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RAZISKOVANJE 
SLOVENSKE BISTRICE
NA KOLESU

Kolesarjenje, in z njim tudi kolesarski 
turizem, postaja v zadnjem času ved-
no bolj popularno. Zaradi naravnih 
danosti pa ima na našem območju že 
dolgoletno tradicijo in številne privr-
žence. V razgibani in raznoliki pok-
rajini, ki jo obsega občina Slovenska 
Bistrica, lahko na svoj račun pridejo 
ljubitelji cestnega kolesarjenja in tudi 
vsi, ki raje kolesarijo izven ureje-
nih kolesarskih poti, ljubitelji strmih 
vzponov, pa tudi tisti, ki jim je ljubše 
malo bolj lagodno kolesarjenje po ni-
žinskem delu, z obiskom naravnih in 
kulturnih znamenitosti, raziskovanji 

zanimivih kotičkov, obiskom lokalnih po-
nudnikov... In prav s kolesom lahko postane 
raziskovanje zanimivih lokacij prav posebna 
dogodivščina.
Že nekaj časa lahko na našem koncu kolesarji 
odkrivajo pokrajino po dveh krožnih trasah, 
GRANITNI KOLESARSKI POTI, za katero 
se bodo odločili ljubitelji kolesaskih vzponov 
(https://tic-sb.si/kaj-poceti/%C5%A1por-
tne-aktivnosti/s-kolesom-na-potep/gra-
nitna-kolesarska-pot.html) in MOČVIRSKI 
KOLESARSKI POTI, ki je primerna tudi za 
družine in ostale, z manj kolesarske kondi-
cije (https://tic-sb.si/kaj-poceti/%C5%A-
1portne-aktivnosti/s-kolesom-na-potep/
mo%C4%8Dvirska-kolesarska-pot.html) .
Čez Pohorje se lahko s kolesom podate po 
POHORSKI KOLESARSKI TRANSVERZA-
LI (https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poce-
ti/poti/2303-). V letošnjem letu so planinci 
PD Pohorje Zg. Polskava uredili in označili 
novo POLSKAVSKO TURNOKOLESAR-
SKO POT, ki vas ob polskavskem potoku 
vodi do Šmartnega na Pohorju, kjer si lah-
ko lahko v svoj kolesarski dnevnik priti-
snete tudi žig kolesarske poti (http://www.
pdpohorje.si/node/414). V okviru projekta 
Po skrivnostnih poteh Treh kraljev so kole-
sarske izzive pripravili pri RTC Jakec Trije 
kralji, kjer so zasnovali 15 kolesarskih poti 
(https://www.jakec.si/sportne-aktivnosti/

kolesarjenje/). Za območje Pohorja pa se 
nove trase in kolesarske poti pripravljajo 
tudi v okviru Partnerstva za Pohorje.
V nižinskem delu občine že sedaj potekajo 
tudi nekatere druge kolesarske povezave, 
med njimi JANTARJEVA POT, ki bo, ko 
bo trasa dokončno določena in opremlje-
na, povezovala obalo Baltika z Jadranskim 
morjem. Na spletu jo boste našli pod ime-
nom Euro Velo 9.
Pravkar pa se za območje celotne občine 
pripravljajo tudi predlogi za nove kolesar-
ske trase in oblikovani izleti za dvo ali tri-
dnevno kolesarjenje. Z njimi želimo nad 
tem zanimivim preživljanjem prostega 
časa navdušiti še kakšnega domačina ali 
druge obiskovalce, ki se bodo odločili za 
počitnice v naših krajih, s tem pa aktivni 
turizem povezati z lokalnim vinskim tu-
rizmom in kulinariko ter doživetji narav-
ne in kulturne dediščine.
Oblikovani kolesarski produkti so zas-
tavljeni za tri ciljne skupine in so zamiš-
ljeni kot NAMIG ZA VIKEND ODDIH, 
kjer je zasnova podana, uporabniku pa 
ni potrebno iskati veliko dodatnih infor-
macij, saj dobi vse na dlani (povezave do 
spletnih strani, odpiralni čas, kontakt…)  
in si lahko sam rezervira vikend oddih v 
Slovenski Bistrici. Za ta način smo se od-
ločili, saj si velika večina uporabnikov po-
tovanja po Sloveniji večinoma organizira 
sama z uporabo spletnega brskalnika.
Novi predlogi za kolesarske počitnice v 
Slovenski Bistrici bodo predvidoma še v 
mesecu juniju objavljeni tudi na spletni 
strani TIC Slovenska Bistrica (https://ti-
c-sb.si/kaj-poceti/%C5%A1portne-aktiv-
nosti/s-kolesom-na-potep/).  V prihodnje 
pa bo spletni strani sledil še kolesarski 
zemljevid v fizični obliki, ki je še zmeraj 
najbolj zanesljiva izbira na poti, in tudi 
označitev nekaterih tras v naravi.

