za ljudi in od ljudi. Ta preklop 
se je zgodil nenadoma, takrat sem dojel 
svoj altruizem. Ni bilo lahko. Rešil sem 
odnos z bolnikom, tudi z ljudmi iz oko-
lja. Čudim se, kako lahko danes zdrav-
nik preko e-načina vzpostavi obetaven 
odnos z bolnikom, saj gleda računalnik, 
le tu in tam ponudi pogled bolniku. Od-
nos med ljudmi je bistvenega pomena, 
danes, jutri in vse dni. 

Že več kot petdeset let delam v Rdečem 
križu. Prostovoljstvo pomeni deliti in 
dobiti. Deliti sebe, svoje dobrine, znanje 
in podariti čas nekomu, ki ga ne poznaš, 
veš pa, da je v stiski. Prostovoljec dobi 
zadovoljstvo v občutku dobrote, v stiku 
z nekom, ki mu vrača topel pogled. De-
nar tu nima cene.

Vrh prostovoljstva je krvodajalstvo. 
Darovati sebe je gibanje za življenje. V 
Sloveniji je 60 000 krvodajalk in krvo-
dajalcev, v območju našega Območnega 
združenja RKS, ki zajema vso nekdanjo 
občino Slovenska Bistrica, jih je več kot 
2000. Da smo v Sloveniji samooskrbni, 
potrebujemo letno 50 000 litrov krvi, 
kar pomeni, da mora dnevno kri da-
rovati 400 krvodajalcev. Naša občina je 
v samem vrhu v Sloveniji glede anoni-
mnega, brezplačnega in prostovoljnega 
krvodajalstva. Iskrena HVALA vsem, ki 
darujete kri, in prošnja novim, da posta-
nete krvodajalke in krvodajalci. 

Covid nas je zaznamoval. Je čas, ki ni 
radodaren z dobrinami. Vsak dan mo-
ramo na novo osmišljati sebe in najti 
čas zase in za druge, najti čas zvestobi in 
ljubezni. Samo tako bomo zmagovalci.

Doumeti moramo prehojene poti in 
izbrati nove.

Dr. Janko Predan

Foto: Aleš Kolar

goča le vzgoja v demokratični družbi.

Še nekaj misli, ki so me opredelile kot 
zdravnika, rojenega Bistričana, za ved-
no Bistričana. Pomagati ljudem v stiski: 
preprosto, resnično, ljudomilo, na drugi 
strani pa polno nevarnosti in puhlosti. 
Ali stati znotraj mej ali širiti teritorij 
in meje? Biti dober za vsako ceno? Ne 
reči ne ali se počutiti izpraznjenega, 
iztrošenega, izgorelega? Dolgo nisem 
zmogel odgovoriti na ta vprašanja. Vse 
bolj je bilo vse podrejeno mojemu raz-
dajanju, bil sem izčrpan, nejevoljen in 
nezadovoljen. Nisem bil srečen. Veliko 
neznank, kako se orientirati, posebej ko 
nebo prekrijejo oblaki. Obstajali so tudi 
srečni dnevi, ko ni bilo nestrpnosti, ne-
jevolje in občutka izgorelosti, ko je bila v 
ospredju želja po spremembi. Sam sem 
pisal in še pišem zgodbo svojega življe-
nja, vpraševal sem se, ali se mi še prik-
rade nasmeh na lica, ali mi sedanjost še 
zasveti in zasije preteklost. Ali smem 
zanemariti utrip svojega srca.

Ko se uzrem nazaj, ko iščem po spo-
minu, se mi vračajo podobe dogodkov. 
Še čutim njihovo gibanje. Spomnim se 
želje po istovetnosti in samostojnosti. 
Vrtinec življenja pa me je premetaval, 
sem tudi taval in zataval. Bilo je napor-

POSEBNI ČASI
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PRORAČUN ZA LETO 2021 

igrišče, na Keblju bodo dobili nove pro-
store vrtca. V Slovenski Bistrici bodo za-
čeli obnavljati športno dvorano Bistrica in 
graditi nov plezalni center. Nadaljuje se 
tudi obnova graščine na Zgornji Polskavi, 
prav tako bodo pripravili projektno do-
kumentacijo za dograditev zdravstvene-
ga doma in nadgradnjo doma starejših v 
Slovenski Bistrici, s katero bodo pridobili 
več kot 60 novih postelj. V proračunu so 
zagotovili tudi denar za ureditev urbanih 
vrtov in zelenega parkirišča ter za obno-
vo avtobusne postaje v Slovenski Bistri-
ci. Svetniki so sprejeli tudi DIIP in IP za 
nakup nove gasilske lestve. Obstoječe 
gasilsko vozilo ALK je letnik 1985 in ga 
je nujno treba zamenjati. Zaradi starosti 

vozila je tudi kakršno koli vlaganje v vo-
zilo neekonomično. Z novim gasilskim 
vozilom s košaro, ki se bo v višino lahko 
dvignila do 35 m, bo PGD Slovenska Bi-
strica lahko učinkovito izvajalo ukrepe 
požarne varnosti, zaščite in reševanja ter 
prispevalo k večji varnosti prebivalcev in 
premoženja na območju občin Slovenska 
Bistrica in Oplotnica. Vozilo naj bi stalo 
dobrih 750 000 evrov, 50 000 evrov bo pri-
spevala občina Oplotnica, 250 000 želijo 
dobiti iz razpisa ministrstva za obrambo, 
preostalo pa bo financirala občina sama. 
Vozilo bo sodobno in opremljeno z vso 
potrebno opremo, ki jo gasilci potrebujejo 
za opravljanje svojega plemenitega dela.

Tomaž Ajd 

Občinski svet v Slovenski Bistrici se je v 
četrtek, 11. februarja, sestal na 12. redni 
seji. Seja je potekala z uporabo videokon-
ferenčnega orodja Zoom. Svetniki so med 
drugim v drugi obravnavi potrdili letošnji 
občinski proračun, v katerem bo na voljo 
38,8 milijona evrov. Prihodkov je načrto-
vanih za 28,7 milijona evrov, predvide-
na je tudi zadolžitev v višini 5,2 milijona 
evrov. Svetniki so proračun za leto 2021 
sprejeli brez glasu proti, večinoma so se 
strinjali, da je letošnji proračun razvojno 
naravnan. V polnem teku je obnova stare 
šole v Vošnjakovi ulici. Vanjo bodo pre-
selili državne ustanove oziroma urade, ki 
delujejo v Slovenski Bistrici. Na Spodnji 
Polskavi bodo obnovili šolsko kuhinjo in 

PRORAČUN TUDI V 
POMOČ GOSPODARSTVU

storu dogajajo. Izvajali bomo investicije, 
ki so seveda pomembne za občane in za 
življenje ljudi v našem okolju, po drugi 
strani pa gre seveda tudi za pomoč gospo-
darstvu. Pri številnih naložbah se na nek 
način reflektira tudi delo iz preteklih let. 
Vemo, da priprava investicij zahteva pre-
cej časa, tukaj imam v mislih pripravo vse 
dokumentacije in pridobitev potrebnih 
zemljišč, posebej ko govorimo o komu-
nalno-cestni infrastrukturi. Sama izvedba 
investicij predstavlja v nekem življenj-
skem ciklu investicije, od ideje do zaključ-
ka, manjši del časa,« poudarja župan.
In katere investicije bodo v ospredju na 
področju družbenih dejavnosti? »Na po-
dročju družbenih dejavnosti je največji 
zalogaj obnova športne dvorane skupaj s 

Za komentar letošnjega prora-
čuna smo povprašali dr. Ivana 
Žagarja, župana Občine Slo-
venska Bistrica, ki pravi, da je 
investicijska naravnanost pro-
računa tudi odgovor na težave 
današnjega časa, na epidemijo 
covida-19, s katero se ves čas 
ubadamo. 
»Posledice epidemije so tudi 
na gospodarskem področju, 
vemo pa, da so investicije ozi-
roma zagon investicij vsaj v 
enem segmentu učinkovit od-
govor v smislu pomoči gospo-
darstvu. Investicije pomenijo 
delo in nenazadnje delovna 
mesta, aktivnosti, ki se v pro-

Foto: Aleš Kolar
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DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ 

Občinski svet v Slovenski Bistrici je na 
svoji 12. redni seji potrdil dobitnike 
občinskih priznanj za leto 2020. Naziva 
častnega občana občine Slovenska Bis-
trica letos ne bodo podelili. Listino bodo 
podelili KUD-u Štefana Romiha Črešn-
jevec za izjemne uspehe in dosežke na 

je družbenega, gospodarskega in kul-
turnega življenja na podeželju ter Franc 
Pišek z Zgornje Polskave za dolgoletno in 
vsestransko delovanje v lokalni skupnosti, 
društvih in v drugih organizacijah. 

T. A. 

področju kulturnega udejstvovanja ter 
100 let delovanja. Priznanja pa bodo pre-
jeli Kulturno društvo Slomšek Slovenska 
Bistrica za uspešno delo na področju kul-
turnega ustvarjanja in 20 let delovanja, 
Jakob Tomažič iz Gladomesa za uspešno, 
dolgoletno in prizadevno soustvarjan-

Foto: Aleš Kolar

plezalnim centrom. Plezalni center je na-
mreč sestavni del te investicije, čeprav je 
lokacijsko na drugem mestu. Ta del smo 
sicer želeli umestiti ob športno dvorano, 
vendar zaradi varovanja prostora z vidika 
kulture to ni bilo mogoče. Zato bo ple-
zalni center na drugi lokaciji. Investicijo 
v vrtec na Keblju že izvajamo, s tem tudi 
zaključujemo z zagotavljanjem prostorov 
za predšolski program, pri katerem smo 
po moji oceni postavili zelo visok stan-
dard. V prihodnje načrtujemo dograditev 
2. osnovne šole, dogovori potekajo tudi o 
ureditvi srednje šole. V fazi projektiranja 
nadgradnje doma starostnikov in dogra-
ditev zdravstvenega doma, sama izgra-
dnja bo odvisna od sredstev iz državnega 
proračuna. Nadaljevali bomo tudi z ob-
novo graščine na Zgornji Polskavi. S tem 
projektom smo se prijavili na razpis za 
pridobitev sofinancerskih sredstev,« poja-
snjuje dr. Ivan Žagar. 
Na področju okolja in prostora je največji 
projekt izgradnja kanalizacijskega sistema 
na Zgornji Polskavi. Naložba je ocenjena 

na več kot 5 milijonov evrov. Po župano-
vih besedah bodo nekaj investicij izved-
li tudi v mestu Slovenska Bistrica: »Gre 
predvsem za celovito urejanje Slovenske 
ulice in za povezavo prek Jožefa do Vinar-
ske ulice. Pripravljamo tudi dokumentaci-
jo za nekaj drugih projektov, med drugim 
celovito ureditev Kajuhove in Špindlerje-
ve ulice. Ureditev teh ulic je povezana tudi 
s samo izgradnjo zahodne obvoznice. Za-
radi varnosti je v načrtu izgradnja neka-
terih pločnikov ob državnih prometnicah, 
in sicer na Zgornji Polskavi in Klopcah, 
pri Cigonci in na Mariborski cesti v Slo-
venski Bistrici. Obnovili bomo tudi nekaj 
cestnih odsekov v krajevnih skupnostih, 
ki so v najslabšem stanju. Prav tako pa 
načrtujemo izgradnjo kolesarske steze od 
mesta do železniške postaje, dokumenta-
cija je v zaključni fazi.«
Dr. Ivan Žagar je izpostavil še dva po-
membna projekta. »Gre za ureditev cen-
tralnega parkirišča ob zdravstvenem 
domu, ki bo namenjeno tudi športnemu 
parku in poleti kopališču. Zaradi tega 

bomo vrtove selili na drugo lokacijo, kjer 
jih bomo uredili v smislu urbanih vrtov.

Uporabniki, ki imajo vrtove ob zdravstve-
nem domu, se bodo morali preseliti nekje 
do konca septembra. O tem jih bomo se-
veda še natančno obvestili. Drugi projekt, 
o katerem se tudi veliko pogovarjamo, pa 
je ureditev avtobusne postaje. Zdaj smo v 
zaključni fazi odkupa zemljišča. Pri izved-
bi računamo tudi na partnerje, predvsem 
na prevozniško podjetje Arriva. Tako bo 
avtobusna postaja končno dobila lepšo 
sliko,« pravi slovenjebistriški župan.  
V polnem teku je obnova stare šole v Voš-
njakovi ulici v Slovenski Bistrici. Z obno-
vo bodo uredili upravno središče mesta. 
Nekaj manjših investicij bodo izvedli tudi 
v mestnem jedru in v sodelovanju s kra-
jevnimi skupnostmi na celotnem obmo-
čju občine.   

Tomaž Ajd 



Stran 6 NALOŽBE Informator, marec 2021

Občina Slovenska Bistrica nadaljuje ob-
novo graščine na Zgornji Polskavi. Konec 
januarja in februarja je bistriška Komuna-
la v parku pred graščino, kjer je eden iz-
med starejših gabrovih drevoredov v tem 

delu Evrope, opravila strokovno obrezo-
vanje dreves. 
Kot je povedal Modest Motaln, vodja pro-
jekta, so se dela izvedla v skladu z evrop-
skimi navodili za obžagovanje dreves in 

OBNOVA GRAŠČINE NA 
ZGORNJI POLSKAVI 

z drugimi mednarodnimi smernicami za 
vzdrževanje parkovnih dreves in grmov-
nic. Odstranili so tudi izbrana drevesa in 
velike grmovnice, katerih zdravstveno sta-
nje pospešeno upada, so odmrla, močneje 
poškodovana, imajo prisotnost škodljivih 
biotskih ali abiotskih dejavnikov. Projekt, 
v okviru katerega je bilo poleg strokovnega 
obreza 176 dreves zajeto tudi odstranjeva-
nje starih in novih panjev oziroma štorov, 
mletje vej in čiščenje, je ocenjen na dob-
rih 38 tisoč evrov. Načrt je izdelala Tanja 
Grmovšek, arboristka svetovalka, nadzor 
nad izvajanjem del pa sta opravila mari-
borski območni enoti Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije in Zavod RS 
za varstvo narave. 
Dvorec na Zgornji Polskavi naj bi bil zgra-
jen že v 12. stoletju, v današnjo podobo 
pa prezidan v 18. stoletju in je spomenik 
državnega pomena. Obnova, ki je vredna 
okoli 4 milijone evrov, bo po načrtih kon-
čana leta 2022. 

T. A. 

Obnova stare šole na Vošnjakovi ulici v 
Slovenski Bistrici je v polnem teku. Ob-
čina je januarja podpisala pogodbo z iz-
vajalcem del, s podjetjem SGP Kograd iz 
Šentjanža pri Dravogradu. 
»Z obnovo bomo zaokrožili upravni cen-
ter v Slovenski Bistrici. Na eno mesto 
želimo pripeljati tako rekoč vse upravne 
postopke, ki se vodijo na državni ali na 
občinski ravni. Ureditev objekta posle-
dično pomeni selitev upravne enote v to 
zgradbo. S tem se bodo sprostili določeni 
prostori na občini, omogočeno bo tudi, da 
bodo občinske službe koncentrirane pod 
eno streho,« pojasnjuje dr. Ivan Žagar, žu-
pan Občine Slovenska Bistrica. 
Naložba je vredna 1,6 milijona evrov, dela 
bodo po načrtih končana do konca letoš-
njega leta. »Upam, da bodo stvari tekle 
tekoče. Vemo, da gre za obnovo stare-
ga objekta, pri obnovi starih objektov se 
praviloma še kaj zalomi, najdejo se lahko 
kakšne napake, ki so bile skrite pri pripra-
vi projektne dokumentacije. Upam, da ne 
bo tovrstnih težav in da bodo stvari teko-
če tekle, tako da bo možna vselitev z no-
vim letom. Sočasno se bo urejala okolica, 
tako da bo kompleks počasi dobil končno 
podobo,« še pravi župan. 

Tomaž Ajd 

STARA ŠOLA NA VOŠNJAKOVI  BO 
OBNOVLJENA DO KONCA LETA 

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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Izvajalca del, s katerima je 
že podpisana pogodba, sta 
Riko in RZD Internatio-
nal LLC, eden izmed več-
jih podizvajalcev del pa je 
SŽ – Železniško gradbeno 
podjetje. »V času izvajanja 
projekta bo za nas krajane 
izjemno naporno, nevar-
no pa predvsem za tiste, ki 
bodo imeli namen prečkati 
železniške tire. Vsled temu 
ter preventivi apeliramo 
tako na naše krajane kot na 
druge obiskovalce našega 
kraja, da v času izgradnje 
vozlišča Pragersko posve-
čajo izredno pozornost na 
samo gradbišče, za prehod 
čez železniške tire pa naj se 
uporablja začasno urejeno 
nivojsko prečkanje. Zelo 
pomembno je, da se dr-
žimo opozorilnih tabel in 
obvoznih poti in uporab-
ljamo le slednje,« opozarja 
predsednik krajevne skup-
nosti. 
Ocenjena vrednost naložbe 
znaša 88,9 milijona evrov. 

Kot vse kaže, se bo kmalu začela izgradnja 
vozlišča z ureditvijo železniške postaje in 
podvoza na Pragerskem. Matej Arnuš, 
predsednik Krajevne skupnosti Prager-
sko, se je konec januarja sestal s predstav-
nikoma podizvajalcev. Med drugim je bil 
podan apel krajevne skupnosti, tako izva-
jalcem kot podizvajalcem del, da lokalno 
skupnost in širšo javnost sproti obveščajo 
o terminskih načrtih in sklopih izvajanja 
projekta. Gradbeno dovoljenje za projekt 
bo pridobljeno predvidoma v začetku me-
seca marca 2021. V drugi polovici meseca 
marca 2021 bo uvedba v delo izvajalca in 
podizvajalcev del. Pogodbeni čas izvajanja 
del je 25 mesecev od dneva uvedbe v delo. 
Železniška postaja Pragersko je po-
membno železniško vozlišče, ki leži na sti-
čišču dveh vseevropskih koridorjev: V., ki 
povezuje Benetke prek Ljubljane z Budim-
pešto, in X., ki se proti severu povezuje z 
zmogljivimi daljinskimi železniškimi po-
vezavami v smeri od Zidanega Mosta do 
Maribora in naprej proti Dunaju. Projekt 

vozlišča z ureditvijo železniške postaje in 
izgradnjo podvoza vključuje rekonstrukci-
jo postajnega poslopja, izgradnjo cestnega 
podvoza skozi Pragersko, ureditev dosto-
pa potnikov na perone (podhod s stopni-
ščem in dvigalom), cestnih ureditev in 
parkirišč, gradnjo dveh pokritih peronov, 

KMALU ZAČETEK IZGRADNJE VOZLIŠČA 
Z UREDITVIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN 
PODVOZA NA PRAGERSKEM  

ureditev mosta in 
prepustov, uredi-
tev pasivne in ak-
tivne protihrupne 
zaščite in vodne 
mreže, izvedbo 
te lekomuni ka-
cijskih naprav in 
signalno varno-
stnih naprav, ure-
ditev komunalnih 
vodov, rušitve 
objektov in stavb 
ter prestavitev 
plinovoda, plin-
ske postaje in te-
lekom antene.