Jana Jeglič
RIC Slovenska Bistrica
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Spoštovane občanke in spoštovani ob-
čani!
Pred tremi desetletji smo se v Sloveni-
ji odločili oditi po svoji poti in pri tem 
smo tudi uspeli. Za to odločitev so nas 
prepričala hotenja o lastni državi, o 
demokratizaciji družbe, o hitrejšem 
razvoju tako na vsebinski kot tudi te-
ritorialni ravni. Pri tem smo nekatere 
naloge opravili z odliko, pri nekaterih 
pa smo bili manj uspešni. Pa vendar, 
če čas teh tridesetih let razdelimo v tri 
samostojna desetletja, je bilo razvojnih 
mejnikov veliko. Najprej so tu nekateri 
pomembni, odločilni dogodki na držav-
ni ravni: vstop Slovenije v zvezo NATO, 
v Evropsko unijo, uveljavitev atributov 
lastne države, vključno z lastno denar-
no valuto, pozneje vstop v evro območje 
in nazadnje še vstop v schengensko ob-
močje. Med pomembne dogodke lahko 
štejemo tudi uveljavitev demokracije na 
lokalni ravni z reformo javne in tudi lo-
kalne samouprave s postavitvijo občin v 
današnji okvir.
Razvojni mejniki in tudi novi izzivi, ki 
so jih prinesli učinki globalnega sveta, 
kot so ekonomske krize, podnebne spre-
membe, in nazadnje pandemija, se od-
ražajo v gospodarstvu in razvoju tudi v 
našem okolju. 