Po informacijah KS Pragersko je zago-
tovljeno sofinanciranje projekta z evrop-
skimi sredstvi v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) v višini 40 
milijonov evrov. 

Tomaž Ajd 

Foto: Aleš Kolar
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GRADNJA 
ZAHODNE OBVOZNICE

Januarja se je v Slovenski Bistrici zače-
la izgradnja težko pričakovane zahodne 
obvoznice. Dela izvaja podjetje GMW iz 
Turjancev, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu. 1,3 kilometra dolga cesta bo pro-
metno razbremenila središče Slovenske 
Bistrice. Poleg tega je naložba izjemnega 
pomena za podjetje Impol, ki pospešeno 
povečuje proizvodnjo in potrebuje dovolj 
zmogljivo električno omrežje, zato bodo 
v okviru projekta položili nove električ-
ne vode. Poleg tega se bodo razbremenile 
glavne vpadnice proti Impolu, ob dvop-
asovni obvoznici bodo uredili tudi kole-
sarsko stezo, pločnik in drugo komunalno 
ter telekomunikacijsko infrastrukturo. 

Izgradnjo prvega dela obvoznice (700 
metrov), s katero so povečali Impolo-
vo industrijsko cono, je izvedla Občina 
Slovenska Bistrica. Občina je za naložbo 
širitve poslovne cone Impol, vredne 2,9 
milijona evrov, prejela 2,1 milijona evrov 
nepovratnih sredstev gospodarskega mi-
nistrstva. V letu 2018 so Ministrstvo RS 
za infrastrukturo, družba Impol in Obči-
na Slovenska Bistrica podpisali sporazum, 
na osnovi katerega bi moralo ministrstvo 
začeti z deli za izgradnjo drugega dela 
zahodne obvoznice že v mesecu februar-
ju leta 2019. Kljub dogovoru pa takratna 
vlada v osnutku predlogov proračunov 
za leti 2020 in 2021 ni zagotovila potreb-

nih finančnih sredstev za naložbo. Šele 
po izredni seji pristojnih odborov za in-
frastrukturo in gospodarstvo so poslanci 
soglasno sprejeli sklep in vlado zavezali, 
da je v dopolnjenem predlogu proraču-
na pozneje zagotovila potrebni denar za 
izvedbo investicije. Potem ko je Upravna 
enota Slovenska Bistrica ob koncu leta za 
zahodno obvoznico izdala gradbeno do-
voljenje, je bila izvedena tudi uvedba v 
delo. 
Vrednost naložbe, katere investitor je Di-
rekcija za infrastrukturo, je 4,47 milijona 
evrov. Zahodna obvoznica bo končana 
predvidoma do aprila prihodnje leto. 

Tomaž Ajd 
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LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2020 
KS Zgornja Polskava je v letu 2020 up-
ravljala vodovodne sisteme: Zgornja Pol-
skava, Gabernik 1 in Gabernik 2. Notranji 
nadzor v letu 2020 je potekal po ustalje-
nih postopkih na osnovi načrta HACCP, 
ki vsebuje mesto vzorčenja, vrsto presku-
šanj in frekvenco vzorčenja. Preskušanja v 
okviru notranjega nadzora in monitorin-
ga je v letu 2020 izvajal Nacionalni labora-

verjanje delovanja sistema kloriranja, ser-
vis klorirne naprave, čiščenje, ponovno 
vzorčenje).
V enem neskladnem vzorcu so bile prisotne 
koliformne bakterije (vrednost 11).
Na vodovodnih sistemih Zgornja Polskava 
in Gabernik 2 izvajamo stalno kloriranje 
pitne vode; vsebnost prostega klora merimo 
in ga vzdržujemo med 0,1 mg/l in 0,3 mg /l.

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNI-
KOV
Uporabnike obveščamo v skladu s Pra-
vilnikom o pitni vodi (Ur. l RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) na naslednje 
načine:
•o rezultatih skladnosti pitne vode na 
osnovi rezultatov, pridobljenih v okvi-
ru notranjega nadzora, z obvestilom na 
oglasni deski KS Zgornja Polskava in na 
spletni strani Občine Slovenska Bistrica: 
KS Zgornja. Polskava http://www.slo-
venska-bistrica.si/organizacija/286 in na 
spletni strani KS Zgornja Polskava https://
ks-zgornjapolskava.si/analiza-pitne-vode.
html;
•o rezultatih neskladnosti pitne vode na 
osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru 
notranjega nadzora, na naslednje načine, 
določene v Navodilu za obveščanje upo-
rabnikov ZIRS, NIJZ in NLZOH (verzija 
23. 12. 2015).
OBVEŠČANJE JAVNIH USTANOV IN 
GOSTINSKIH LOKALOV
Javne ustanove (šolo, vrtec) in gostinske 
lokale obvestimo v primeru omejitve upo-
rabe pitne vode ali o prepovedi uporabe 
pitne vode takoj (telefonsko obveščanje).
ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČA-
NJE
Obveščanje uporabnikov pitne vode izva-
ja KS Zgornja Polskava, odgovorne osebe: 

torij za zdravje, okolje 
in hrano; Oddelek za 
okolje in zdravje Ma-
ribor.
REZULTATI VZOR-
ČENJA NOTRA-
NJEGA NADZORA 
IN MONITORINGA 
V LETU 2019
V letu 2020 je bilo več 
različnih odvzemnih 
mest, saj so bili lokali 
zaradi epidemije co-
vida-19 zaprti, zato 
smo se morali sproti 
prilagajati situaciji. V 
primeru neskladnosti 
s Pravilnikom o pitni 
vodi smo po pripo-
ročilih NLZOH in 
IVZ izvajali ukrepe za 
odpravo neskladnosti 
(pregled sistema, pre-

Nevenka Mesarič, predsednik KS ali Sonja Mihelič. Načrt vzorčenja 
za leto 2021 (v načrtu so zajeta vzorčenja notranjega nadzora):

Sonja Mihelič, odgovorna oseba za HACCP
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Dne 31. decembra 2020 je začel veljati 
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč 
pri omilitvi posledic drugega vala epidem-
ije (ZIUPOPDVE), ki prinaša nekatere 
novosti tudi za brezposelne. Ena ključnih 
sprememb za brezposelne, prijavljene v 
evidenci Zavoda, je možnost pridobitve 
začasnega denarnega nadomestila. Začas-
no denarno nadomestilo v višini 513,64 
evra bruto mesečno bodo prejeli brez-
poselni, ki jim je od 18. oktobra 2020 v 
času trajanja razglašene epidemije cov-
ida-19 prenehala pogodba o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, so 
bili pred 18. oktobrom 2020 na podlagi 
delovnega razmerja vključeni v obvezna 
socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji 
in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev 
denarnega nadomestila za brezposelnost 
po Zakonu o urejanju trga dela. Izplačilo 
se bo izvedlo na podlagi oddane vloge pri 
Zavodu vsak mesec, najdlje do konca ep-
idemije.

BREZPOSELNOST NEKOLIKO PORASLA  
NOVOST: SPODBUJANJE 

ZAPOSLOVANJA 
BREZPOSELNIH NA 
ZELENIH DELOVNIH 

MESTIH

BREZPOSELNOST NA 
OBMOČJU SLOVENIJE 

SE JE JANUARJA 
PRIČAKOVANO 

NEKOLIKO POVEČALA

Zelena delovna mesta so pomemben vid-
ik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva 
tudi k spodbujanju aktivnosti brezposel-
nih. Zato je bilo 20. januarja objavljeno 
novo javno povabilo delodajalcem za 
spodbujanje zaposlovanja na zelenih 
delovnih mestih.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, na-
jdlje do 30. junija 2021. Na voljo je skupaj 
1,5 milijona evrov, ki jih zagotavlja Min-
istrstvo za okolje in prostor iz Sklada za 
podnebne spremembe. Predvidena je sub-
vencionirana zaposlitev 190 brezposelnih 
iz vse Slovenije.
Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javne-
ga povabila, za zaposlitev brezposelne 
osebe na zelenem delovnem mestu lahko 
prejemajo mesečno subvencijo 340 ev-
rov. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. 
Delovno razmerje morajo skleniti za ned-
oločen čas. 
Na javno povabilo se lahko prijavijo 
delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, 
vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni regis-
ter Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega 
v zadnjih treh mesecih ali so samozapos-
leni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje 
za prijavo. Ponudbo za subvencionirano 
zaposlitev na zelenih delovnih mestih 
oddajo elektronsko na našem portalu za 
delodajalce. 
V program zelena delovna mesta se lah-
ko vključijo vse osebe, ki so prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb.
Zavod lahko ciljno skupino omeji kadar 
koli v času trajanja tega povabila, kar obja-
vi v spremembi javnega povabila.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne 

NOVOST: ENKRATNI 
SOLIDARNOSTNI 

DODATEK ZA 
BREZPOSELNE V ČASU 
EPIDEMIJE COVIDA-19

NOVOST: ZAČASNO 
DENARNO 

NADOMESTILO 
PO SEDMEM 

PROTIKORONSKEM 
ZAKONU

Osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi pos-
ledic epidemije koronavirusa in se nato še 
niso znova zaposlile, so lahko uveljavljale 
enkratni solidarnostni dodatek za brez-
poselne na podlagi Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic epidemije 
covida-19 (PKP8).
Koliko znaša dodatek?
Enkratni solidarnostni dodatek, ki ga 
omogoča PKP8, se prizna v višini enkrat-
nega zneska 150 evrov neto. 
Dodatek se ne šteje v dohodek pri uvel-
javljanju pravic po predpisih o pravicah iz 
javnih sredstev, razen pri izredni denarni 
socialni pomoči. Od enkratnega solidar-
nostnega dodatka za brezposelne se ne 
plača dohodnina.
Kdo je upravičen do dodatka?
Do enkratnega solidarnostnega dodatka 
so upravičeni brezposelni, ki:
•so bili na dan uveljavitve PKP8, to je 5. 
februarja 2021, vpisani v evidenco brez-
poselnih in
•so od 12. marca 2020 do uveljavitve 
PKP8, to je do 5. februarja 2021, izgubi-
li zaposlitev, pri čemer delovno razmer-
je ni prenehalo po lastni krivdi ali volji 
(kot določa Zakon o urejanju trga dela – 
ZUTD), ter
•na dan uveljavitve PKP8, to je 5. februarja 
2021, še niso sklenili pogodbe o zaposlitvi 
ali še niso začeli opravljati dela na podlagi 
drugega pravnega razmerja, ki omogoča 
vključitev v obvezno zavarovanje za brez-
poselnost, ali se še niso vpisali v register 
kot samozaposleni.
Kako uveljavljate dodatek?
Enkratni solidarnostni dodatek uveljav-
ljate z vlogo, ki jo oddate v 30 dneh od 
uveljavitve PKP8 (5. februar 2021) na našo 
območno službo, pri kateri ste prijavljeni 
kot brezposelni.

Registrirana 
brezposelnost na 

območju delovanja Urada 
za delo Slov. Bistrice

skupine, ob upoštevanju poklica, izobraz-
be, delovnih izkušenj in osebnih kompe-
tenc kandidatov, dajal prednost:
−osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso 
bile vključene v noben program aktivne 
politike zaposlovanja,
−osebam, ki so dlje časa prijavljene v evi-
denci brezposelnih oseb pri Zavodu.
Oseba mora soditi v ciljno skupino ob 
podpisu zaposlitvenega načrta in ob 
zaposlitvi.

Ob koncu januarja je bilo pri Zavodu na 
območju celotne Slovenije registriranih 
91.499 brezposelnih oseb, kar je 4,8 % 
več kot decembra 2020. V primerjavi z 
lanskim januarjem je bilo brezposelnih 
za 14,6 % več. Na novo se je januarja pri 
Zavodu prijavilo 10.510 brezposelnih 
oseb, 35,9 % več kot decembra 2020 in 6,9 
% manj kot januarja 2020. Zaposlilo se je 
4.611 brezposelnih oseb, 58,3 % več kot 
decembra 2020 in 1,9 % manj kot januarja 
2020.

V januarju 2021 je bilo na območju Ura-
da za delo Slovenska Bistrica registrira-
nih 1.429 brezposelnih oseb, kar je za 8,1 
% več kot v mesecu decembru 2020 in za 
10,9 % več kot v mesecu januarju 2020. 
Med registriranimi brezposelnimi je bilo 
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Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica
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Makole 87 243 8,8
Oplotnica 133 681 6,8
Poljčane 190 1.202 9,2
Slovenska 
Bistrica

1.036 8.780 7,8

v mesecu januarju 359 mladih, kar znaša 
25,1 %. Stopnja registrirane brezposelno-
sti je v mesecu novembru 2020 na Uradu 
za delo Slovenska Bistrica znašala 7,9 % 
(kar je za 0,6 % več kot v istem obdobju 
lani), na območju celotne Slovenije pa je 
znašala 8,6 %.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
julija 2020 na območju Urada za delo Slo-
venska Bistrica 10.907 delovno aktivnih 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), 
kar je za 0,5 odstotka manj kot v enakem 
obdobju leta 2020. V Območni službi Ma-
ribor se je delež zmanjšal za 1,5 odstotka, 
zmanjšal se je tudi delež na ravni celotne 
Slovenije, in sicer za 1,2 odstotka.

Delovno aktivno 
prebivalstvo

54,0%

15,3% 9,2%

37,6%

25,1%
31,4% 16,6%

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

Priložnosti za delodajalce
•Delovni preizkus 2020
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
ustrezne kandidate in njihove kompeten-
ce. Traja najmanj 100 ur oziroma največ 
en mesec. Program je namenjen tistim, ki 
so prijavljeni med brezposelnimi, in to ne 
glede na starost in trajanje brezposelnosti. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 30. oktobra 2021.
•Usposabljam.se 2020/2021: Uspo-
sabljanje 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: Usposa-
bljanje 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. oktobra 2021.
•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 kandi-
date zaposlite s polnim delovnim časom. 
S krajšim tedenskim delovnim časom, 
vendar ne s krajšim od 20 ur, se lahko za-
poslijo invalidi, ki lahko v skladu z odloč-
bo o invalidnosti delajo le krajši delovni 
čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem Portalu za 
delodajalce.
Opozorilo: V mesecu marcu se predvide-
va ponovno odprtje javnega povabila tudi 
za vključitev v subvencionirano zaposlitev 
brezposelnih mladih s stalnim prebiva-
liščem v vzhodni Sloveniji, saj so bila na 
javnem povabilu za delodajalce razdeljena 
vsa razpoložljiva sredstva za našo kohezij-
sko regijo. 
Redno spremljajte obvestila na naši sple-
tni strani.
•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 
socialne 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 
zaključka zaposlitve v okviru programa 
javnih del še ni minilo 12 mesecev; so do-
polnili 30 let ali več in so izgubili delo iz 
poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvi-
dacije ali prisilne poravnave kot posledice 
epidemije covida-19, pri čemer so se pri-

javili v evidenco brezposelnih v obdobju 
od 13. 3. 2020 do 28. 2. 2021.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je 
odvisna od števila kriterijev, ki so določeni 
v ciljni skupini brezposelnih in jih izpol-
njuje kandidat za zaposlitev: 416 EUR, če 
ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine; 
500 EUR, če ustreza dvema 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 31. marca 2021.

Druge aktualne 
informacije

KARIERNI SEJEM: 
8. KARIERNA TRŽNICA 
OD 12. DO 16. APRILA 

2021

Karierni center Univerze v Mariboru v 
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlova-
nje (OS Maribor in OS Ptuj)  v letu 2021 
že osmič organizira dogodek, namenjen 
spodbujanju mreženja med delodajalci in 
študenti, diplomanti ter mladimi brezpo-
selnimi osebami na trgu dela.
Dogodek 8. karierna tržnica bo v celo-
ti potekal on-line med 12. in 16. aprilom 
2021 v naslednjih treh sklopih:
•v sklopu delavnic, webinarjev se bodo 
izvedli raznovrstni zanimivi dogodki s 
področja priprave na trg dela in podpo-
re za lažji prehod s trga dela v zaposlitev, 
informiranje o priložnostih in možnostih 
za mlade na trgu dela in tudi hitri pregled 
življenjepisov (CV-klinika). Aktivnosti 
bodo potekale med 12. in 13. aprilom 
2021;
•med 14. in 16. aprilom 2021 bodo delo-
dajalci za mlade pripravili zanimive, krat-
ke, petminutne predstavitve o tem, kaj je 
njihova dejavnost in za kakšne kandidate 
so zainteresirani;
•v dneh 14., 15. in 16. aprila 2021 bodo 
mladi imeli priložnost, da se predstavijo 
delodajalcem. Potekali bodo hitri razgo-
vori z delodajalci, ki bodo omejeni na pet 
minut, to so t. i. informativni razgovori, ki 
mladim predstavljajo priložnost za krepi-
tev znanj in veščin, povezanih z udeležbo 
na nadaljnjih zaposlitvenih razgovorih. 
Rok za prijavo je najpozneje do 12. marca 
2021.
Zagotovi si svoje mesto in se pridruži raz-
ličnim aktivnostim na dogodku 8. Karier-
ne tržnice.
Prijava na spletni povezavi: https://kc.um.
si/dogodki/aktualni
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NAJ KROf SLOVENIJE 2021

Pustni čas je za nami, z njim pa tudi slad-
kanje z dobrimi krofi. Letos je Turistična 
gostinska zbornica Slovenije pripravila 
tekmovanje Naj krof Slovenije 2021. Tek-
movanje je potekalo s pekarnami ali posa-
mično. Poslati je bilo treba krofe po pošti, 
v kategoriji posamično se je tekmovanja 
udeležilo več 30 tekmovalcev. V komi-
siji sta bila tudi Tomaž Vozel in etnolog 
Janez Bogataj, ki sta tudi razglasila zma-
govalca. Najlepšega, najbolj dobrega in 
najokusnejšega je pripravila mlada Urška 
Širec s Pragerskega. Ker so bili njeni krofi 
izjemni, je prejela priznanje in nagrado. 

Skrivnosti dobrega krofa nam še ni 
izdala, je pa vesela, da ji je uspelo 
narediti najlepšega, najboljšega z 
vsemi sestavinami in da jih je na-
polnila z marelično marmelado. 
Dodala je še, da če ne uporabljamo 
termometra, preverimo primernost 
olja za cvrtje s koščkom testa. Vse-
kakor je pri krofih ključna priprava 
testa, ki ga moramo dovolj dolgo 
mešati, da postane svilnato, najbolj 
pomembno pa je, da testo dobro 
vzhaja. 

Besedilo in foto: Brigita Ptičar

Kljub krizi, ki nas je prizadela, zado-
voljstvo z delom zavoda za zaposlovanje 
ni upadlo, kažejo rezultati najnovejše an-
kete o zadovoljstvu brezposelnih z našimi 
storitvami. Povprečna ocena zadovoljstva 
na lestvici od 1 do 5 ostaja enaka kot lani: 
3,81. Tudi tokrat je med najvišje ocenjeni-

Rezultati ankete 
o zadovoljstvu 

brezposelnih z našimi 
storitvami: med najvišje 
ocenjenimi je delo naših 

svetovalcev

mi delo naših svetovalcev.
Brezposelni so visoko ocenili njihovo ko-
rektnost, odzivnost, strokovnost kot tudi 
osebno zavzetost (vse ocene nad 4,3). 
Najboljše ocene so svetovalcem namenili 
starejši brezposelni (nad 50 let), drugi pa 
le za malenkost nižje.
V anketi, kljub sedanjim zahtevnim raz-
meram, na splošno prevladujejo precej 
visoke ocene in pozitivna stališča pri ve-
čini merjenih kazalnikov. To pomeni, da 
so tako splošno zadovoljstvo z Zavodom 
kot tudi druge posamezne ocene dobre do 
zelo dobre.

Anketa je tudi pokazala, da se je med ko-
ronavirusno krizo povečala komunikaci-
ja brezposelnih z Zavodom prek portala, 
elektronske pošte in telefona, kar je zaradi 
okoliščin razumljivo. Še vedno pa jih sko-
raj polovica z nami pretežno komunicira 
osebno. To nam nakazuje, da je treba še 
kar nekaj truda vložiti v večjo digitaliza-
cijo Zavoda.

Marjeta Kovač, vodja uradov za delo 
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
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OBRAZI
Izvirna in prepričljiva …
… mlada umetnica Katja Medved s Pra-

gerskega, ki svoj nesporni talent razvija v 
poslikavah obraza. Dopolnjuje ga z izvir-

nimi idejami, spretnostjo in vztrajnostjo, 
ki so potrebne za takšno delo. Katja, ki 
šteje komaj 23 let, je svojo likovno nadar-
jenost kazala že v osnovni šoli na Prager-
skem. Zelo rada je risala in njene otroške 
risbice so razveseljevale mnogo prijateljic 
in prijateljev pa tudi učitelji so bili navdu-
šeni. Seveda pa za dekle ni nič nenavadne-
ga, če ji je všeč ličenje. Tudi Katji je vedno 
bilo, zato je po osnovni šoli za svoj poklic 
izbrala – poklic kozmetične tehnice. Prav 
tam je spoznavala osnovne ličenja, ki je 
pozneje preraslo v poslikavo obraza.

Preobrazba
Katja je poslikavo obraza najprej začela na 
svojem obrazu. Sedla je pred ogledalo in 
slikala, nastale so prave umetnine. Ko so 
njeni sledilci na Instagramu in Facebooku 
videli njeno delo, so jo iskali za slikanje 
obraza ob različnih priložnostih. Sedaj 
ima mnogo dela v prednovoletnem času, 
ob noči čarovnic, v pustnem času, ko jo 
povabijo, da slika otroške obraze. Zelo 
rada se odzove vabilu na rojstne dneve, 
kjer otroci uživajo v novih likih, v kate-
re jih spremeni. Tudi za valentinovo ima 
veliko dela. 
Z ličenjem do sijaja
Še vedno pa je njena največja ljubezen li-
čenje. Vesela je, ko je nevesta lepo urejena 
in sije tudi zaradi njenega izvirnega liče-
nja, ali da so žene in dekleta zaradi njene-
ga ličenja še bolj samozavestne na različ-
nih praznovanjih in dogodkih. 
Katja pri delu uporablja vodne barve Sna-
zaroo in Kryolan, za senčenje pa paletke 
Morphe in čopiče. To ličenje ji gre zelo 
dobro oziroma odlično. Ali se strinjate 
tudi vi? Za tako izvirne poslikave obraza 
porabi veliko časa, pravi, da ne ve točno, 
koliko časa porabi, najbolj pomembno je, 
da je nekaj posebnega, in to tudi drži.

Besedilo in foto: Brigita Ptičar
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•Vetrne elektrarne potrebujejo najmanj-
šo površino na enoto instalirane moči od 
vseh drugih tipov elektrarn na OVE. Pri-
mer: za elektrarno na sonce potrebujemo 
okoli 8 m2/kW, za HE z zajetjem 70 m2/
kW (Brežice), vetrnica 2,5 MW po izgra-
dnji 0,2 m2/kW, med gradnjo pa 0,5 m2/
kW.
•Izgradnja vetrnic prinaša nova delovna 
mesta.
•Vetrnice na kmetijskem in gozdnem ob-
močju lahko lastnikom zemljišča prina-
šajo dodaten zaslužek in izboljšujejo eko-
nomsko stanje na kmetijah.
•Vetrnice zagotavljajo lokalno oskrbo z 
elektriko in po potrebi omogočajo lokalno 
proizvodnjo vodika kot bodočega ener-
genta.
•Vetrnice proizvajajo elektriko brez emisij 
in so pri obratovanju in vzdrževanju oko-
lju prijazne.
•Vetrnice predstavljajo dolgoročni doma-
či vir energije in zmanjšujejo uvoz fosilnih 
goriv.
•Vetrnice sodijo po svoji funkciji med so-
naravne tehnologije.

 Elektrarne na veter so postale v svetu 
simbol prehoda na obnovljive vire ener-
gije (OVE). Njihova izgradnja skokovito 
narašča in je dosegla v letu 2020 moč nad 
700 GW (cca 1167 TEŠ 6). Predstavlja 5 % 
svetovne proizvodnje elektrike in nad 12 
% elektrike v EU.
Število instaliranih vetrnic na kopnem je 
preseglo 350.000 naprav nad 1 MW. To-
rej je gradnja vetrnic zrela tehnologija in 
o njeni kakovosti ne more biti več razprav. 
Učinkovitost vetrnic se je približala ma-
ksimalni vrednosti, ki je teoretično 0,59, 
praktično pa dosega okoli 0,45 (nad 76 %).
Njihova moč po enoti se je povzpela od 
300 KW na 10 MW in več. Danes se gra-
dijo v vetrnih poljih pretežno vetrnice z 
močjo med 4,5 do 6,5 MW, na morju pa 
tudi več. 
Majhne vetrnice z močjo pod 1 MW se 
v glavnem gradijo tam, kjer so pogoji za 
gradnjo večjih oteženi. Tam, kjer sta pri-
merna veter in prostor, se danes gradi-
jo izključno naprave moči nad 2,5 MW. 
Prostor, ki ga potrebujemo za instalacijo 
1-MW vetrnice, ni bistveno manjši od 

prostora za 2,5- ali 4,5-MW. Letna proi-
zvodnja elektrike pa je neprimerljivo več-
ja.
V Slovenskem nacionalnem energijskem 
načrtu (NEPN) se ugotavlja: »Pri vetrnih 
elektrarnah imamo težave pri umeščanju 
v prostor (varstvena, zavarovana in ogro-
žena območja) ter glede družbene spre-
jemljivosti. Zato v analiziranih scenarijih 
razvoja VE ostajamo znotraj potenciala 
415 MW, ki je bil ocenjen v okviru preno-
ve AN-OVE v letu 2015«.
Zakaj v Sloveniji nimamo več kot dveh 
vetrnih elektrarn s skupno močjo okoli 3 
MW? Preden odgovorimo na to vprašanje, 
si oglejmo njihove energetske in okoljske 
prednosti in slabosti:

Prednosti
•Vetrne elektrarne so ekonomsko spre-
jemljive in proizvajajo najcenejšo elektri-
ko od vseh OVE razen amortiziranih HE. 
Njihova proizvodna cena je neodvisna od 
cene goriva, odvisna je le od vremenskih 
razmer, pa še to le v času amortizacijske 
dobe. 

POMEMBNOST GRADNJE 
VETRNIH ELEKTRARN

Foto: www.wikipedija
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Slabosti
Vsaka naprava, ki jo izdelamo in uporab-
ljamo, ima svoj vpliv na okolje, od pral-
nega stroja, avta, televizorja, mobilnega 
telefona s postajami do hiš, cest, domačih 
živali itd. Zato imajo tudi vetrnice vpliv 
na okolje. Treba je le oceniti sorazmernost 
teh vplivov v primerjavi s koristmi, ki jih 
prinašajo.
•Vetrne elektrarne so glasne. To je miš-
ljenje mnogih ljudi, ki niso bili blizu teh 
naprav. Nove konstrukcije kril z zavihki 
in nižja hitrost vrtenja, posebno v slo-
venskih razmerah relativno nizke hitrosti 
vetra, omogočajo, da so elektrarne skoraj 
neslišne.
•Vetrne elektrarne škodujejo pticam in 
netopirjem. Številna literatura obsto-
ja o tem, ki opozarja na ta problem na 
eni strani, na drugi pa dokazuje, da so ti 
vplivi zanemarljivi. Višja, ko je vetrnica, 
manjši so vplivi na večino ptic in seveda 
netopirjev, ki lete nizko. Zanimiva je tudi 
ugotovitev, da ptice postanejo pozorne na 
vetrnice in se jim izmaknejo že po drugi 
ali tretji generaciji, ker se izkušnje prena-
šajo iz roda v rod. Živalski svet se izjemno 
hitro prilagaja spremembam v naravi. To 
je mogoče dokazati na številnih primerih 
ob gradnji avtocest, daljnovodov itd.
•Za izgradnjo in vzdrževanje vetrnic pot-
rebujemo nove ceste. Zato, da pripeljemo 
na stojišče vse dele vetrnice in žerjav, pot-
rebujemo najmanj gozdno pot za tovor-
njake. Vendar se je gradnja vetrnic, tudi 
največjih, temu prilagodila. Stolpi se ses-
tavljajo na licu mesta iz plošč ali paličja, 
krila so sestavljena iz dveh delov, žerjave 

pozneje uporabljajo lovci, turisti in drugi.
•Vetrnice vplivajo na divjad. Vplivi na 
divjad so bili analizirani v številnih štu-
dijah. Splošna ugotovitev je, da se divjad 
zelo hitro prilagodi spremembam v na-
ravi, in po nekaj letih se vzpostavi novo 
ravnovesje v naravi.
V Sloveniji imamo izrazito negativne po-
glede številnih društev in civilnih iniciativ 
glede vplivov vetrnic na okolje, od katerih 
je večina plod izmišljenih ali pretiranih 
informacij različnih avtorjev na spletu ali 
v medsebojnih stikih.
Po mojih izkušnjah in obisku številnih 
vetrnih polj od ZDA (zloglasni hrib v 
Kaliforniji) do številnih na Danskem, v 
Nemčiji in Avstriji moram reči, da je skrb 
za okolje prisotna povsod in da nikjer ni 
tako togih stališč za njihovo postavitev 
v prostor in celovitih okoljevarstvenih 
ocen kot v Sloveniji. Menim, da je razlog 
v neznanju, nepoznavanju realnih spre-

memb, nagajivosti in le v nekaterih pri-
merih v resnih okoljskih negativnih vpli-
vih. Vetrne elektrarne so okolju prijazne 
naprave, potrebujejo zelo malo prostora 
in lahko prispevajo primeren delež obno-
vljive elektrike.
Zato ni nobenih razlogov, da jih ne bi gra-
dili v Sloveniji v veliko večjem obsegu, kot 
predvideva sprejeti NEPN. Tudi na pod-
ročjih Nature 2000, kjer imamo zelo velik 
vetrni potencial, bi se dalo zgraditi lepo 
število vetrnih elektrarn, brez bistvenih 
negativnih vplivov na okolje. Potrebna je 
samo dobra volja vseh sodelujočih.

 Prof. em. dr. Peter Novak
Hon. Mb.: IIR, REHVA, KGH, SLOSE, 

SIZHOK, ZITS
Felow ali Life Mb. ASHARE

Faculty of Mechanical Engineering, Uni. 
in Novo Mesto

so zamenjali 
majhni prevo-
zni žerjavi in 
samoplezajoči 
žerjavi. To bi-
stveno zmanjša 
potrebne po-
sege v naravo. 
Poti, ki ostanejo, 
pa lahko zaze-
lenimo, saj se 
pozneje upora-
bljajo samo za 
manjše posege 
pri vzdrževanju. 
Te ceste lahko 

69. KRAJEVNI PRAZNIK KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ZGORNJA POLSKAVA
Krajevna skupnost Zgornja 
Polskava 23. marca obeležu-
je 69. krajevni praznik. Na ta 
dan se bomo poklonili padlim 
borcem s položitvijo vencev pri 
spomeniku v Gaju. 

Krajankam in krajanom 
iskreno čestitamo ob prazniku 
v upanju, da bomo v prihodnje 
pomembne dogodke praznova-
li skupaj.

Svet KS Zgornja Polskava
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RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA 
POVEZANE Z EPIDEMIJO COVID-19
Zaposleni v Zdravstvenem domu Sloven-
ska Bistrica skrbimo za zdravje prebival-
cev na območju občin Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Poljčane in Makole. 
Trenutne razmere in rezultati testiranja na 
SARS-CoV-2 kažejo, da je virus med nami 
še vedno prisoten. Ne stagnira tako, kot bi 
si želeli, nasprotno, ugotavljamo, da števi-
lo okužb v občini ponovno narašča.
Vztrajanje virusa še vedno močno vpliva 
na naše zdravje in življenje. 
Na vstopni točki za jemanje brisov v zdra-
vstvenem domu skupaj z množičnim testi-
ranjem na dan opravimo med 180 in 300 
brisov in delež pozitivnih PCR-brisov je 
v tem tednu presegel 25 odstotkov, kar je 
skrb vzbujajoč podatek. V zadnjem tednu 
se je povečalo tudi število drugih prehlad-
nih obolenj.
Na resnost okužbe kaže tudi število nuj-

nih intervencij, ki jih morajo izvesti ekipe 
nujne medicinske pomoči. Opažamo, da 
so zapleti pri razvoju bolezni resni in da 
je hitra odzivnost naših ekip ključna za 
ustrezno obravnavo nas, naših bližnjih, 
staršev in prijateljev. Vse več je primerov 
poznih zapletov po preboleli bolezni, tako 
pri odraslih kot pri otrocih.
Ponovno pozivamo vse prebivalce, da ob 
najmanjših znakih okužbe, kot so glavo-
bol, bolečine v grlu, prebavne težave, izce-
dek iz nosu in bolečine v mišicah, četudi 
telesna temperatura ni povišana, ostanejo 
doma v izolaciji, pokličejo izbranega oseb-
nega zdravnika za nadaljnja navodila, op-
ravijo odvzem brisa na prisotnost virusa, 
v primeru pozitivnega izvida pa naj osta-
nejo doma v karanteni tudi njihovi svojci 
in drugi tesni stiki. 

Izrednega pomena sta še vedno pravilno 
nošenje zaščitnih mask in razkuževanje 
rok. Zadrževanje v zaprtih prostorih naj 
bo omejeno le na najnujnejše opravke. 
Vse občane pozivamo k prijavi za ceplje-
nje proti SARS-CoV-2 na portalu e-upra-
ve ali pri izbranem osebnem zdravniku.
Le z odgovornim vedenjem vsakega iz-
med nas bomo s skupnimi močmi pripo-
mogli k zmanjšanju števila obolelih in po-
stopnemu vračanju življenja v normalne 
tirnice.
 

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Mag. Urška Sedmak univ. dipl. ekon.

Strokovna vodja/direktorica ZD SB: 
Alenka Antolinc Košat dr.med.,

spec.druž.med.
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DRUŠTVO ZELIŠČARJEV
IN GOBARJEV  

V Slovenski Bistrici imamo društvo zeli-
ščarjev in gobarjev, člani katerega pa se v 
teh težkih časih le redko snidejo. Zeliščarji 
se sicer trudijo in ustvarjajo vsak po svo-

jih močeh. Med članicami je najbolj marljiva Metka 
Cesar, ki je res prava ljubiteljica narave in pridno 
skrbi, da je njena zelena lekarna vedno polna. Na-
rava jo je vedno navduševala s tem, kar ponuja, zato 
je že pred leti začela proučevati zelišča in njihovo 
uporabnost v vsakdanjem življenju. Vsekakor pa je 
uporaba zelišč v negovalne in zdravstvene namene 
ena najbolj naravnih poti do tega, da zaživimo z vso 
energijo, ki jo premoremo. Narava je naša najboljša 
biološka zdraviteljica, ki nam je vedno na razpola-
go, saj nas zdravi s svojo prisotnostjo in s svojimi 
rastlinami. Zato ima Metka kar dva vrta, na katerih 
raste več kot 84 različnih rastlin. Ob njih ima označ-
be, kako se katera imenuje in za kaj je uporabna, saj 
tudi sama včasih kaj pozabi, zakaj je katera koristna. 
Tako preprosto je to, pa vendar kompleksno, saj ima 
vsaka rastlina drugačne učinke, a tudi ljudje indivi-
dualne potrebe. Zelišča nam vedno nudijo podporo 
za ohranjanje in vzdrževanje zdravja ter dobrega 
počutja s pomočjo listov, cvetov, sadežev ali kore-
nin. Zelo je važno, kako jih uporabljamo in zakaj, 
predvsem v kuhinji uporaba zelišč ne izboljšuje 
samo okusa hrane, temveč skrbi, da se bolezni izo-
gibajo hiše in vseh, ki v njej prebivajo. Ko so še časi 
dopuščali, smo se vse članice rade zbrale na njenem 
vrtu in uživale v lepoti in znanju, saj z nami deli svo-
jo zeliščarsko strast in znanje. Zeliščarji in gobarji 
si želijo, da bi ti strogi ukrepi čim prej minili, da bi 
se lahko družili in resnično spet nabirali zelišča in 
gobe v naravi, kot je bilo to prej. Pa tudi kakšen izlet 
bi si lahko privoščili in se veselili.