kovanjem poslovno-proizvodno-obr-
tnih con z največjo, Podjetniško cono 
Bistrica. Te so se do danes v celoti za-
polnile z gospodarskimi subjekti.
Gospodarskemu razvoju in tudi pre-
strukturiranju je v minulih treh dese-
tletjih sledil razvoj javne infrastrukture, 
prometne, komunalne, ekološke in tudi 
šolske, predšolske, zdravstvene, social-
ne, športne ter tudi kulturne. 
In če se pri pregledu ustavimo najprej 
pri državni cestni infrastrukturi, so 
bile izpeljane pomembne naložbe, ki 
izboljšujejo pretočnost prometa, dosto-
pnost in tudi varnost. Pomembnejše so: 
drugi izvoz z avtoceste in prilagoditev 
prvega izvoza za priključitev poslov-
ne cone Bistrica, obvoznica Pragersko, 
ureditev pločnikov in krožišč ob in na 
regionalnih cestah. V izvedbi je tudi 
dolgo pričakovana zahodna obvoznica 
s kolesarskimi stezami. Revitalizirana 
je tudi železniška povezava s soseščino, 
posodobljena in obnovljena železniška 
postaja Slovenska Bistrica, začenja se 
tudi posodobitev železniškega vozlišča 
na Pragerskem. K temu je treba dodati 
še več deset kilometrov vsakoletnih pre-
nov lokalnih cestnih povezav s pripada-
jočo infrastrukturo po celotnem obmo-
čju občine.
Hrbtenico komunalne infrastrukture in 
ekologije predstavljajo oskrba s pitno 
vodo, čiščenje odpadnih vod in ravna-
nje z odpadki. Tudi s pomočjo evrop-
skih virov so bili postorjeni obsežni pre-
miki: naložbe v posodobitev vodarne z 
ultrafiltracijo, globinske vrtine, prenove 
povezovalnih cevovodov, izgradnja vo-
dohramov za varno oskrbo s pitno vodo, 
čistilni napravi v Slovenski Bistrici in na 
Pragerskem z opremljanjem pripadajo-
čih aglomeracij, ki sta največja sistema 
varovanja površinskih in podtalnih vod 
pred odplakami. 
In če je bilo pred tremi desetletji naše 
okolje posejano s črnimi odlagališči, 
danes za odpadke skrbimo v okviru 
sodobnega centra mehansko-biološke 
obdelave trdnih odpadkov. Med eko-
loške naravne projekte lahko uvrstimo 
tudi plinifikacijo mesta in številne ener-
getske sanacije javnih in tudi zasebnih 
zgradb. 
Na področju družbenih dejavnosti je 
treba izpostaviti obsežen cikel obnove 
in dograditve prostorov za predšolsko 
vzgojo (tudi z novimi vrtci) in osnov-

vala tudi sprememba družbenega siste-
ma. Učinki, kot so lastna država, prehod 
na tržno gospodarstvo, izguba tradici-
onalnih trgov so se odražali praktično 
na vseh gospodarskih področjih, od ko-
vinske in druge predelovalne industrije, 
drobnega gospodarstva in obrti, storit-
venih dejavnosti do kmetijstva. 
Vpetost v podravsko-štajerski prostor 
se je odrazila v stečajih, izgubi delovnih 
mest, povečanju socialnih napetosti in 
brezposelnosti. Vendar pa se je širši slo-
venjebistriški prostor odzval učinkovito 
in impulzivno ter tudi inovativno. V 
času po osamosvojitvi je zrasel v novo, 
uspešno razvojno gospodarsko-družbe-
no zgodbo, ki je ne samo nadomestila, 
temveč prerasla dosežke izpred osamo-
svojitvenega časa. O tem pričajo števil-
ni pokazatelji, kot so na primer število 
gospodarskih subjektov, ki jih je bilo v 
letu 1990 petsto, danes pa jih je več kot 
dva tisoč, upadanje števila brezposelnih, 
rast družbenega produkta in še. 
V ospredju gospodarskih dejavnosti je 
kovinskopredelovalna industrija na čelu 
s skupino Impol, ki pa ji sledijo števil-
na manjša podjetja iz te in tudi drugih 
panog, tudi storitvenega, kmetijskega in 
turističnega sektorja. Ob tem ne smemo 
pozabiti pridobitve, ki je nastala z obli-

Razvojni utrip 
sicer črpa pot-
rebno energi-
jo iz danosti 
okolja: geos-
trateške lege in 
g e o g r a f s k i h 
danosti ob-
močja, iz tra-
dicije in ino-
vativnosti ter 
navsezadnje iz 
celovitega od-
nosa družbe-
nega prostora 
do razvoja pri 
s pre j e m anju 
odločitev. In 
naše okolje je 
v tem prostoru 
ugodno in ra-
zvojno narav-
nano.
V času po osa-
mosvojitvi je 
na razvojna 
dogajanja vpli-

Foto:Aleš Kolar

dR. IVAN 
Žagar,
 Župan
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Občina Slovenska Bistrica je maja na tretji 
konferenci o lokalni e-mobilnosti na Brdu 
pri Kranju prejela priznanje za najbolj e-

mobilnostno občino v Sloveniji. V kate-
goriji mestnih občin je zmagala Mestna 
občina Kranj.