Brigita Ptičar

IZDELOVALI STA VIZITKE 
V Centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici se 
je začasno v teh razmerah zaustavilo vse, kar se je 
dogajalo: telovadba, petje, izleti in druženja, kar sta-
rejši zelo pogrešajo. Koordinatorka Nina Robar in 
njena sodelavka Irena sta si domislili, kako bi vse 
člane razveselili ob praznikih. Rekli sta, najlepše je, 
če sami izdelata vizitke in člane z nekaj besedami 
razveselita in vizitke pošljeta po pošti. Še vedno 
velja, da je preprosto in ročno izdelano najlepše. S 
svojimi spretnimi rokami sta izdelali več kot 156 vi-
zitk, jih obogatili z nekaj besedami in jih razposla-
li. Dobro idejo sta izkoristili in ustvarjali ter malce 
poklepetali ob dobri kavici in razveselili člane, ki pa 
se jima zahvaljujejo za izjemno domiselnost, saj so 
se zelo razveselili, saj v teh časih potrebujemo vsaj 
malce pozornosti. 

Brigita Ptičar
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Mag. URŠKA 
MIKOLIČ, 
psihoterapevtka

pa ne smemo pozabiti na njihove najož-
je družinske člane, ki prav tako doživljajo 
svojevrstne stiske.
Želela bi izpostaviti, da odločitev za psi-
hoterapijo ne pomeni, da smo šibki. Prav 
nasprotno. Da se nekdo odloči za psi-
hoterapijo, potrebuje pogum. In če ima 
posameznik ta pogum, je pripravljen na 
spremembe, se je pripravljen učiti, je prip-
ravljen sebe videti na drugačen način. 
Pogumno je, če si upamo priznati, da ne 
znamo naprej, da potrebujemo usmeri-
tev, da potrebujemo pomoč. Psihoterapija 
spodbuja, da iz svojih slabih izkušenj po-
tegnemo nekaj pozitivnega. Da nas slabe 
izkušnje ne določajo in definirajo, da ne 
obstanemo na mestu, temveč gremo nap-
rej. 

Poudarjate, da je odločitev za psihote-
rapijo vedno svobodna in prostovoljna. 
Kateri pa so drugi pogoji za vključitev 
vanjo? Komu je psihoterapija sploh na-
menjena?
Kliente običajno vprašam, kaj jih je pri-
vedlo do tega, da so prišli na psihoterapijo. 
In večinoma ne začnejo takoj pripovedo-
vati svojih zgodb, temveč odgovorijo, da 

Mag. Urška Mikolič, lani ste se odloči-
li za zasebno psihoterapevtsko prakso, 
ki jo opravljate v okviru Zdravstveno 
terapevtskega centra skupaj z dvema 
psihiatrinjama v Ljubljani. Zakaj ste se 
odločili, da odprete svojo enoto tudi v 
Slovenski Bistrici?
Za svojo zasebno psihoterapevtsko prakso 
v Slovenski Bistrici sem se odločila pred-
vsem zato, ker je potreb po psihoterapev-
tskih storitvah veliko oziroma jih je več, 
kot pa je ponudbe. Bistričani in okoliški 
prebivalci nimajo nič manj stisk in težav, 
s katerimi se soočajo, kot na primer po-
samezniki v drugih regijah. Tudi tukaj so 
posamezniki, ki se soočajo s težkimi in 
neprijetnimi občutki, pa morda sploh ne 
vedo, od kod ti občutki prihajajo. Sooča-
jo se s kakšno kronično boleznijo, ki jim 
je življenje obrnila na glavo, in se morajo 
začeti učiti, kako živeti na drugačen način. 
Veliko ljudi se sooča z različnimi oblika-
mi zasvojenosti (alkohol, droge, internet, 
hrana, spolnost, delo ipd.), duševnimi te-
žavami (depresija, tesnoba, panični napadi 
ipd.) in z različnimi oblikami zlorab (ču-
stvene, fizične, spolne). Ob posameznikih, 
ki se neposredno soočajo z vsem naštetim, 

so zelo dolgo razmišljali, da bi se vključili 
v psihoterapevtski proces in da so se zdaj 
končno odločili in poklicali. Ta pripo-
vedovanja sama zase govorijo o tem, da 
nihče ne more narediti sprememb pri po-
samezniku, če se za to sam ne odloči. Ne 
starši, ne prijatelji, ne psihoterapevt, ne 
zdravnik. Posameznik se mora prostovolj-
no odločiti za psihoterapijo, za spremem-
bo pri sebi in v svojem življenju. 
Ko se klient odloči za psihoterapevtski 
proces, podpiše tudi informirano soglas-
je, v katerem se seznani s pogoji za psi-
hoterapevtski proces. Pomembna je zmo-
žnost rednega udeleževanja psihoterapije. 
To zajema 12 srečanj enkrat tedensko, po 
navadi isti dan in ista ura. Klienti na tera-
pijo ne prihajajo pod vplivom substanc ali 
močnih zdravil. Na tem mestu bi pouda-
rila, da psihoterapijo po modelu relacijske 
in družinske terapije izvajam v skladu z 
etičnim kodeksom Združenja zakonskih 
in družinskih terapevtov Slovenije ter 
etičnim kodeksom za področje socialnega 
varstva. Klientom se zagotavljata varnost 
in zaupnost osebnih podatkov, dodatno 
pa so vsi podatki in informacije zaupne 
narave.

Psihoterapije potekajo po inovativnem 
modelu relacijske družinske terapije, ki 
ga je razvil dr. Christian Gostečnik. Za 
kakšen model gre in katere so njegove 
prednosti?
Inovativni model relacijske družinske te-
rapije predpostavlja, da odnosi, kakršne 
smo doživljali v svojem najzgodnejšem 
otroštvu, torej z očetom in mamo, po-
membno vplivajo na vse naše ostale po-
membne odnose v sedanjosti, predvsem 
partnerske. Odnosi, v kakršnih smo ži-
veli kot otroci, predstavljajo naš model za 
odnose. Naša mama nam daje zgled, kaj 
pomeni biti ženska v družbi, ženska ob 
moškem in ženska kot mama. Na drugi 
strani pa nam oče kaže model moškega v 
družbi in kaj pomeni biti oče, kaj pomeni 
biti moški ob ženski. 
Prednost inovativnega modela relacijske 
družinske terapije je vsekakor v tem, da 
skuša posameznika gledati celostno. To-
rej kdo ta posameznik je, v kakšni družini 
je odraščal, kako se povezuje z drugimi 
ljudmi, katere družinske vzorce nosi s 
sabo v sedanje odnose. Kako je bilo temu 
posamezniku odraščati ob svojih starših? 
Kakšen mož/žena je svojemu partnerju? 
Kakšen starš je ta posameznik? 
Včasih me kdo vpraša, zakaj je tako po-
membno, da se v psihoterapiji ukvarjamo 
s klientovo primarno družino. Ne zato, 
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ker bi bili radovedni, pač pa zaradi tega, 
ker obstajajo izkušnje, dogodki in vzroki 
iz preteklosti, da se danes vedemo, raz-
mišljamo in delujemo na določen način. 
Ti vzroki so nastali v našem zgodnjem 
otroštvu in imajo pomembne posledice 
v naših odnosih v sedanjosti. Jasno je, da 
če zdravimo posledico, torej se ukvarjamo 
samo s sedanjimi stiskami posameznika, 
bomo uspešni morda za kratek čas. Za 
dolgotrajno uspešnost je treba, da pogle-
damo, kaj se je takrat v otroštvu dogajalo s 
tem posameznikom in v kakšnem vzduš-
ju je odraščal. Priti moramo do vzrokov 
in te zdraviti oziroma preoblikovati stare 
travmatične izkušnje, ki jih je posameznik 
doživljal. 

Sicer pa izvajate šest vrst storitev. Katere 
so njihove glavne značilnosti, kaj lahko 
klienti pričakujejo od njih in kakšne so 
cene teh storitev? 
Drži, v ponudbi je šest vrst storitev, ki so 
v večini psihoterapevtske. Posamezniki se 
lahko vključijo v individualno psihotera-
pijo, s pomočjo katere spoznavajo sebe, 
partnersko psihoterapijo, ki je namenjena 
parom, ki si želijo izboljšati svoj odnos, 
komunikacijo, se (ponovno) povezati, po-
čutiti ljubljeno, sprejeto, želeno in varno. 
Na družinski psihoterapiji spoznavamo, 
kako delovanje ali vedenje enega člana 
družine vpliva na vse druge člane. Sple-
tna psihoterapija je bila zelo uspešna al-
ternativa v času epidemije, ko srečanja v 
živo niso bila možna. Vključiti se je mo-
goče tudi v skupinsko psihoterapijo, ki 
nudi podporo, razumevanje in občutek, 
da v stiski nismo sami, saj se nekdo soo-
ča s podobno stisko. Dodatno pa izvajam 
tudi izobraževanja za podjetja (kakšen je 
učinek dobrih odnosov med sodelavci na 

učinkovitost podjetja), organizacije (šole 
in vrtci) in splošno javnost.

Še posebej v času epidemije novega ko-
ronavirusa je vedno več ljudi v čustvenih 
in duševnih stiskah. Kakšno je stanje v 
Slovenski Bistrici in s kakšnimi primeri 
se soočate pri svojem delu? Kateri pri-
meri prevladujejo?
Epidemija novega koronavirusa je kar 
močno zamajala naše odnose. Nekatere je 
lahko med sabo povezala, druge pa še bolj 
razdvojila. Pri svojem delu opažam, da 
so se stiske, zaradi katerih so klienti priš-
li na psihoterapijo, poglobile. Pri drugih 
pa so nekatere stiske šele sedaj prišle na 
plano, ko smo več časa preživeli s svojimi 
družinami, partnerji in nenazadnje sami 
s sabo. Epidemijo povezujemo s strahom, 
neznanim, nepredvidljivostjo, nečim, nad 
čimer nimamo kontrole. Žal pa je ta obču-
tek nemoči pogosto vzrok, da ljudje čutijo 
ogromno čustvenih in duševnih stisk. 
V zadnjem obdobju se za psihoterapijo 
odločajo ljudje, ki se soočajo s povečanimi 
občutki strahu, tesnobe in panike, se po-
čutijo osamljene, saj so že dlje časa izolira-
ni od drugih. Pri nekaterih so lahko zaradi 
teh stresnih situacij bolj izraziti simptomi 
njihove kronične bolezni. V partnerstvu 
lahko pridejo na površje stari nerazreše-
ni konflikti, ki smo jih leta pometali pod 
preprogo. Nekako pa prevladujejo prime-
ri čustvenih in duševnih stisk. Nekateri 
morda prvič v življenju doživljajo takšne 
stiske, drugi pa jih doživljajo še močneje. 

Kaj o duševnem zdravju Slovencev pra-
vijo zadnje mednarodne raziskave?
Glede na raziskave, ki se v zadnjem letu 
osredotočajo na epidemijo koronavirusa 
v povezavi z duševnim zdravjem, se Slo-
venci soočamo s podobnimi težavami kot 
ljudje v drugih evropskih državah. Dej-
stvo je, da so se povečale duševne težave 
in stiske (strah, tesnoba, depresija), ljudje 
bolj posegajo po zasvojitvenih substancah, 
pojavljajo se težave s spanjem. Področje 
duševnega zdravja velja v evropskem pro-
storu za eno izmed najbolj resnih težav in 
tudi v Sloveniji je duševno zdravje resen 
problem. Če samo pogledamo številke, 
je Slovenija uvrščena v sam vrh lestvice 
števila samomorov na število prebivalcev. 
Težave na področju duševnega zdravja so 
bile resen problem še pred epidemijo, zdaj 
pa je celotna epidemiološka situacija te 
probleme le še okrepila. 
Ste tudi članica in generalna sekretarka 
druženja Zakonskih in družinskih tera-
pevtov Slovenije. Redno se udeležujete 

strokovnih in znanstvenih kongresov, 
na katerih tudi aktivno sodelujete. Do 
kakšnih spoznanj ste prišli na teh sreča-
njih in zakaj so pomembna? 
Pomembno je, da psihoterapevti aktivno 
sodelujemo na kongresih, predstavljamo 
svoje raziskovalno delo in ugotovitve iz 
klinične prakse. S tem aktivno pripomo-
remo k razvoju psihoterapevtske stroke 
na eni strani in k lastnemu razvoju kot 
psihoterapevtu na drugi strani. Psihotera-
pevtska stroka je že izjemno dobro razvita 
in se razvija še naprej. Vedno se naučimo 
nekaj novega in nikoli nimamo dovolj 
znanja.  
Konec lanskega leta sem bila izvoljena za 
generalno sekretarko združenja Zakon-
skih in družinskih terapevtov Slovenije za 
obdobje dveh let. Združenje je za psihote-
rapevte relacijske družinske terapije izje-
mno pomembno, saj je tista institucija, ki 
psihoterapevtom podeljuje strokovne na-
zive. Spremlja njihovo delo na samostojni 
poti in skrbi, da delujejo v skladu z načeli 
relacijske družinske terapije ter pravilniki 
in kodeksi. Združenje je izrednega pome-
na, saj v Sloveniji žal (še) nimamo ureje-
nega zakona o psihoterapevtski dejavno-
sti. Če je psihoterapevt član združenja, 
mu to daje verodostojnost, saj za njim in 
njegovim delom stoji institucija, kar daje 
uporabnikom psihoterapevtskih storitev 
večjo varnost in zaupanje.

In kaj lahko pričakujemo od reso-
lucije programa duševnega zdravja 
2018–2028, ki jo je pred slabimi tremi 
leti sprejel državni zbor? Resolucija ob-
ljublja precejšnje spremembe na podro-
čju skrbi za duševno zdravje. 
Resolucija o duševnem zdravju je prvi 
strateški dokument, ki določa strategi-
jo razvoja na področju skrbi za duševno 
zdravje v Sloveniji. Njegov namen je kre-
piti in ohranjati dobro duševno zdravje 
vseh prebivalcev Slovenije, zmanjševanje 
duševnih motenj ter bremena slabega 
duševnega zdravja, zmanjšati stigmo in 
diskriminacijo oseb z duševnimi motnja-
mi ter ustreznejša organizacija služb in 
storitev na področju duševnega zdravja. 
Resolucija je bila v parlamentu potrjena 
marca 2018 in ena izmed zavez je bila tudi 
normativna ureditev področje psihote-
rapije in svetovanja. Pričakovanja glede 
resolucije so bila torej kar velika, saj si je 
država zadala končno urediti pomembno 
področje psihoterapije. Pobude za zakon-
sko ureditev psihoterapije potekajo na-
mreč že od leta 2005. V ta namen se so 
leta 2016 povezale tri fakultete, ki v Slove-
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niji izobražujejo za poklic psihoterapevta 
in psihosocialnega svetovalca (SFU; TeoF, 
FUDŠ), ki se jim je pridružilo še nekaj 
strokovnih psihoterapevtskih društev. 
Žal pa se tudi tokrat ni izšlo. Rok za spre-
jem zakona v parlamentu je bil do konca 
leta 2019 in za implementacijo zakona 
do konca leta 2020. Zdaj smo leta 2021, 
pa niti osnutka zakona še ni. Žal obstaja 
velik razkorak med strokovnjaki o tem, 
kdo lahko sploh opravlja psihoterapijo: v 
strokovni skupini, ki je bila določena, da 
pripravi osnutek zakona, sta se soočila 
dva pogleda na ureditev psihoterapije in 
svetovanja pri nas, in sicer ožji medicinski 
ter širši medresorski. Razkorak med njimi 
je bil tako velik, da je bilo delo strokov-
ne skupine ustavljeno. Upam, da se bodo 
strokovnjaki uspeli uskladiti in pripraviti 
takšen zakon, ki bo strokoven in v skladu 
z današnjim časom ter ki bo upošteval ob-
stoječe stanje v Sloveniji.
Pomembno pa je predvsem, da se zaveda-
mo, in bo normativna ureditev področja 
psihoterapije zaščitila vse uporabnike, saj 
danes zaradi neurejenega področja prak-
tično vsak lahko nudi psihoterapevtske 
storitve, kar lahko povzroči nepopravljive 
težave ljudem, ki poiščejo pomoč.

Ob koncu pa še vaš nasvet za ljudi, ki se 
znajdejo v duševnih stiskah. Kaj je prvi 
korak, ki ga morajo storiti v takšni situ-
aciji? 
Vedno poudarjam, da je ključno najprej 
biti iskren do sebe. Da si priznamo, da 
imamo stisko ali težavo. Da svojih stisk 
ne potiskamo še globlje, saj bolj kot svo-
je stiske ignoriramo, jih dajemo na stran, 
ker na primer ne želimo drugih obreme-
njevati, ker imajo morda drugi še večje te-
žave kot mi, bolj te čakajo, da bodo lahko 
prišle na površje. In ko imamo že cel kup 
potlačenih stisk, težav in nerazrešenih 
vsebin, potem ni treba veliko, da ta vul-
kan izbruhne. To pa zna biti precej bole-
če in težko. Dobro je, če imamo v svojem 
okolju podporno mrežo ljudi (starše, par-
tnerje, prijatelje), s katerimi lahko iskreno 
spregovorimo in ki nas bodo razumeli. 

Pogovor z nam ljubo osebo, s katero smo 
si blizu in ki nas posluša in sliši, je zelo 
blagodejen. Preden ljudje pridejo na psi-
hoterapijo, že poskušajo sami na različne 
načine rešiti svojo stisko. V večini prime-
rov pa je tako, da kljub lastnemu trudu in 
prizadevanju stiske in težave še kar ostaja-
jo. Takrat je dobro poiskati strokovno po-
moč, kjer kot strokovnjaki osvetljujemo 
stiske in težave iz drugačnih zornih kotov. 
Pomembno se mi zdi, da področja dušev-
nega zdravja ne gledamo več kot na tabu, 
kar žal še vedno je. Ko nas boli trebuh ali 
roka, gremo k zdravniku, da nas pregle-
da, predpiše zdravila ali terapijo. Ko nas 
boli zob, gremo k zobozdravniku. Če pa 
nas boli duša, smo v stiski, strahu, pani-
ki, žalosti, pa to le potlačimo. Kaj ko bi si 
dovolili biti nežni do sebe in bi si rekli, da 
ni treba, da vse to potlačim, z nekom, ki 
me bo razumel, lahko o tem spregovorim.

Podrobnejše informacije o njeni zasebni 
psihoterapevtski praksi najdete na spletni 
strani www.psihoterapija-mojaizbira.si. 
Vaša vprašanja lahko naslovite na info@
psihoterapija-mojaizbira.si ali pa pokličite 
na telefonsko številko: 040 818 815.

Tomaž Ajd 

V SPOMIN
MAKSIMILJAN JURIČ (1931–2021)

Maksimiljan Jurič, Freglov Maks, 
se je rodil leta 1931 v Frajhajmu 
na zgornji Freglovi domačiji. Kot 
večina njegovih prednikov in so-
rodnikov je bil tudi Maks navdu-
šen nad glasbo, zato je leta 1953 
začel igrati pri znameniti Frajhaj-
mski godbi. Njegov prednik je bil 
tudi Simon Jurič, ustanovitelj te 
godbe. Leta 1977, ob 150. obletni-
ci delovanja godbe, je Maks prev-
zel vodenje godbe od sorodnika 
Antona Turnerja in jo vodil vse do 
začetka leta 2008, ko mu zdravje 
ni več dopuščalo, da bi nadaljeval 
igranje.
Bil je samouk, ki je k igranju spod-
bujal druge, mnoge je tudi naučil 
igrati. Godba je pod njegovim vod-
stvom sodelovala na številnih prire-
ditvah, še posebej doma, v doma-
čem kraju. In tu se je Maks z godbo 
udeležil večine dogodkov in s tem 
veliko prispeval h kulturi domačega 

kraja. O njegovem uspehu pričajo tudi 
številna priznanja, ki jih je prejel na svo-
ji glasbeni poti.
Njegov nasmeh in njegova hudomuš-
nost nam bosta vedno ostala v lepem 
spominu.
Spoštovani Maks. Glasba je bila del va-
šega življenja, ki vas je spremljala na 
vseh poteh. Bili smo v upanju, da bi vam 
letos jeseni ponovno zaigrali ob vašem 
okroglem jubileju. Žal je usoda želela 
drugače. S pesmijo smo vas pospremi-
li na vaši zadnji poti. Zahvaljujemo se 
vam za ves trud in dolgoletni čas, ki 
ste ga namenili ohranjanju frajhajmske 
plehmuzike. To je naš tih, veličasten 
pozdrav. Je naša tiha in iskrena izpoved 
hvaležnosti. Nekoč, nekje, tam daleč za 
mavrico bomo znova zaigrali skupaj ... 
Počivajte v miru! 

Kristina Pregl, predsednica
 društva Frajhajmska godba
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SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
PRIDOBILA NOV MEDNARODNI PROJEKT 
ERASMUS+, MLADI V AKCIJI –MLADINSKE 
IZMENJAVE

Tema našega skupnega projekta je 
Nadcikliram – okolje saniram/Overcycling‒
restoringtheenvironment.
Mladinske izmenjave so učinkovito orodje 
neformalnega in priložnostnega učenja 

Decembra 2020 smo na Srednji šoli 
Slovenska Bistrica dobili nov dvoletni 
mednarodni projekt Erasmus+ KA105. 
Gre za mladinske izmenjave skupaj s 
sodelujočimi šolami: Colegiul Tehnic de 
TransporturiAuto (Baia Sprie, Romunija), 
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola 
(Beograd, Srbija) in Srednja šola Slovenska 
Bistrica (Slovenija).

ravnanju s surovinami in z odpadnim 
materialom. Naš namen bo zmanjšati 
število odpadkov in tako nekoliko prispevati 
k izboljšanju vremenskih sprememb v 
Evropi. S pomočjo nadcikliranih izdelkov 
bomo pripravili kotičke za sproščanje v šoli 
in ob šoli – hugge vzdušje. Nadcikliranje 
(ang. upcycling) označuje predelavo 
odpadnih izdelkov ali materialov, pri 
katerih nastanejo izdelki ali materiali, ki so 
boljše kakovosti od izhodiščnih.
V projektu bomo izvedli tri izmenjave. 
Prva izmenjava bo potekala v mesecu 
septembru 2021 v mestu Baia Sprie v 
Romuniji, kjer bodo dijaki spoznavali, da 
v okolju poskrbijo za racionalno ravnanje 
z odpadki. Druga izmenjava bo potekala v 
mesecu maju 2022 v Beogradu, kjer se bodo 
dijaki seznanili z dejavnostmi krožnega 
gospodarstva. Tretja izmenjava bo potekala 
v mesecu decembru 2022 v Sloveniji na 
Srednji šoli Slovenska Bistrica, usmerjena 
bo predvsem v delavnice nadcikliranja in 
ustvarjanje kotičkov za sproščanje v šoli in 
ob njej.
Mladinske izmenjave bodo temeljile na 
priložnostnem in neformalnem učenju, ki 
že od nekdaj predstavlja zelo pomemben 
del izobraževanja. Zavedamo se, da 
vrednotenje in priznavanje neformalnega 
in priložnostnega učenja postaja vse 
bolj prisotno pri načinu izboljšanja 
vseživljenjskega učenja. 

Simona Luetić, koordinatorica projekta 
Fotografije: Simona Luetič, Vesna Jevtić

mladih. Skupinam iz različnih držav 
omogočajo, da skupaj preživijo od 5 do 21 
dni v različnih državah. Skupaj raziskujejo 
teme, ki jih družijo in povezujejo. Mladi 
ob tem razvijajo občutljivost za različne 
družbene razmere, prek vrstniškega 
učenja raziskujejo nove kulture, navade 
in življenjske sloge ter krepijo vrednote 
solidarnosti, demokratičnosti in 

prijateljstva. V dejavnosti mladinskih 
izmenjav se močno spodbuja tudi 
vključevanje mladih z manj priložnostmi.
V projektu bomo dijake/mlade ozavestiti 
o recikliranju, nadcikliranju, ekološkem 
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Letošnje šolsko leto je v Glasbeni šoli Slo-
venska Bistrica že konec meseca oktobra 
zaznamovalo zaprtje šol in izvajanje pou-
ka na daljavo. Za glasbenike je to precej te-
žavno početje, še posebej pa za novince, ki 
so se komaj začeli glasbeno izobraževati. 
Njihovi majhni prstke, ustnice, v bistvu 
kar celo telo, se še ni niti dodobra spop-
rijateljilo z izbranim instrumentom, uči-
telji še nismo uspeli uskladiti, kot rečemo 
glasbeniki, »postaviti« rok, prstkov, brade, 
komolcev, zapestja, nog … in že smo izgu-
bili naše mlade glasbenike izpod fizičnega 
nadzora v učilnici. 
Nekako se je zaprtje šol že od začetka šol-
skega leta dalo slutiti, zato smo učitelji po-
hiteli z napotki in navodili, da bi učence 
čimbolje pripravili na delo od doma.
Šolske hodnike, učilnice, mize in table je 
zamenjala spletna aplikacija Microsoft Te-
ams; ustvarili smo ekipe – virtualne učil-
nice, učencem uredili dostope do njih in 
začeli s poukom na daljavo. »Efekt nove-
ga« zmeraj prinese tudi nekaj entuziastič-
nega zagona, ustvarjali smo, peli, igrali, 
plesali, da bi le razbili monotonost video 
konferenc, kot se reče pouku prek raču-
nalnikov. Že meseca novembra smo za-
čeli s prvimi razrednimi nastopi, ki so se 
zvrstili vse do konca decembra. Praznični 
mesec smo glasbeno obogatili s številnimi 
spletnimi koncerti, ki so potekali bodisi v 
živo preko aplikacije Teams ali Zoom bo-
disi s pomočjo posnetkov, ki smo jih zlo-
žili v virtualne nastope. 
Tako se je v zadnjih dveh mesecih minule-
ga leta zvrstilo več kot 45 nastopov: javnih, 
internih, v živo ali s posnetki. Prav pose-
bej je treba poudariti pet javnih nastopov 
in božično-novoletni nastop učencev. Bar-
bara Škof je poskrbela, da so posamezni 

GLASBENA ŠOLA V TEM ŠOLSKEM LETU 

posnetki učencev združeni v enoten video 
nastop. Posnetke lahko najdete na Youtu-
be kanalu šole in si jih ogledate za nazaj. 
Z nastopi poskušamo ohranjati glasbeni 
duh ustvarjanja in deljenja svojega notra-
njega sveta, povezanega z glasbo, s poslu-
šalci. Zvesto občinstvo naših učencev je 
lahko spremljala nastope z internetno po-
močjo prek računalnika ali pametnega te-
lefona. Če imate to srečo, da živite v istem 
gospodinjstvu z nastopajočim, ste samo 
preklopili na svečano ozračje, pomagali 
mlademu glasbeniku se lepo obleči in se 
udobno namestili pred zaslon ter glasno 
ploskali. Prav je, da se vzgaja kultura na-
stopanja in obiskovanja koncertov, tudi če 
le v virtualnem svetu. 
Na pobudo Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo in Zveza slovenskih glasbenih šol 
ter pod okriljem ministrstva za izobraže-
vanje in znanost ter Arnesa je nastal in se 
izpeljal vseslovenski projekt prazničnih 
decembrskih nastopov, pri katerem je so-
delovala tudi naša šola. Odzivi na koncer-

te so bili presenetljivi. Veseli in ponosni 
smo, da smo pred zaslone privabili toliko 
poslušalcev.
Učitelji Glasbene šole Slovenska Bistrica 
so tik pred prazniki pripravili nepozabno 
glasbeno čestitko: priredbo skladbe Whi-
te Christmas. Za idejno zasnovo, zapis 
priredbe in izpeljavo projekta je poskrbel 
Jernej Senegačnik ml., vključil je učitelje 
pihalnega, trobilnega in tolkalnega oddel-
ka. Pri montaži zvoka mu je pomagal Timi 
Krajnc.
Mesec januar se ni začel in ne končal op-
timistično. Nekako ni bilo videti luči na 
koncu tega virusnega tunela. Učitelji smo 
opazili upadanje motivacije, učenci so se v 
tem šolskem letu že dlje časa izobraževali 
na daljavo kot v živo s pristnim stikom z 
učiteljem. Vsakodnevno smo poslušali o 
rdečih in črnih številkah, o zaprtih dejav-
nostih, o žalostnih zgodbah naših babic in 
dedkov, tet in stricev. Poslanstvo glasbe-
nikov je, da prek glasbe izkazujemo svojo 
človečnost, da skozi glasbo izražamo svoja 
čustva, svojo bit, a hkrati z empatijo za-
znavamo poslušalčeve potrebe in se nanje 
odzovemo.
Pripravili smo skoraj 40-minutni glasbe-
ni kolaž in ga namenili vsem osamljenim 
v domovih za ostarele. Glasba tako lepo 
poboža in prav ta »dotik« smo poklonili 
našim poslušalcem.
Kljub vsem oviram na poti se tudi letos 
pripravlja Tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov, imenovano TEMSIG. Glede 
na razmere, ki nam onemogočajo normal-
no pripravo na tekmovanje, se je komisija 
odločila, da se tekmovanje prestavi na me-
sec april. Letos bodo barve naše šole za-
stopali violinistke, citrarke in violončelist. 
Tekmovanje je v razvoju glasbenika izre-
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RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ, NOVA 
PREDSEDNICA ZVEZE SLOVENSKIH 
GLASBENIH ŠOL 

Od konca januarja je nova predsednica 
Zveze slovenskih glasbenih šol Radmila 
Bikić Magdić, ravnateljica Glasbene šole 
Slovenska Bistrica. Radmila Bikić Magdič 
je vodenje slovenjebistriške glasbene šole 
prevzela septembra 2013, tja pa je prišla 

leta 1997, ko se je preselila v Maribor. Ta-
koj po prihodu v šolo je v njej uvedla har-
monikarski orkester. Pred tem je enajst let 
glasbo poučevala v Novi Gorici.
Zveza slovenskih glasbenih šol je združe-
nje javnih in zasebnih glasbenih šol, kon-
servatorijev in glasbenih šol iz zamejstva, 
ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in 
delovnih pogojev, za uveljavljanje glasbe-
nega izobraževanja, za medsebojno pove-
zovanje in seveda za dvigovanje ravni kul-
turnih prireditev po Sloveniji. »Izziv sem 
sprejela na pobudo svojih kolegov ravna-
teljev, ki je najprej steklo s strani štajersko
-pomurske regije. Spodbujali smo me k 
razmišljanju, da bi prevzela vodenje tako 
velike glasbene družine. Nato so pobudo 
podali tudi predstavniki treh ostalih slo-
venskih regij. Tako izkazano spoštovanje 
se mi je zdel velik izziv, tako na profesi-
onalni kakor tudi na osebni ravni,« svojo 
odločitev za vodenje slovenske zveze glas-
benih šol pojasnjuje Radmila Bikić Mag-
dić. 

Kot poudarja, bo osrednjo pozornost na-
menila predvsem komunikaciji, povezo-
vanju znotraj glasbenih zavodov in z insti-
tucijami na državni ravni, skratka z vsem, 
kar pokriva glasbeno izobraževanje. Poleg 
tega bodo v ospredju dejavnosti, ki jih 
vsako leto izvajajo v Zvezi slovenskih glas-
benih šol. »Ravno letos nas čaka velik iz-
ziv, 50. tekmovanje TEMSIG, tekmovanje 
mladih slovenskih glasbenikov in baletnih 
plesalcev. Zaradi znanih razmer smo tek-
movanje prestavili na mesec april. Še ved-
no nismo prepričani, ali tekmovanje bo, 
kljub temu pa pripravljamo vse potrebno 
za izvedbo tekmovanja. Žal smo morali 
odpovedati 15. tekmovanje baletnih ple-
salcev in ga preložiti na prihodnje leto. 
Zaradi specifike dela in pouka učenci na-
mreč potrebujejo nenehen nadzor in po-
moč vodenja svojih učiteljev,« pravi nova 
predsednica Zveze slovenskih glasbenih 
šol.

Tomaž Ajd 

dnega pomena, saj predstavlja odskočno 
desko na koncertne odre, za pridobivanje 
štipendij in nagrad.
Mesec krofov in mastnih ust je prinesel 
nekaj navihanosti pustnega karnevala. Iz 
pesmice Pustna šemica, ki jo je napisala in 
uglasbila Bojana Bučar, je nastal velik pro-

nih učiteljev ter neustrašnih, zelo muzi-
kalnih otrok.
Med zimskimi počitnicami smo si nabra-
li novih moči, svežih idej in se napolnili 
z optimizmom, da bo začetek druge po-
lovice šolskega leta lahkoten in glasbeno 
ubran.

Želimo si, da vas bomo lahko čimprej 
povabili na naše dogodke v koncertno 
dvorano in da bomo ob jubilejnem 10. 
letu samostojnosti šole izpeljali koncerte, 
razstavo in druge projekte, ki že od lan-
skega leta čakajo, da ugledajo luč sveta.

Barbara Škof
jekt, ki je vključeval več 
kot 160 otrok. V ma-
skah so učenci zapeli 
in odigrali pesmico, vi 
si jo lahko ogledate na 
spletni strani šole ali na 
šolskem Facebook pro-
filu. Za montažo zvoka 
in video sinhronizacijo 
je poskrbela Barbara 
Škof s pomočjo Jerneja 
Senegačnika ml.
Kot kaže, nam daljši 
dnevi obljubljajo, da se 
bodo zidovi naše šole 
ponovno napolnili z 
zvoki instrumentov, 
petjem in upamo da 
tudi plesnih korakov. 
V nastajanju je še veli-
ko projektov, ki so plod 
naših srčnih in kreativ-

Foto: Aleš Kolar
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TEHNIŠKI DAN NA DALJAVO
Situacija s koronavirusom nas je prisilila 
v drugačne oblike dela tudi pri tehniki 
in tehnologiji. Na OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica so šestošolci izvedli 
zelo zanimiv tehniški dan na daljavo, pri 
katerem so spoznali vrste lesa, njegovo 
predelavo in uporabo. Medpredmetno 
smo ga povezali z zgodovino. Po ogledu 
kratkega filma o koliščih na Ljubljanskem 
barju so učenci dobili praktično nalogo. 
Izdelati so morali maketo kolišča ali 
maketo barjanskega voza. 
Šestošolci so bili pri svojem delu zelo 
ustvarjalni in izvirni. Nastali so čudoviti 
izdelki.

Učitelji tehnike in tehnologije
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

ŠOLA NA DALJAVO – DRUGIČ 
Pred več kot tremi meseci smo se prav vsi 
osnovnošolci po Sloveniji morali soočiti s 
kruto resnico – zaradi nevarnosti širjenja 
okužbe s koronavirusom smo morali 
zapustiti šolske prostore ter se ponovno 
srečati s starim znancem, delom na 
daljavo. 
Tokrat je naš pouk potekal precej drugače 
kot spomladi 2020. Takrat smo od učiteljev 
sproti prejemali zaposlitve v obliki raznih 
dokumentov, v katerih so nas vodili, da 
smo se lahko dokaj uspešno prebili skozi 
učno snov. Komunikacije v živo skorajda 
ni bilo.  
Spomnim se, kako veseli smo bili, ko smo 
se konec maja ponovno vrnili v šolske 
klopi. Žal pa ta idila ni dolgo trajala. V 
novem šolskem letu 2020/21 se je po le 
mesecu in pol pouka zgodil podoben 
scenarij. 
Tako smo sredi oktobra šolanje ponovno 
preselili v zavetje naših domov. Ker smo 
na šoli to pričakovali, smo mesec in 
pol namenili uvajanju v računalniški 

program Microsoft Teams, prek katerega 
smo izvajali pouk na daljavo. Večino ur 
pouka smo izvedli prek videokonferenc. 
Naši učitelji so se pri tem zelo potrudili. 
Omogočili so nam pouk, zelo primerljiv 
pouku v živo, predvsem kar se tiče 
razlage in obravnave snovi. Bili so zelo 
inovativni pri iskanju načinov, kako nam 
kljub oddaljenosti približati snov in nas 
motivirati za delo. 
Čeprav z naše strani pogosto niso doživeli 
želenega odziva: mnogim čudežno ni 
delal mikrofon ravno v trenutku, ko jim 
je učitelj zastavil vprašanje, nekaterim se 
je kamera prižigala po več ur, našli so se 
tudi posamezniki, ki so se priključili k uri 
le zaradi beleženja prisotnosti, potem pa 
nadaljevali zimsko spanje.  
Mnogi učitelji bi ob takih trenutkih vrgli 
puško v koruzo, a pri naših takšnega 
odziva nismo doživeli niti enkrat. Ravno 
nasprotno – to jim je dalo še večji zagon, 
da so nas vedno bolj pogosto vključevali v 
ure, in s tem poskrbeli, da smo prav vsi od 
prve do zadnje šolske ure delali skorajda 

neprekinjeno, z vmesnim odmorom za 
malico. Posamezni učitelji so izvajali prave 
podvige, ob katerih nikoli ni manjkalo 
smeha. 
Za še posebej izvirnega se je izkazal naš 
učitelj fizike, ki nas je namesto na zadnjo 
uro fizike v koledarskem letu povabil na 
»čago«, kjer so zvezke in knjige zamenjale 
naše glasbene želje in domači piškoti. 
Prvo uro v letu 2021 pa nas je pričakal s 
tradicionalno novoletno budnico.  
Nikoli ni manjkalo niti spodbudnih besed. 
Za te je poskrbel predvsem gospod Anton 
Jugovec, naš legendarni učitelj športne 
vzgoje. Ob njem smo jutra začenjali z 
izjavami v slogu: »Danes je zelo primeren 
dan za čiščenje«, »Pubeci, gremo kidat«, 
»Ples je čudovita stvar. Samo sproščeno in 
z nasmehom. Potem pa na sneg. Uživajte!« 
s katerimi nam je popestril delo od doma. 
Seveda ni manjkalo tehničnih težav. Izpadi 
elektrike, preobremenjenost omrežja in 
težave z internetno povezavo so postale 
del našega vsakdanjika; a smo s skupnimi 
močmi premagali vse ovire na tej poti. Še 

UČENCI OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA 
BISTRICA O IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO
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vedno namreč velja – v slogi je moč! 
Pri šolanju na daljavo smo se prav vsi 
začeli zavedati mnogih vrednot, ki so 
se nam prej zdele samoumevne. Naučili 
smo se ceniti učitelje, njihovo trdo delo, 
prizadevanja in ves trud, ki ga vsak dan 
vložijo v nas. Poleg šolskih klopi, druženja 
s prijatelji in normalnega življenja smo 
spoznali tudi pravi pomen človeškega 
stika in bližine. Zato se na šolanje na 
daljavo ozrimo kot na obdobje učenja, 
da bomo v prihodnje znali ceniti in se 
zavedati vsega, kar nam je dano. Sreča je 
namreč v majhnih stvareh! 