Občina Slovenska Bistrica je priznanje 
osvojila na osnovi razvejane infrastruktu-
re e-polnilnic; v občini je namreč na voljo 
17 javnih e-polnilnic in 36 polnilnih mest 
za električna vozila. Poleg tega v Sloven-
ski Bistrici uvajajo sistem mestnih koles 
Zapelji me, izposojo 90 elektrificiranih 
mestnih koles.
»Prestižno nagrado so si zaslužili s ce-
lostnim pristopom do e-mobilnosti, par-
kirišč in polnilnih postaj ter mikromo-
bilnosti na področju izposoje električnih 
koles. E-mobilnostno usmerjeno ureditev 
pa izkoriščajo za privabljanje obiskoval-
cev mesta in občine. Vsekakor je to pri-
stop, ki bi ga veljalo posnemati,« odloči-
tev utemeljuje Primož Lemež, predsednik 
Društva za e-mobilnost Emobility. Občini 
Slovenska Bistrica so priznanje namenili 
tudi za inovativen pristop promocije kraja 
pod sloganom Slovenska Bistrica, stičišče 
zelene mobilnosti. 

Tomaž Ajd 

SLOVENSKA BISTRICA 
NAJ E-MOBILNOSTNA 
SLOVEnSKa OBČIna 

V SLOVENSKI BISTRICI 
OZnaČILI 
HISTOrIČnE 
dREVOREdE 

Komunala Slovenska Bistrica je ob sve-
tovnem dnevu dreves občanom Sloven-
ske Bistrice podarila označevalne table, 
postavljene ob slovenjebistriških bistri-

ških parkih in drevoredih, ki jih je po 
mestu kar deset. Umetnostnozgodovinske 
podatke o posameznih drevoredih je pri-
spevala dr. Simona Kostanjšek Brglez iz 

Inštituta Franceta Steleta pri ZRC SAZU, 
opise posameznih drevoredov in dreves 
pa arboristka Tanja Grmovšek.
V mestu Slovenska Bistrica je deset par-
kov in drevoredov, v katerih stoji skoraj 
600 dreves. Če bi k tej številki prišteli še 
preostala posamezna drevesa, lahko ugo-
tovimo, da jih je krepko čez 1500, kar Slo-
vensko Bistrico nedvomno umešča med 
zelena mesta. »Ideja o označitvi bistriških 
drevoredov se je porodila v enem izmed 
pogovorov v grajskem parku z otroki, ki 
so zvedavo spraševali o vsem mogočem 
... Drevesa so zagotovo nepogrešljiva vse-
bina vsakega mesta in vloga dreves se z 
razvojem in širjenjem mesta samo pove-
čuje. Z označitvijo posameznih drevore-
dov in parkov želimo drevesa približati 
ljudem in jim hkrati približati njihovo bo-

nošolskega prostora, ki je dosegel vrh z 
odprtjem druge osnovne šole v Sloven-
ski Bistrici. Potem ko je pred osamosvo-
jitvijo Slovenska Bistrica ostala v celoti 
brez poklicnega oziroma srednješolske-
ga izobraževanja, danes v okviru sre-
dnje šole poteka gimnazijski program, 
pridobljeni pa so bili tudi drugi progra-
mi. Tu so še številne druge pridobitve 
in naložbe, kot so samostojna glasbena 
šola, obnova in razširitev zdravstvenega 
doma z zdravstvenimi postajami, ob-
nova osrednje knjižnice z enotami, vla-
ganja v kulturne spomenike, izgradnja 
doma starostnikov, mladinski center in 

center socialnega podjetništva Crouze. 
Posebej velja opozoriti tudi na vlaga-
nja v športno infrastrukturo, saj so vsa 
večja naselja bogatejša za športne dvo-
rane in številna prenovljena igrišča. Ob 
zgrajeni atletski dvorani in prenovlje-
nem mestnem kopališču se zaokrožuje 
še gradnja in prenova športnega parka 
v mestnem središču. Tudi smučarskega 
skakalnega centra na Šmartnem ne gre 
pozabiti. In potem še številna manjša 
vlaganja po prav vseh KS, ki so tudi pri-
spevala k razmahu društvene in prosto-
voljske dejavnosti.  