Matic Mohorko 9. b 

SPOMINI NA POSEBNO LETO 
SKOZI MOJE OČI 
V januarju 2020 sem mimogrede kdaj 
slišala za Vuhan na Kitajskem in za 
bolezen, ki razhaja tam. Neki covid … 
Nisem se obremenjevala, saj je Kitajska na 
čisto drugi celini, daleč, daleč od nas. 
Ob koncu januarja smo šli z družino na 
smučanje v Avstrijo (Bad Kleinkirchheim). 
Najlepša zimska pravljica, kar sem jo 
videla ... Naslednji teden sem se morala 
ponovno odpraviti v šolo, a se je čez čas  
zgodilo nekaj zelo nepričakovanega.  
Po smučanju sem bila še mesec in pol v 
šoli, nakar je prišel usodni dan. Na petek 
13. (marca) so nam sporočili, da se šole 
zapirajo. Na začetku nisem mogla verjeti 
svojim ušesom. Bila sem zaprepadena, a 
hkrati radovedna.  
Tako se je naposled začel prvi teden šole 
na daljavo. Vsa tehnika je nagajala, toda 
učitelji so se trudili po najboljših močeh. 
Potrebovali smo nekaj tednov, da smo se 
navadili tega prav posebnega dela. Meni 
so bili prvi tedni največja muka, kar jih 
je bilo. Zaradi vsakodnevnega gledanja 
v računalnik so me pekle oči, zaradi 
nepravilne drže sta me bolela hrbet, vrat, 
in še bi lahko naštevala izzive, s katerimi 
sem se takrat spopadala. Minil je en mesec, 
dva, jaz pa sem v upanju pogledovala 
v številke okuženih ter si želela, da se 
končno že vrnemo nazaj v šolske klopi. 
A se to ni zgodilo niti teden po tem niti 
dva. Bila sem že popolnoma na tleh. Vsak 
naslednji dan je bil vedno hujši in hujši. 
Počutila sem se, kot da bi bila v zaporu. 
Nikamor nismo smeli iti, nisem se smela 
družiti s prijatelji. GROZA!  
Čez nekaj časa so se stvari začele umirjati, 
zato smo spet lahko hodili na atletske 
treninge, kar mi je bilo v tistem času več 
kot odlično. Počutila sem se kot prerojena. 
Koliko časa sem le imela, sem ga preživela 

na treningih, saj 
sem se takrat 
počutila veliko 
bolje. 
Maja pa smo 
končno lahko 
šli nazaj v šolo. 
Končno! Bila 
sem navdušena 
nad dejstvom, 
da bo spet vse po 
starem – kljub 
nošenju mask.  
Tako je bilo za 
nekaj časa vse 
spet v najlepšem 
redu. Napočil 

klopi in se začeli izobraževati na daljavo, 
si nismo niti predstavljali, kako dolgo 
bomo morali ostati doma. Najprej smo 
se seveda tolažili, češ da to ne bo trajalo 
več kot dva tedna. Po skoraj treh mesecih 
šole na daljavo smo se končno vrnili. Na 
podoben način smo potem začeli tudi 
novo šolsko leto. Vsi pa smo v mislih že 
vedeli, da dejanski pouk v šoli ne bo dolgo 
trajal. Prišel je oktober in že smo bili spet 
doma v upanju, da ne bomo  v tej situaciji 
dlje kot prej.  
Šola od doma je precej drugačna od 
'prave'. Ne samo, da je dosti manj 
klepetanja učencev med urami (kar 
mislim, da učiteljev ne moti preveč), je 
tudi manj sodelovanja učencev. Za znanje 
ne bi rekla, da nam ga primanjkuje, saj se 
učimo zase. Delamo enako snov, kot bi jo 
delali v šoli. Odvisno je od posameznika, 
koliko bo prispeval k delu. Vsi se trudimo 
po najboljših močeh, da bi situacijo 
naredili bolj znosno. Po treh mesecih že 
res najdeš rutino za vsak dan. Se vstaneš, 
prižgeš računalnik in delaš za šolo. Zato 
so tudi vikendi pomembni. To je čas, ko 
se vsi odklopimo od računalnika in se 
sprostimo. Ko mine vikend, je tu že spet 
ponedeljek in kot bi mignil je že petek. 
Zdi se mi, da čas mineva hitreje, saj se 
ga bolj zavedamo. Nič več ne načrtujemo 
vnaprej, ampak gremo z njegovim tokom.  
Seveda imamo učenci različne poglede na 
to, da bi se vrnili v šolo. Nekateri komaj 
čakajo, drugih pa delo od doma ne moti 
preveč in bi raje ostali doma. Povsem jih 
razumem. Šola od doma pomeni vstajanje 
tik pred začetkom ure in nobene vožnje 
ali pešačenja navsezgodaj zjutraj. Vsi pa 
si želimo, da se epidemija čim prej konča. 
Pogrešamo druženje, pa ne samo v šoli, 
tudi zunaj nje.  

 
Jerneja Vavdi, 9. b

je čas poletnih počitnic in odhod na 
morje. En teden pred odhodom sem 
bila zelo napeta in komaj sem čakala, da 
se že odpravimo na zaslužen dopust. Ta 
presneta korona – malo je manjkalo, pa 
bi ves načrt za to poletje splaval po vodi, 
saj so v Italiji in drugod številke obolelih 
naraščale. Na srečo bolezen ni dosegla 
Rovinja (kamor hodimo na morje) in 
smo se lahko odpravili na počitnice. A te 
niso bile tako brezskrbne kot po navadi. 
Nenehno smo spremljali novice, saj nam 
je grozilo, da se bomo zaradi prevelikega 
števila okuženih na Hrvaškem morali 
predčasno vrniti domov. Imeli smo srečo, 
meje so zaprli približno štirinajst dni po 
tem, ko smo se vrnili domov, a moj načrt, 
da bom šla na morje še s teto, je splaval 
po vodi.  
Septembra smo se osnovnošolci spet 
vračali v šolo z novim modnim dodatkom 
– maskami. Zares sem jih sovražila. Minil 
je slab mesec, ko smo dobili slabe novice. 
Sošolka je imela stik z obolelim s covidom. 
Še isti dan smo morali iti domov, kar se mi 
je zdelo precej dobro, saj bi morali dobiti 
nazaj teste matematike.  
Od takrat imamo še vedno pouk na 
daljavo, nad čemer nisem niti malo 
navdušena. Večino časa je stresno. 
Tokrat pouk na daljavo poteka nekoliko 
drugače, saj imamo videokonference 
po urniku. Moram reči, da je pouk na 
daljavo naporen, vsak dan bolj pa upada 
tudi motivacija. Ocene pridobivamo  prek 
računalnika, kar znajo nekateri s pridom 
izkoristiti, ampak je to edina možna 
rešitev za zdaj. Upam, da se bomo čimprej 
ponovno vrnili v stare šolske klopi.    

 Eneja Šoster, 9. c 

ŠOLA OD DOMA 2.0
Ko smo marca 2020 prvič zapustili šolske 
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KAKO V COVID ČASU OSTATI fIT?
ZANIMIVE ORIENTACIJSKE POTI V 
LAPORJU IN OKOLICI 
V času pouka na daljavo se tako učitelji 
kot učenci soočamo z novimi izzivi, kako 
dvigniti raven motivacije pri učencih. 
Vsekakor lahko k temu veliko pripomore 
njihova aktivna vloga v učnem procesu, ki 
spodbuja razvoj vseživljenjskih znanj.
Na osnovni šoli Gustava Šiliha Lapor-
je smo v okviru mednarodnega projek-
ta ATS STEM, v katerega je vključenih 
osem držav, v Sloveniji pa 17 pilotnih 
šol, nadgradili dolgoletno dobro prakso 
medpredmetnega povezovanja. V projekt 
smo se vključili z namenom, učiti otro-
ke za življenje, za njihovo prihodnost in 
jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki 
trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo 
hitrim razvojem sodobne tehnologije ne-
izbežno bližajo.
Da bi osmošolci prišli do rešitev problema 
pomanjkanja gibanja s ciljem trajnostne-
ga razvoja, tj. zdravja in dobrega počutja, 
smo se medpredmetno povezali učitelji 
petih različnih predmetov: biologije, ge-
ografije, športa, tehnike in slovenščine. 
Naloge smo namreč zasnovali izhajajoč iz 
ciljev posameznih predmetnih področij 
na ta način, da smo jih medsebojno po-
vezali in nadgradili ter jim s tem dali do-
datno težo. 
Hkrati smo razvijali tudi izjemno po-
membne vseživljenjske veščine, kot so 
sodelovanje, inovativnost in ustvarjal-
nost, kritično mišljenje ter reševanje pro-
blemov. Veliko časa smo posvečali, sploh 
danes, ko je to še kako pomembno, tudi 
digitalnim veščinam. Vse to so namreč ve-
ščine in znanja za 21. stoletje, ki jih bodo 
učenci še kako potrebovali. 
V MS Teamsih smo ustvarili ekipo ATS 
STEM Problem in v zvezkih za predava-
nje usmerjali učence od izbire problema, 
iskanja in preizkušanja rešitev do vredno-
tenja in razpravljanja o njih. Osmošolci so 
v skupinah raziskovali in načrtovali, kako 
ostati zdrav in aktiven v covid času. Nizali 
so predloge, postali so ustvarjalni in ker 
so naloge izhajale iz realnega problema, so 
bili za delo ves čas visoko motivirani. Sko-
zi ves učni proces smo učitelji formativno 
spremljali njihov napredek in jim dajali 
sprotne povratne informacije, na osnovi 
katerih so izboljševali svoje znanje.
Nastale so gibalno-orientacijske poti v La-
porju in okolici, na katere so umestili table 

z biološkimi, geografskimi in 
športnimi nalogami. Upoštevali 
so delovanje človeškega telesa, 
se osredotočali na orientaci-
jo ter proučevanje naravno- in 
družbenogeografskih dejavni-
kov v pokrajini ter vključili vaje 
za gibanje in moč. Pripravili so 
jasna in razumljiva navodila ter 
upoštevali jezikovno pravilnost 
zapisa. Narisali so skice tabel, 
določili mere, izbrali primeren 
material in se lotili izdelave na 
domu. Delo je vseskozi poteka-
lo na daljavo prek videokonfe-
renc in videokonferenčnih sob, 
ki učencem omogočajo sodelo-
vanje, učitelju pa, da lahko kro-
ži med skupinami. Pri izdelavi 
tabel so ogromno pomagali tudi 
starši učencev, saj so jim rade 
volje priskočili na pomoč. 
Učenci so skozi projekt prišli do 
novih idej in zdaj redno nala-
gajo dokaze o svojem gibanju. 

Poskrbeli so tudi za promocijo projekta in 
oblikovali zanimive plakate s slikami poti, 
ki smo jih naložili na šolsko spletno stran.
In kje se nahajajo te poti? Iz Laporja do Ho-
šnice in nazaj, iz Laporja prek Hošnice do 
Križnega Vrha, iz Žabljeka do Razgorja in 
od potoka Ložnice do Pretreža. Uživamo, 
ko srečujemo krajane, ki se ustavljajo ob ta-

blah, prebirajo naloge ter izvajajo gibalne 
vaje. Učenci so jih zasnovali za vse nas z 
namenom, da ohranjamo zdrav in aktiven 
življenjski slog.

Albina Avsec, članica 
projektnega tima ATS STEM
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ČAROBNI DECEMBRSKI ČAS 
NA OŠ ANTONA INGOLIČA 
SPODNJA POLSKAVA
Na naši šoli doživljamo mesec december 
kot čaroben čas, ki ga je treba v čim večji 
meri preživljati skupaj, najsi bo to v živo 
ali na daljavo. Ker so nam razmere omo-
gočale druženje le na daljavo, smo se od-
ločili, da smo svoje ustaljene dejavnosti v 
mesecu decembru pripravili in izvedli v 
virtualni obliki. 
V lanskem šolskem letu smo decembrska 
jutra, še pred začetkom pouka, preživlja-
li ob odpiranju kroglic pričakovanja na 
smrečici v avli. Ideje in izzive, ki so bili 
v kroglicah, so prispevali učenci. Da bi 
lahko decembrska jutra spet preživljali 
skupaj, smo v letošnjem šolskem leti izde-
lali virtualni adventni koledar s 24 »okni 
presenečenja«. Ideje smo zbirali najprej v 
okviru vseh oddelčnih skupnosti, nato pa 
z njimi oblikovali skupen šolski koledar. 
Vsako jutro smo pred začetkom pouka na 
daljavo posvetili prebiranju in izvajanju 
nalog za posamezni dan. Pozabili nismo 
niti na dneve ob koncu tedna, ko so učen-
ci okna odprli doma in imeli pripravljene 
dejavnosti za družinska druženja. Kaj smo 
počeli? Prebirali smo motivacijske misli, 
skupaj smo zaplesali ob glasbenih željah 
učencev, podarjali smo nasmehe, izraze 
hvaležnosti in lepe besede sošolcem ter 
učiteljem, gledali filme, igrali družabne 
igre … Učenci so pri tem uživali, vsako 

jutro so nestrpno pričakovali odpiranje 
novega okenca pričakovanja na koledarju. 
December je tudi mesec veselja, radosti 
in lepih trenutkov, ko polni pričakovnj 
odštevamo dneve do praznikov. Tokrat pa 
smo jih nestrpno pričakovali tudi zato, da 
se odpočijemo od elektronskih naprav, ki 
so bile zadnja dva meseca naše zveste spre-
mljevalke. Čeprav se je na daljavo težko 
povezati in združiti moči, smo učitelji in 
učenci OŠ Spodnja Polskava s podružnič-

nima šolama to uresničili. 24. 12. 2020, na 
zadnji šolski dan v tem koledarskem letu, 
nas je povezala virtualna prireditev v dveh 
delih. V prvem delu proslave smo obele-
žili državni praznik dan samostojnosti in 
enotnosti in se spomnili pomembnega 
mejnika v slovenski zgodovini, od katere-
ga mineva že 30 let, ko smo se na plebisci-
tu odločili, da bomo zaživeli v samostojni 
državi Republiki Sloveniji.  
Praznično vzušje smo si pričarali z dru-
gim delom proslave z naslovom Pretre-
simo čarobno kroglo. Film, ki je nastal v 
sodelovanju učiteljev in učencev, nas je 
nagovoril, naj pretresemo čarobno krog-
lo in se zavedamo, kako dragocen je vsak 
trenutek v mozaiku naših življenj. Čarob-
na krogla nas je opomnila na preteklost 
in nas nagovorila k zavedanju dogodkov, 
ki smo jih že preživeli in zaradi katerih 
smo imeli možnost zrasti v bogatejša bit-
ja. Doživetja sedanjosti, ki so nastala ob 
odpiranju okenc šolskega adventnega ko-
ledajra, so z nami delili učenci s svojimi 
pevskimi in plesnimi prispevki, fotogra-
fijami, ustvarjalnimi izdelki ter željami. 
Prireditev je z govorom, dobrimi mislimi 
in voščilom zaokrožila ravnateljica Dani-
ca Veber, končali pa smo jo z učiteljskim 
pevskim zborom. 
Če čarobno kroglo dobro pretresemo, zna 
razbrati želje in napovedati prihodnost. 
Želje vseh, da se spet lahko igramo in 
družimo skupaj, obiščemo babico, dedka, 
prijatelje, gremo na počitnice, da se spet 
srečamo v šoli … Ob koncu prazničnega 
meseca smo učenci, učitelji in gospa rav-
nateljica zaprli oči in v mislih pretresli 
čarobno kroglo. Njen sijaj je napovedal le 
dobre stvari v letu 2021.
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ŠOLSTVO NA ZGORNJI POLSKAVI 
PRAZNUJE 200 LET

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava s 
podružnicama Pragersko in Zgornja Pol-
skava je izobraževalno, športno in kultur-
no središče, ki omogoča učencem odlično 
znanje, spretnosti in veščine, bogato kul-
turo, prijazno vzdušje, mir, strpnost, skrb 
za razvoja vsakega otroka posebej in ra-
zreda kot celote. Ta naš hram učenosti že 
od 1. decembra 1995 s ponosom nosi svo-
je ime po spoštovanem rojaku, akademi-
ku in velikem mojstru pisane besede An-
tonu Ingoliču. Šola posluje pod imenom 
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava, v sestavo OŠ Antona Ingoliča 
sodijo matična šola in dve podružnični 
osnovni šoli: podružnična šola Pragersko 
in podružnična šola Zgornja Polskava. 
Osnovno šolo Antona Ingoliča obisku-
je v šolskem letu 2020/2021 skupaj 515 
učencev; od tega 132 učencev na Zgornji 
Polskavi. Najmlajši učenci so vključeni v 
JV, večina učencev od 1. do 5. razreda pa 
nadaljuje delo v oddelkih za podaljšano 
bivanje. Poleg pouka na šoli poteka veliko 
interesnih dejavnosti in lahko se pohvali-
mo z zavidanja vrednimi uspehi na vseh 
področjih znanja in športa. Naši učenci so 
vključeni v številne projekte na ravni šole, 
pokrajine, države in Evrope. 
Letos podružnična šola na Zgornji Pol-
skavi praznuje 200 let. V jubilejnem letu 

bomo del svojih uspehov z veseljem 
predstavili, se medgeneracijsko povezova-
li ter se hkrati ozrli nazaj – vse do njenih 
začetkov.
Zahteva Marije Terezije po obveznem 
osnovnem šolanju se je na Zgornji Polska-
vi začela uresničevati leta 1821. V šoli na 
Levarju v enorazrednici je začel poučevati 
dvajsetletni domačin Simon Pernat, ki je 
bil hkrati organist, cerkovnik, občinski 
pisar, svetovalec kmetom in sposoben or-
ganizator kulturnega in družabnega doga-
janja. V času njegovega poučevanja je šola 
veljala za zelo aktivno in vpeto v delovanje 
kraja. 
V enonadstropni šoli z eno učilnico je bilo 
16 štirisedežnih klopi, kateder, štirje stoli, 
omara, 27 črnilnikov, nož za peresa, dve 
tabli. Med celodnevnim poukom je Simon 
Pernat obvladoval 45 dečkov in 32 deklet 
različnih starosti. Svoje ime je v četrtem 
letu poučevanja ovekovečil z zasaditvijo 
lipe pred šolsko zgradbo. 
Po 156 letih pouka na Levarju (leta 1977) 
so s pomočjo samoprispevka krajanov 
zgradili novo šolo v središču Zgornje Pol-
skave, ki so jo pozneje, leta 2004, dogradi-
li s telovadnico in z nekaj učilnicami. Leta 
2018 pa je šola doživela še energetsko sa-
nacijo, s katero si je nadela še bolj moder-
no in varčno podobo.