Spoštovani! 
Pogled v preteklih trideset let samostoj-
nosti govori o pomembnem napredku 
na vseh področjih, od gospodarskega 
do javnega sektorja, kar se odraža tudi v 
kakovosti bivanja v našem okolju. In to 
nam priznavajo tudi drugi. Govori tudi 
o tem, da ob vseh življenjskih neprili-
kah in izzivih, s katerimi se srečujemo, 
dokazujemo, da znamo, da zmoremo 
pot razvoja in napredka peljati v pravo 
smer. In tudi v prihodnje jo moramo. 
Čestitam vam ob dnevu državnosti in 
ob 30-letnici samostojnosti.
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Ministrstvo za okolje in prostor je maja 
Direkciji za infrastrukturo končno izdalo 
gradbeno dovoljenje za ureditev vozlišča 
z železniško postajo in izgradnjo podvoza 
na Pragerskem. To tudi pomeni, da bodo 
morali krajani naslednji dve leti živeti z 
gradbiščem. Pogodbeni rok za dokonča-
nje del je namreč 25 mesecev od dneva 
uvedbe del, pripravljalna dela pa naj bi 
se začela že v kratkem. Dela bosta izvedli 
podjetji Riko in RZD International LLC, 
eden izmed večjih podizvajalcev del pa je 
SŽ – Železniško gradbeno podjetje.
Nerazumno dolga leta čakanja na raz-
lična soglasja in gradbeno dovoljenje so 
se za Pragerčane tako vendarle končala. 
»Projekt rekonstrukcije železniške postaje 
Pragersko z izgradnjo podvoza je za našo 
občino, predvsem pa za naš kraj izjemne-
ga pomena. Ob izdaji gradbenega dovo-
ljenja smo lahko zelo veseli, saj to za naš 
kraj pomeni začetek gradnje podvoza, iz-

redno velike pridobitve, za katero smo se 
krajani Pragerskega in Gaja borili vsaj tri 
desetletja, sam pa sem pri projektu aktiv-
no sodeloval zadnjih deset let,« ne skriva 
zadovoljstva Matej Arnuš, predsednik KS 
Pragersko-Gaj. 
Začasen prehod čez železniške tire 
Z izdajo gradbenega dovoljenja se za 
predstavnike lokalne skupnosti delo ne 
končuje, temveč se aktivno nadaljuje nap-
rej, saj si želijo biti v stiku z vodstvom pro-
jekta in izvajalci na eni strani ter s krajani 
na drugi strani. »V mislih imam predvsem 
obveščanje krajanov o terminskih izved-
bah tega projekta ter kritične točke grad-
nje, da ne bi prihajalo do kakršnih koli 
neljubih dogodkov. Ob enem krajane že 
sedaj naprošamo za strpnost in da v času 
izgradnje vozlišča Pragersko posvečajo 
izredno pozornost na samo gradbišče in 
predviden začasen prehod, ki bo zgrajen 
čez železniške tire. Pomembno bo tudi, da 