Praznovanje ob tej častitljivi 200-letnici 
šolstva na Zgornji Polskavi obeležujemo 
na podružnici že od začetka šolskega leta. 
Posebej smo ponosni na prvega učitelja 
Simona Pernata in šolski zvonec, ki so ga 
iz stare šole prinesli v novo. Oba priče-
valca zgornjepolskavskega šolstva imata 
na osrednjem šolskem hodniku posebno 
mesto in nas opominjata na pretekle čase. 
Obeleževanje 200-letnice smo začeli z 
dejavnostmi ob Tednu kulturne dedišči-
ne, kje smo raziskovali preteklost šolanja 
in zgradbe. Oblikovali smo oglasno de-
sko, na kateri stalno vabijo zgodovinska 
dejstva in razmišljanja otrok in starejših, 
ki so obiskovali našo šolo. Ugotavljamo, 
kakšne igre so se igrali nekoč, katere knji-
ge so brali, poslušamo zgodbe naših babic 
in dedkov, pogovarjamo se o prehrani v 
šoli, o strogih učiteljih, uspešnih učen-
cih in nenazadnje o boleznih, ki so, tako 
kot danes, za nekaj časa zaprle šolske duri 
tudi večkrat v preteklosti. V zgodovini 
šole je bil pouk namreč večkrat prekinjen 
zaradi španske gripe, škrlatinke, naravnih 
nevšečnosti (sneg) in prve svetovne vojne, 
ko so bili šolski prostori namenjeni voja-
kom prostovoljcem.  
Prispevke o dogajanju ob letošnjem celo-
letnem praznovanju 200-letnice šolanja 
na Zgornji Polskavi bomo objavljali na 
spletni strani šole, v šolskem časopisu in 
jih mesečno obeležili na šolskem radiu. 
Oglasno desko pri vhodu v šolsko zgrad-
bo bomo skozi vse šolsko leto sproti do-
polnjevali, urejali, glede na izvajane, spro-
tne dejavnosti. Ta jubilej je pravzaprav 
praznik za celotni kraj, zato se povezuje-
mo in sodelujemo s krajem. Načrtujemo 
ponovno zasaditev lipe, kot je bila posa-
jena ob otvoritvi šole na Levarju, in seve-
da obeležitev 200-letnice s prireditvijo v 
mesecu decembru, ko bo že 16. obletnica 
uradne otvoritve dograjene in obnovljene 
podružnične šole na Zgornji Polskavi. 
Upamo, da bomo lahko zgodovino šole v 
čim večji meri raziskovali v šoli, pri pou-
ku. Sicer pa smo tudi v času, ko smo imeli 
pouk na daljavo,veliko dejavnosti opravili 
tudi doma. Navsezadnje imamo zdaj veli-
ko več časa za poslušanje zgodb iz ust sta-
rih staršev in staršev – o zgodovini šolanja 
na Zgornji Polskavi.
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EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI 
ORGANIZACIJE ETwINNING
28. oktobra 2020 je organizacija 
eTwinning razglasila šole, ki so bile nagra-
jene z evropskim znakom kakovosti za 
leto 2020. 11358 projektov iz vse Evrope 
je bilo nagrajenih z znakom kakovosti za 
svoje izjemno delo. Iz Slovenije je bilo 
takšnih projektov 21. Od tega sta bila na-
grajena dva projekta Osnovne šole Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava. To sta projekta 
šestošolcev Follow the Little Prince in de-
vetošolcev The Escape Room to the 21st 
Century.
Šestošolci so ustvarjali na temo Malega 
princa. Sodelovali so s partnerji iz Turčije, 
Madžarske, Slovaške, Moldavije, Severne 
Makedonije, Srbije, Litve, Latvije, Alba-
nije, Romunije, Poljske, Azerbajdžana, 
Italije in Hrvaške. Med drugim so skupaj 
ustvarili večjezično knjigo, saj je vsak par-

tner bral del knjige v svojem jeziku. Učen-
ci 6. b pa so poleg slovenščine uporabili še 
angleščino. 
Devetošolci so v mednarodnih skupinah 
skupaj s partnerji iz Grčije, Francije in 
Portugalske ustvarili štiri sobe pobega na 
temo kulture, znanosti, demokracije ter 
dneva Evrope. 
Kaj je eTwinning? Kot je napisano na stra-
ni eTwinning, je »eTwinning je skupnost 
za evropske šole, ki nudi platformo za-
poslenim (učiteljem, ravnateljem, knjižni-
čarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed 
ervropskih držav, ter jim omogoča ko-
munikacijo, sodelovanje, razvijanje pro-
jektov, izmenjavo, skratka, da se počutijo 
del najbolj vznemirljive učne skupnosti v 
Evropi«.
eTwinning spodbuja sodelovanje evrop-

skih šol s pomočjo informacijskih in ko-
munikacijskih tehnologij (IKT), tako da 
nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam 
poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih 
in dolgoročnih partnerstev na katerem 
koli predmetnem področju. eTwinning 
ponuja tudi številne spletne priložnosti za 
brezplačen in kontinuiran poklicni razvoj 
učiteljev.
Pobuda eTwinning je nastala leta 2005 kot 
osrednja pobuda programa eUčenje (eLe-
arning) Evropske komisije, od leta 2014 
dalje pa je sestavni del programa evrop-
skega sodelovanja na področju izobra-
ževanja, usposabljanja, mladih in športa 
Erasmus+. 
V eTwinningu sodeluje 848.532 učiteljev 
iz 212.347 šol, ki razvijajo 112.213 projek-
tov. V Sloveniji 3952 projektov ustvarja 
4900 učiteljev iz 869 šol (kamor sodijo 
vrtci, osnovne šole in srednje šole). 

ŠTIRI MEDALJE ZA 
SLOVENJEBISTRIŠKE 
ATLETE  

Atleti in atletinje Atletskega društva Slo-
venska Bistrica so na državnem dvoran-
skem prvenstvu za člane in članice, ki je 
13. in 14. februarja potekalo v Novem 
mestu, osvojili štiri medalje. Gala Trajko-
vič je nastopila v treh disciplinah, v dveh 
je osvojila medaljo, v tretji pa je pritekla 

v finale. V teku na 200 m je 
bila druga (25,53), na 400 m 
tretja (57,12), v finalnem teku 
na 60 m je zasedla 5. mesto 
(7.76). Nino Celec je v skoku 
v daljino osvojil drugo mesto 
(701 cm). Srebrno medaljo je 
osvojila tudi Valentina Vavdi 
v suvanju krogle (11,83 m). 
Na vrhuncu zimske sezone 
na domačem prizorišču so 
se izkazali tudi drugi člani 
in članice slovenjebistriškega 
društva, ki so dosegli nasled-
nje rezultate: 
Klemen Modrijančič: 7. mes-
to v skoku v daljino (621 cm), 
23. mesto v teku na 60 m 
(7.50);
Maša Dvoršak: 9. mesto v 
teku na 60 m ovire (9.53), 20. 
mesto v teku na 60 m (8.20);
Vito Kunstek: 13. mesto v 
teku na 3000 m (9.34,55);
Damjan Dovnik: 16. mesto v 
teku na 200 m (24,31);
Ema Jereb, 25. mesto v teku 
na 60 m (8.36).

T. A. 
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JAVNA SLUŽBA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH NA LJUDSKI UNIVERZI V SLOVENSKI 
BISTRICI. KAJ PRINAŠA?

Zakon o izobraževanju odra-
slih iz leta 2018 prinaša uved-
bo mreže javnih zavodov za iz-
obraževanje odraslih. Ljudska 
univerza Slovenska Bistrica iz-
vaja javno službo na področju 
svetovalne dejavnosti za odra-
sle na območju upravne enote 
Slovenska Bistrica. Nov način 
financiranja in organizacije je 
začel veljati z začetkom letoš-
njega leta. 
Kaj to pomeni za prebi-
valce našega okolja?
V bistvu za uporabnike ni no-
benih sprememb, saj bodo še 
naprej deležni kakovostnih 
svetovalnih storitev v naši 
hiši. Zagotavljali bom celostno 
strokovno podporo odraslim v 
vseh fazah procesa izobraže-
vanja in učenja: pred in med 
vključevanjem ter po vključe-
vanju v vseživljenjsko učenje. 

Spremembe so organizacijske, zagotovlje-
na je zaposlitev strokovnega delavca za to 
področje in spremenil se je način financi-
ranja. Dejavnost je bila namreč prej finan-
cirana za nazaj, izvajali smo jo od začetka 
šolskega leta v jeseni in do konca v juniju, 
plačilo pa smo praviloma prejeli v mesecu 
juliju ali avgustu. Dejstvo, da že od začet-
ka leta vemo, kakšen bo obseg dejavnosti, 
ki bo financiran in mu bo sledil meseč-
ni pritok sredstev, je seveda dobrodošla 
sprememba. 
Komu so storitve namenjene?
Svetovalna dejavnost v izobraževanju od-
raslih je namenjena vsem odraslim in je 
brezplačna. Posebna skrb je namenjena 
ranljivim odraslim, ki imajo praviloma 
več ovir pri vključevanju v vseživljenjsko 
učenje. To so: brezposelni, odrasli brez 
končane osnovne šole, manj izobraženi 
(brez vsaj poklicne izobrazbe), skratka 
vsi tisti, ki imajo zmanjšane možnosti do-
stopa do socialnih, kulturnih, finančnih 
in izobraževalnih dobrin. Pri ugotavljan-
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ju potreb lokalnega okolja bomo 
izvajalci sodelovali z gospodar-
stvom in z drugimi deležniki v 
lokalnem okolju. 
Svetovalna dejavnost v izobraže-
vanju odraslih namreč prispeva k 
uresničevanju individualnih ciljev 
izobraževanja in učenja odraslega 
ter k uresničevanju strateških ci-
ljev države, regije posamezne sku-
pine ali organizacije.  
Katere so storitve, ki so 
vključene v javno službo?
Svetovalna dejavnost zajema tri 
področja, ki so po oceni stroke 
pomembna podpora učečemu se 
posamezniku, da uspešno izpelje 
svoje izobraževanje in učenje. Nu-
dimo mu:
• svetovanje pri vključevanju in 

nadaljevanju izobraževanja; 
• pomoč in svetovanje pri ugo-

tavljanju in dokumentiranju 
znanja in spretnosti, ki jih je 
že pridobil; 

• pomoč in svetovanje pri sa-
mostojnem učenju.

Pri tem izhajamo iz tradicije ISIO 
svetovalnih središč in središč za 
samostojno učenje. Oboje že sko-
raj desetletje deluje tudi na LU 
Slovenska Bistrica. Naši strokovni 
delavci so si pridobili potrebna 

Svetovalno središče ISIO
Shema svetovalne dejavnosti v Sloveniji

braževanja odraslih in njihovo učinkovi-
tost. Storitve javne službe na področju iz-
obraževanja odraslih so brezplačne, prav 
tako osnovna šola za odrasle. 
Na razpolago smo vam v našem sveto-
valnem središču, središču za samostojno 
učenje in na vstopni točki, pridemo pa 
tudi v vaše podjetje, društvo ali lokalno 
skupnost. 

Mag. Brigita Kruder, direktorica 
Ljudske univerze Slovenska Bistrica

strokovna znanja, saj je usposobljen sve-
tovalec, ki prepozna potrebe odraslega pa 
tudi zazna njegove strahove in dvome, po-
gosto ključen pri njegovih odločitvah. 
Pomembno in potrebno je tudi prijetno 
urejeno in funkcionalno okolje, ki daje 
udeležencem občutek varnosti, zauplji-
vosti in profesionalnosti. Vse to nudimo 
uporabnikom v prostorih novega sveto-
valnega središča, ki smo ga odprli pred 
dvema letoma.
Samostojno učenje poteka v središču za 
samostojno učenje, kjer imamo na razpo-
lago pet sodobnih, multimedijskih učnih 
delovnih mest, za večje skupine pa tudi 
specializirano računalniško učilnico. 

Obiščite nas, pišite nam ali nas 
pokličite!
Informativno-svetovalna dejavnost v izo-
braževanju odraslih je temeljna podporna 
dejavnost. Zagotavlja pomoč pri odloča-
nju, načrtovanju in organizaciji izobra-
ževanja ter razvoju kariere. Je tisto prvo, 
s čimer se sreča odrasli pred vstopom v 
proces pridobivanja znanja in kompetenc. 
Povečuje vključenost in dostopnost izo-
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OŠ MINKE NAMESTNIK – SONJE: 
TUDI MI SE UČIMO IN IMAMO OCENE  

»Mama, kupi čeveljčke – naša Anka v šolo 
gre! Očka, kupi torbico – Anka se učila 
bo,« je v svoji pesmi zapisala Neža Maurer. 
Tako kot Anka se tudi na naši šoli učimo. 
Vas zanima, kaj?
Če bi vprašala Maia, v kateri razred hodi, 
bi se na široko nasmejal in odgovoril: »V 
ena.« Seveda Mai še ne pozna številk in nji-
hovega pomena ter mestnih vrednosti šte-
vil. To se bo učil šele proti koncu 1. razre-
da. Uči se že barve, uči se sošolcu pravilno 
povedati, kam naj postavi predmet, uči se 
povedati, kam je učiteljica skrila žogo. Učil 
se je tudi že določiti, kdo ima dolge in kdo 
kratke lase, katera hiša je visoka in kate-
ra je višja, katera knjiga je tanka in katera 
debela. Ve tudi, katera žoga je velika in ka-
tera manjša. Tudi v pravilni vrstni red jih 
uredi od najmanjše do največje. Prav tako 

se uči, da se avto začne z glasom a in se 
konča z istim glasom, kot se začne oblak. 
Njegov sošolec Tai pa bi vse te glasove že 
zapisal s črkami. Napisal bi tudi že kakšno 
besedo ali pa glaskoval besedo M L E K O. 
Pri besedi veverica pa bi štirikrat plosknil. 
Besedo pikapolonica bi dal k dolgi vrvici, 
besedo miš h kratki. Tai vse to zna, ker 
je v 2. razredu. Kmalu bo znal prebrati 
in napisati vse velike tiskane črke. Tudi v 
trgovini bo lahko že zapravil 5 evrov, saj 
že računa do 5. Miha s sličicami zelo dob-
ro našteje lastnosti letnih časov. Ko pa se 
pridruži še tretješolka, bodo kmalu lahko 
družno brali časopis. Male tiskane črke v 

imajo dva nova predmeta: naravoslovje in 
družboslovje. Mi »ta mali« imamo samo 
spoznavanje okolja. Največja razlika pa 
so ocene. »Ta mali« imamo opisne ocene, 
kjer učiteljice napišejo, kaj že znamo in se-
veda tudi česa ne. Tile četrtošolci imajo že 
ocene. Vse. Od 1 do 5. In tako je vse do 
devetega razreda. Pogosto slišimo velike 
učence, ki pravijo, da se morajo učiti, da 
ne bo »šus padel«. 
Učna snov se pri matematiki tako skozi 
razrede nadgradi vse do števila milijon, 
učijo se o Grkih, Rimljanih, spoznajo 
Slovenijo, Evropo in svet, naučijo se pri-
devnike, samostalnike, sopomenke besed, 
vedo, da vigred pomeni pomlad, naučijo 
se uporabljati računalnik, pri tehniki in 
tehnologiji spoznavajo različne materiale 
ter delo z orodji. Naučijo se tudi kaj pove-
dati v angleščini. Vse tako, kot se za pravo 
šolo spodobi. 
Skupaj smo šola, takšna kot druge šole – z 
učenci in učitelji, z ravnateljico, z uspehi in 
neuspehi, s podvigi in padci. Smo majhni 
in vendar zelo povezani. Trudimo se kar 
najbolje pripraviti učence na življenje po 
šoli, jih opremiti s temeljnimi znanji in 
veščinami ter poskrbeti, da bodo nekega 
dne strumno zakorakali v srednje šole, na 
službene dolžnosti in svojim sanjam nap-
roti.

tretjem razredu res ne smejo biti 
več neznanka. V trgovini bi lahko 
zapravili že 10 evrov, izmerili bi že 
lahko tudi dolžino hiše, saj poznajo 
tudi že števila do 20. Prav tako znajo 
pesmi in nekatera glasbila, ki so se 
jih naučili pri glasbeni umetnosti. Z 
ustvarjanjem in različnimi tehnika-
mi se srečujejo pri likovni umetno-
sti. Zelo pomemben je za učence 
preval naprej. Naučili so se ga pri 
športni vzgoji. Najljubši predmet pa 
je socialno učenje, kjer učenci skozi 
pravljice in socialne zgodbe spoz-
navajo čustva ter občutke. Učijo se 
vključevanja v družbo. 
V četrtem razredu so učenci za nas 
»ta male« že pravi frajerji. Pišejo z 
nalivnim peresom, berejo in pišejo 
pisane črke, spoznajo števila do 100 
(torej lahko v trgovini že zelo veliko 
zapravijo), še bolj zanimivo pa je, da 
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ROMIHOVA PRIZNANJA 
ZA LETO 2020
Znani so dobitniki Romihovih priznanj na področju ljubiteljske kulture v občinah Ma-
kole, Poljčane in Slovenska Bistrica za leto 2020. Priznanja bodo prejeli:

»Iz srca svoje so kali pognale« 
Pod vplivom kulture življenja, mišlje-
nja, obnašanja, sodelovanja, ustvar-
janja … človek sam ustvarja svoj svet 
in oblikuje samega sebe. ¬Kultura je 
način življenja in v smislu vrednotenja 
pomeni dediščino civilizacije, predsta-
vlja našo preteklost in sedanjost. Zato 
ne bodimo le potrošniki, ampak tudi 
sooblikovalci kulture. 
Iskreno čestitam prejemnikom pri-
znanj Štefana Romiha. Vaša domišlji-
ja, motivacija, ustvarjalnost, razno-
vrstnost in veselje naj bodo še naprej 
način vašega življenja in dejavniki lju-
biteljskega kulturnega ustvarjanja – za 
vas in v veselje vseh nas. Še na mnoga 
ustvarjalna leta. 
Ob slovenskem kulturnem prazniku 
čestitam kulturnim delavcem in vsem 
ljubiteljem kulture. Naj nas druži in 
zbližuje ljubezen do kulture, naj nam 
kultura vzbuja pozitivna čustva – »In 
gnale bodo nov cvet bolj veselo.« (Ci-
tata iz Prešernovega Sonetnega venca.)