graDBEnO 
dOVOLJENJE 
Za VOZLIŠČE 
pragErSKO 

bomo vsi upoštevali opozorila izvajalcev 
in uporabljali le obvozne poti,« poudarja 
Arnuš in dodaja, da si želijo, da na izdano 
gradbeno dovoljenje ne bo pritožb, saj bi 
to ponovno pomenilo zamik začetka iz-
vedbe pomembnega projekta.
Železniška postaja Pragersko je po-
membno železniško vozlišče, ki leži na 
stičišču dveh vseevropskih koridorjev: V., 
ki povezuje Benetke prek Ljubljane z Bu-
dimpešto, in X., ki se proti severu povezu-
je z zmogljivimi daljinskimi železniškimi 
povezavami v smeri od Zidanega Mosta 
do Maribora in naprej proti Dunaju. Pro-
jekt vozlišča z ureditvijo železniške posta-
je in izgradnjo podvoza vključuje rekon-
strukcijo postajnega poslopja, izgradnjo 
cestnega podvoza skozi Pragersko, ure-
ditev dostopa potnikov na perone (pod-
hod s stopniščem in dvigalom), ureditev 
cest in parkirišč, gradnjo dveh pokritih 
peronov, ureditev mosta in prepustov, 
ureditev pasivne in aktivne protihrupne 
zaščite in vodne mreže, izvedbo teleko-
munikacijskih naprav in signalnovarno-
stnih naprav, ureditev komunalnih vodov, 
rušitve objektov in stavb ter prestavitev 
plinovoda, plinske postaje in telekomuni-
kacijske antene.
Ocenjena vrednost naložbe znaša 88,9 
milijona evrov. Služba Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko je marca 
odobrila sofinanciranje s sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini 
40 milijonov evrov.

Tomaž Ajd 

gato zgodovino. Tako smo združili znanje 
hortikulture, arboristike in zgodovine ter 
s tem imajo vsi, ki se sprehajajo po mestu, 
možnost spoznati, katera drevesa rastejo 
v mestu,« svojo idejo, zakaj označiti parke 
in drevorede v Slovenski Bistrici, poja-
snjuje Modest Motaln, vodja vzdrževanja 
javnih površin pri Komunali Slovenska 
Bistrica.
Table so opremljene z opisi dreves, z 
umetnostnozgodovinskimi podatki in s 
starimi fotografijami in razglednicami, 
ki jih hranijo pri Zavodu za kulturo Slo-
venska Bistrica, Knjižnici Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica in drugih institucijah. 
»Označitev in primerna slikovno-be-
sedilna prezentacija vrtne arhitekturne 
dediščine v mestu je zelo pomembna in 
zelo velika pridobitev za lokalno skup-
nost, za mesto Slovenska Bistrica, za do-
mačine, šolarje in turiste. Tako mladi 
kot manj mladi bodo imeli priložnost 

celostno spoznavati (svoje) mesto in nje-
govo zgodovino – zdaj tudi v povezavi z 
drevoredi, ki so bili v tem pogledu doslej 
zapostavljeni. Po kratkem pregledu sta-
nja kaže, da tak pristop k interpretaciji 
in prezentaciji drevoredov v Sloveniji ni 
uveljavljen. Vesela sem, da sem imela pri-
ložnost sodelovati pri tem projektu, pri 
katerem se je pokazalo, kako dobrodošlo 
in nujno je povezovanje. Sama o drevesih 
ne vem skoraj nič, na osnovi literature 
in virov, povezanih s Slovensko Bistrico, 
njeno zgodovino in prebivalci, pa sem jih 
lahko umestila v zgodovinski kontekst. 
Označitev bistriških drevoredov je, upam, 
začetek celovitejše zgodbe,« o pomenu 
označevanja drevoredov in parkov pravi 
Simona Kostanjšek Brglez. 
Postavitev informativnih tabel pozdravlja 
tudi dr. Ivan Žagar, župan Občine Slo-
venska Bistrica. »V projektu vidim dva 
pomembna vidika. Na eni strani projekt 