Marija Bračič 

Kaj prinaša blagostanje družbi?
Najprej seveda ekonomski položaj. Služba, pla-
ča, stanovanje.
Potem pa takoj sledijo zdravstvo, šolstvo in kul-
tura. Če sta zdravstvo in šolstvo v tej »covid kri-
zi« še posebej na tapeti, je kultura nekam odri-
njena v ozadje.
Ampak vsaj tistim, ki smo vpeti v različna kul-
turna društva, veliko pomeni, da ni vaj, druže-
nja, nastopov, aplavza, priznanj. Pogrešamo in 
komaj čakamo, da znova začnemo.
Ravno zato je prav, da se kljub vsem omejitvam 
spomnimo na tiste, ki nekako izstopajo iz pov-
prečja, vložijo v delo kulturnih društev več sebe, 
ki nekako vlečejo voz najprej. Pohvale in prizna-
nja vedno božajo dušo in notranji ego tistega, ki 
jo dobi.
Vsi trije letošnji prejemniki priznanj Štefana 
Romiha prihajajo s področja zborovskega pe-
tja. Je v tem kakšna simbolika? Glasba in pesem 
nas spremljata že iz pradavnine. Pravijo, da se je 
petje, pa čeprav je bilo verjetno samo nekakšno 
brundanje, razvilo pred govorom. Spremlja nas 
tudi dandanes vsakodnevno, povsod. Dviga raz-
položenje in vliva optimizem.
Naj nas pesem in glasovi letošnjih nagrajencev 
spremljajo še naprej in ponovno. Nagrajencem 
iskreno čestitam in se veselim njihovih nasto-
pov, ki bodo zagotovo spet prišli!

Blaž Gregorič

Slovenija je edina država na svetu, ki praznuje kulturni praznik kot državni 
praznik. To je pomembno. Pomembno zato, ker se moramo vselej zavedati, 
da smo narod, ki ima za seboj izjemno kulturno ustvarjalnost in dediščino. 
Za slovenjebistriški kulturni prostor lahko z veseljem ugotovimo, da je zelo 
bogat. Ob poklicnih institucijah, kot sta zavod za kulturo in knjižnica dr. Josipa 
Vošnjaka, ga pomembno oblikujejo številne obsežne, raznolike vsebine na po-
lju ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar je pravzaprav skupna domena lokalnih 
skupnosti, kot so naše.
Pomembno je, da krepimo institucije, ki skrbijo za kulturne vsebine, da 
podpremo posamezne ustvarjalce ter krepimo društveno in ljubiteljsko kul-
turo. In če je kdo branik slovenstva, so to prav ljubiteljska kulturna društva, 
ki svoja avtohtona izročila znajo povezati z modernizmi današnjega časa. V 
našem okolju delujejo številna društva in posamezniki, ki pokrivajo tako rekoč 
celotni spekter kulturnih dejavnosti, od gledališke, glasbene, pevske, folklorne, 
lutkovne, slikarske in verjetno še kakšne. In mnogi med ustvarjalci, čeprav na 
prostovoljni osnovi, s številnimi odrekanji v korist ustvarjanja, za kar jim gresta 
zahvala in priznanje, v marsičem dosegajo, včasih pa tudi že presegajo profesi-
onalne ustvarjalce na področju kulture. O tem pričajo tudi odmevna priznanja, 
tako v širšem slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru. Zato si zaslužijo še 
posebno čestitko.
Še posebej čestitam letošnjim prejemnikom priznanj Štefana Romiha za delo-
vanje na področju ljubiteljske kulture. Vsak na svojem področju ste se izjemno 
izkazali in obogatili naše skupno življenje. Zaradi zahtevnih zdravstvenih raz-
mer, ki jih je in jih še narekuje epidemija, so v celoti zamrle ali pa so zelo okr-
njene dejavnosti tudi na kulturnem področju, ki pomembno krojijo življenje v 
našem okolju. Upam, da se bodo razmere čimprej normalizirale in da bo lahko 
kulturno ustvarjanje ponovno zaživelo v vsej polnosti in kreativnosti. Prijetno 
praznovanje kulturnega praznika vam želim in ne pozabite, da je prav kultura v 
širšem pomenu besede tista, ki je zaslužna, da smo kot narod obstali.

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica

•	 Daniel 
Gajšt

(KUD MPZ 
Obrtnik 
Slovenska 
Bistrica - 
Polskava)

•	 Janko 
Pepelnik 

(KUD Štefana 
Romiha 
Črešnjevec)

•  Nastja 
Pančič 
Čurin 

(Komorni zbor 
KUD Šmartno 
na Pohorju in 
KUD Vivere) 

Odbor za priznanja Štefana Romiha je tudi 
sklenil, da plakete Štefana Romiha z listino 
za življenjsko delo ne bodo podelili. Prizna-
nja bodo vročili takoj, ko bo epidemiološka 
slika ugodna in bodo to dopuščala navodi-
la NIJZ-ja. Priznanja bosta podelila Marija 
Bračič, predsednica Odbora za priznanja 
Štefana Romiha, in Blaž Gregorič, predse-
dnik ZKD občin Makole, Poljčane, Sloven-
ska Bistrica.

T. A.
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PREŠERNOVE NAGRADE ZA LETO 2021
Prešernova nagrada je najvišje prizna-
nje Republike Slovenije za dosežke na 
področju umetnosti. Prejmejo jo lahko 
le ustvarjalci, ki so v življenju s svojim 
umetniškim delom trajno obogatili slo-
vensko kulturno zakladnico. Podeljevati 
so jo začeli leta 1946, vendar takrat ta na-
grada ni bila namenjena le umetniškim 
ustvarjalcem, ampak tudi akademikom 
in znanstvenikom, raziskovalcem ter 
inovatorjem. Leta 1955 je bila poimeno-
vana po Francetu Prešernu, od leta 1961 
dalje pa je namenjena le še ustvarjalcem 
na področju umetnosti.
3. decembra 2020, na »ta veseli dan kul-
ture«, na dan, ko smo praznovali 220. 
obletnico rojstva Franceta Prešerna, je 
Ministrstvo za kulturo Republike Slove-
nije razglasilo dobitnike Prešernove na-
grade in nagrade Prešernovega sklada.

riji, radijske igre). Kot piše v 
utemeljitvi, »Lainščkovi lite-
rarni dosežki s svojo visoko 
umetniško vrednostjo že 
skoraj 40 let pomembno bo-
gatijo zakladnico slovenske 
kulture«. Umetnik v svojih 
delih z bralcem deli življenje 
preprostih ljudi z roba druž-
be in izraža spoštovanje do 
drugačnih. V njegovi poeziji 
se notranja občutja, ki jih 
goji do panonske pokrajine, 

Slovenci imamo svoj praznik kulture že 
od leta 1945. Praznujemo ga vsako leto 8. 
februarja na obletnico smrti našega naj-
večjega pesnika Franceta Prešerna.
Prešeren je bil mojster pisane in rimane 
besede. V svojih delih je svetu dal vede-
ti, da slovenščina ni jezik podložnikov, 
da ni manjvredna, da se lahko postavi ob 
bok velikim svetovnim jezikom. Njegovo 
pesniško delo je izjemno, do podrobno-
sti dodelano, lahko ga primerjamo z deli 
največjih svetovnih literatov, in Slovenci 
moramo biti ponosni na vse to.
Ponosni pa moramo biti tudi na ogromno 
število pesnikov in pisateljev, ki ustvarja-
jo našo literarno dediščino, in tudi na tis-
te, ki jim to ni več dano. Eden od njih je 
bil tudi Josip Jurčič. Zaradi veličine nje-

ISKRICE V  OČEH 
Slovenci smo dobrodelni. To je dejstvo, ki ga potrdimo vsakič, ko se poja-
vi potreba po kakršni koli pomoči. Pripravljeni smo pomagati finančno in 
materialno. V javnosti odmevajo velike dobrodelne akcije, kot sta bili na 
primer dobrodelni akciji Radia 1 in akcija zbiranja pomoči za prebivalce 
zrušene Petrinje. Vendarle pa niso pomembne le odmevne in velike akcije. 
Ljudem velikokrat pričarajo nasmeh na obraz majhne pozornosti. 
Lani smo bile zaposlene v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v 
adventnem času že drugo leto zapored dobrodelne. V letu 2019 smo poma-
gale pričarati lepše praznike socialno ogroženi družini v stiski, v letu 2020 
pa smo v adventnem času zbrale toliko živil in drugih osnovnih življenjskih 
potrebščin, da smo polepšale praznike ljudem v trinajstih gospodinjstvih v 
občini Makole – socialno ogroženim družinam z majhnimi otroki ali naj-
stniki, hudo bolnim posameznikom, ki ne zmorejo delati, starostnikom z 
minimalno pokojnino. V dobrodelni akciji so se nam pridružili še nekateri 
posamezniki, na pomoč pa je z razvozom paketkov priskočila tudi Občina 
Makole.

Hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali prižgati 
iskrice v očeh. 

Mojca Plaznik Plavec

8 .  fEBRUAR –  PREŠERNOV DAN,  SLOVENSKI  KULTURNI  PRAZNIK

Eden od dobitnikov Prešernove nagrade 
je vrhunski slovenski pesnik in pisatelj pa-
nonske Slovenije Feri Lainšček, ki je nag-
rado prejel za delo na področju literature 
(romani, pesniške zbirke, kratka proza, 
dela za otroke in mladino, filmski scena-

govega dela so leto 2021 pri Ministrstvu za 
kulturo na pobudo Občine Ivančna Gori-
ca razglasili za Jurčičevo leto. Bil je ena 
od osrednjih kulturnih in političnih oseb 
druge polovice 19. stoletja. V tem letu mi-
neva 140 let od njegove smrti. Prihodnje 
leto bo minilo 160 let, odkar je kot sedem-
najstletnik napisal Pripovedko o beli kači, 
140 let od izida romana Rokovnjači in tudi 
od izida prve številke Ljubljanskega zvo-
na, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, 
Levcem in Kersnikom. 
V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bi-
strica in v vseh naših krajevnih knjižnicah 
smo kulturni praznik praznovali z vami. 
V tednu med 8. in 14. februarjem smo 
obiskovalcem podarili majhno pozornost 
in misel, ki jih je popeljala v svet kulture, 

poetike in leposlovja.
Mojca Plaznik Plavec

povezujejo z ljubeznijo. S svojim nareč-
nim leposlovjem je prispeval k utrjevanju 
duhovnih mostov med matično domovi-
no in porabsko zamejsko skupnostjo, še 
piše v obrazložitvi.

Mojca Plaznik Plavec
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KNJIGE V  ELEKTRONSKI  OBLIKI

AUDIBOOK
Svojim članom po-
nujamo možnost iz-
posoje zvočnih knjig 
na mobilni aplikaciji 
Audibook. Na voljo 

Članom Knjižnice Josipa Vošnjaka Slo-
venska Bistrica je na voljo izposoja elek-
tronskih knjig.
BIBLOS

po elektronski pošti lahko pošljemo pove-
zavo, s pomočjo katere si boste določili ge-
slo. Hkrati si je mogoče izposoditi največ 
štiri knjige za obdobje 14 dni.
Za podrobnejša navodila obiščite našo 
spletno stran https://www.kjv.si/e-knjižni-
ca/biblos/ ali spletno stran https://www.
biblos.si/kako-deluje in https://www.bi-
blos.si/pogosta-vprasanja. 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE JE  KONČANA
Že sedmo leto zapored smo vas nagovar-
jali k sodelovanju in branju knjig s pri-
poročilnega seznama Vošnjakove bralne 
značke za odrasle. Sezona bralnega poto-
vanja je nosila naslov »Za crknit od sme-
ha« in brali smo humor. 
Zagotovo je bil čas za smeh še kako do-
brodošel, saj vemo, da s humorjem ubla-

in nam zaupati misli in občutke, ki so se 
vam prikradli med branjem.
Z gotovostjo lahko rečemo, da smo po-
nosni in veseli, da vas imamo. Da imamo 
tako dobre bralce. Čeprav je bila sezona 
polna pretresov, sprememb in posebnih 
pogojev, vas je kar 85 takih bralcev, ki ste 
oddali zloženko, izpolnjeno s svojimi vtisi 
in mislimi. 
Bralke in bralci ste velikokrat pohvalili iz-
bor teme. Ni vam bilo težko najti knjige, ki 
vas je navdušila, pustila vtis, vas sprostila 
in ste o njej še in še razmišljali. Smeh vam 
je dobro del. 
Zbrali smo veliko vaših zapisanih mnenj 
in naj izpostavimo samo eno, ki je prav 
posebna:
Smeh naj bi večkrat spremljal vse ljudi.
Med njimi bilo bi več veselja in vse manj 
skrbi.
Ej, tudi knjige je treba brati za dobro voljo 
spet in spet.
Hkrati te razvedrijo in odpeljejo v lep do-
mišljijski svet … (Mira Onič)
Iskrene čestitke vsem udeležencem sedme 
sezone Vošnjakove bralne značke za od-

rasle. Tisti, ki ste bralno značko uspešno 
opravili, lahko prevzamete knjižne na-
grade v knjižnici. 
Hkrati pa vas že vabimo, da se nam pri-
družite pri novem bralnem pobegu. 
Tema letošnje bralne značke je mladost, 
poimenovali pa smo jo Ah, ta mladost! 
Knjižničarke smo skrbno pripravile pri-
poročilni seznam gradiva slovenskih in 
tujih avtorjev ter njihovih del, ki bodo 
zapisana v zloženki. Tako kot vsako leto 
jo lahko prevzamete v osrednji ali v kateri 
koli krajevni knjižnici. Prisrčno vabljeni 
k sodelovanju. 
Podrobne informacije so vam na voljo 
na telefonski številki 02 80 55 108 ali po 
e-pošti darja.
plavcak@kjv.si ali 
pa vprašajte knji-
žničarko pri nas-
lednjem obisku 
knjižnice. Želi-
mo vam prijetno 
branje.

Tanja Jakolič

so leposlovni naslovi za odrasle, mladino 
in otroke ter strokovna literatura. Ponuje-
ni so naslovi slovenskih in tujih avtorjev, 
zvočne knjige pa so namenjene vsem sta-
rostnim skupinam.
Vsak član knjižnice si lahko izposodi do 
pet zvočnih knjig, ki se izposojajo za 14 
dni. Po poteku roka izposoje se knjige sa-
modejno vrnejo v spletno knjižnico. Če 
knjigo predčasno vrnete ali ji poteče rok 
izposoje, si lahko izposodite drugo zvoč-
no knjigo.
Postopek izposoje zvočnih knjig je prep-
rost, pogoj za izposojo pa je le urejeno 
članstvo v knjižnici in naložena aplikaci-
ja Audibook na osebnem mobilnem te-

Biblos je spletni por-
tal, namenjen izposo-
ji ali nakupu e-knjig, 
ki jih lahko berete na 
bralniku, tablici, tele-
fonu ali računalniku. Člani naše knjižnice 
imajo možnost izbirati med pestro po-
nudbo knjig, ki jih v sklopu Biblosa po-
nuja knjižnica. Trenutno je članom naše 
knjižnice na voljo 561 aktualnih naslovov 
elektronskih knjig z različnih tematskih 
področij in trudimo se, da število dosto-
pnih e-knjig uporabnikom vztrajno na-
rašča.
Portal Biblos najdete na spletni strani 
www.biblos.si, kjer so na ogled vse elek-
tronske knjige, ki so na voljo, ter podrob-
nejša navodila za uporabo. Vsaka e-knji-
ga je podrobno opisana in opremljena z 
možnostjo nakupa ali izposoje. 
Za izposojo knjig z Biblosa potrebujete 
uporabniško ime (akronim knjižnice + 
številko izkaznice) in geslo, ki ga pridobi-
te v svoji knjižnici ter ga lahko uporablja-
te tudi za storitve Moja knjižnica v Cobi-
ssu. Če gesla Moja knjižnica še nimate 
določenega, nas o tem obvestite, da vam 

lefonu. Aplikacija je dostopna v trgovini 
Play (za androidne telefone) ali v aplika-
ciji App Store (za Applove telefone). Po 
namestitvi aplikacije si ustvarite račun s 
pomočjo spletne pošte ali s Facebook ra-
čunom. Za tem je treba povezati Adibook 
z vašo knjižnično izkaznico, zato pod za-
vihkom meni pritisnite tipko Knjižnična 
izposoja. V polju Knjižnica izberete našo 
knjižnico in vpišete zahtevane podatke 
ter izbiro potrdite s tipko Dodaj knji-
žnično izkaznico. Zdaj ste uspešno do-
dali svojo knjižnično izkaznico in imate 
omogočeno knjižnično izposojo zvočnih 
knjig. 
Za izposojo v mobilni aplikaciji pritisnite 
zavihek Vse knjige, ki ga najdete zgoraj 
desno. Vse knjige, ki so na voljo za izpo-
sojo, so označene z ikono na zaslonu. Po 
izbrani zvočni knjigi le še potrdite izpo-
sojo in jo prenesete na svojo napravo.
Nič ne prekaša občutka in vonja dobre 
knjige. Nič digitalnega se ne more prib-
ližati temu. Kakor koli že, branje – ali s 
papirja ali zaslona – prinaša številne ko-
risti. Verjamemo, da bo marsikateri bra-
lec v teh časih spoznal mnogo prednosti 
spletnega dostopa do knjig v elektronski 
obliki in bo postal zaprisežen in navdu-
šen e-bralec ali poslušalec. 

Tanja Jakolič

žimo napetost, 
tesnobo, osa-
mljenost ali 
pa kako drugo 
neprijetno ži-
vljenjsko situ-
acijo. Humor 
nam daje moč, 
nove perspek-
tive, spodbu-
ja ustvarjalno 
razmišljanje in 
ustvarjalnost. 
Izbrati je bilo 
treba pet naslo-
vov s priporo-
čilnega sezna-
ma, jih prebrati 
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