govori o tem, da ima tudi v tem pogledu 
Slovenska Bistrica bogato zgodovinsko 
tradicijo, ki sega stoletja nazaj v zgodo-
vino, kar priča tudi o zgodovinski po-
membnosti mesta. Po drugi strani pa je 
bistven tudi okoljski vidik, saj imajo dre-
vesa v urbanih okoljih zelo pomembno in 
nepogrešljivo funkcijo – vplivajo na tem-
peraturo in vlago, dušijo hrup, zmanjšu-
jejo onesnaženost mestnega okolja, pravi-
mo jim tudi pljuča mesta, in navsezadnje 
predstavljajo tudi prostor za preživljanje 
prostega časa,« poudarja župan. 
S postavitvijo označevalnih tabel pri bi-
striških drevoredih in parkih projekt še ni 
končan, saj snovalci obljubljajo nadgra-
dnjo – označitev še preostalih parkov in 
drevoredov, natis zloženke, vzpostavitev 
turistične poti in še kaj.

Tomaž Ajd 

Foto: Direkcija za infrastrukturo
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p O r O Č I L O  O  K a K O V O S T I 
p I T n E  V O D E  Z a  L E T O  2 0 2 0
Znano je, da se zaloge pitne vode po svetu 
zmanjšujejo in da danes pitna voda pred-
stavlja le še en odstotek celotne količine 
vode na svetu. Vodni viri so neenakomer-
no razporejeni, zato 2,1 milijarde ljudi še 
vedno nima dostopa do ustreznih virov in 
s tem čiste pitne vode; 1,2 milijarde ljudi 
čuti fizično pomanjkanje vode in živijo 
z manj kot 50 litri vode dnevno; 1,6 mi-
lijarde ljudi ni vključenih v organizirano 
oskrbo z vodo ali pa si plačila ne morejo 
privoščiti. 
Kako pa je v Sloveniji? Slovenija je z vod-
nimi viri izredno bogata država in se po 
količini in tudi po kakovosti vode uvršča 
v sam evropski vrh. Voda iz pipe je bolj 
zdrava kot ustekleničena in boljša kot pit-
je sladkih ter gaziranih pijač, saj ne vse-
buje dodanih sladkorjev in dodatkov, ki 
škodijo človeškemu telesu. S pitjem vode 
iz pipe lahko prispevamo tudi k zmanjše-
vanju plastičnih odpadkov in posegamo 
po cenovno ugodnejši izbiri, saj je voda iz 
pipe v Sloveniji povprečno 225-krat cenej-
ša od tiste v plastenki.
Voda od vseh pijač najbolj odžeja, dobro 
vpliva na počutje, blaži glavobole, pomaga 
pri uravnavanju telesne teže in podobno. 
Voda iz pipe je pri nas ugodna in dos-
topna, za zdaj pa tudi ni bojazni, da bi je 
zmanjkalo, je pa tudi najbolj ekološka, saj 
ne proizvaja odpadkov. Poleg tega je ves 
čas pod nadzorom, saj jo pristojne službe 
redno nadzirajo, in je edina, ki ostaja ves 
čas sveža. Žal pa pomen stalnega nujnega 
preventivnega delovanja za zagotavljanje 
njene količine in kakovosti neredko spre-
gledamo. 
V formalnem smislu je voda določena kot 
pitna z namenom uporabe: voda, name-
njena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali v 
druge gospodinjske namene, in vsa voda, 
ki se uporablja v proizvodnji in prometu 
z živili. Ustrezati mora tudi minimalnim 
predpisanim zahtevam zakonodaje. Pos-
krbeti je treba za preventivno dezinfekcijo 
sistemov oskrbe s pitno vodo in sanitacijo 
vseh objektov z namenom preprečevanja 
razvoja bakterij in mikroorganizmov ter 
možnosti preprečevanja hidričnih epide-
mij. 
Potrebna pa je še za marsikaj drugega, 
navsezadnje za zabavo, kot okras, ustvarja 
razpoloženje. Pri vsakem srečanju z vodo 
se moramo zavedati, da je njena trenutna 
funkcija le del kroženja vode v naravi. Del 

tega kroženja poteka tudi v našem telesu, 
naših domovih, tovarnah ... Varovanje 
voda in nasploh okolja, našega najdrago-
cenejšega življenjskega vira v 21. stoletju, 
ni več vprašanje varstva narave, postalo je 
veliko več; postaja vprašanje etike. Včasih 
smo morali naravo zavarovati zgolj zara-
di njene neokrnjenosti, danes jo moramo 
ščititi pred človekom.
Zdravstvena ustreznost pitne vode v vo-
dovodnih sistemih se presoja po merilih 
in velja, da je ustrezna, kadar ne vsebuje 
mikroorganizmov, zajedavcev in drugih 
škodljivih snovi v takšni količini in kako-
vosti, da bi to predstavljalo nevarnost za 
zdravje ljudi. Temeljni predpis, ki ureja 
omenjeno problematiko, je Pravilnik o pi-
tni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 35/07, 25/09 in 74/15). 
Vsak upravljavec mora imeti za vsak vo-
dovodni sistem ustrezno pripravljen HA-
CCP-načrt, po katerem se izvaja notranji 
nadzor kakovosti pitne vode v vodovod-
nem sistemu. V primeru neskladnosti je 
namreč rezultat preizkušanja samo eden 
od pokazateljev sprememb v sistemu, pri 
neskladnosti pa gre za povezanost vzorca, 
vzrokov in ukrepa v prostoru in času.
Z vzpostavitvijo HACCP-sistema pri 
pripravi in distribuciji pitne vode se je 
izboljšala preglednost delovanja sistema, 
ključnega pomena pa je vsekakor boljši 
nadzor in preventivna ravnanja pri oskrbi 
na osnovi spremljanja vseh sedmih načel.

v vsakdanjem delovnem procesu. 
Velikokrat smo leta 2020 objavljali navo-
dila, kako ravnati v primerih daljše neu-
porabe pitne vode na priključkih, saj se je 
zaradi prekinitve dejavnosti v nekaterih 
objektih v času epidemije covida-19 upo-
raba pitne vode zmanjšala ali popolnoma 
prekinila. Posledica tega je zastajanje vode 
v interni vodovodni instalaciji. Zmanjša-
nje uporabe vode lahko poveča tveganje za 
zdravstveno neustreznost pitne vode tudi 
v obdobju po odpravi izrednih ukrepov. 
Z namenom preprečitve tveganja in v iz-
ogib težavam pri zagotavljanju skladnosti 
in zdravstvene ustreznosti pitne vode na 
internih instalacijah ponovno priporoča-
mo lastnikom, upravnikom in odgovor-
nim osebam objektov, da do vzpostavitve 
običajnih delovnih razmer poskrbijo za 
osnovne preventivne ukrepe. Kot uprav-
ljavec vodovodnega sistema svetujemo, 
da poskrbite za popolno izmenjavo vode v 
interni vodovodni napeljavi vsaj v periodi 
do 7 dni. Navedeno dosežete z odprtjem 
vseh pip vsaj do stabilizacije temperature 
in z izmenjavo vode v straniščnih kotlič-
kih.
Prav tako je treba upoštevati priporočila 
NIJZ-ja za preprečevanje razmnoževanja 
legionel v internem vodovodnem omrežju, 
ki so prav tako posledica neuporabe inter-
nega vodovodnega omrežja. Priporočila 
so dosegljiva na spletnem mestu: https://
nijz.si/sl/preprecevanje-razmnozevanja
-legionel-v-hisnem-vodovodnem-omrez-
ju.
Da bo delovanje vodovodnega sistema 
zanesljivo in stabilno, moramo upošte-
vati različne dejavnosti pri pripravi in 
distribuciji vode, ki pa morajo delovati 
usklajeno, saj lahko le v sistemu zaneslji-
vega delovanja pričakujemo tudi ugodne 
rezultate in zadovoljstvo uporabnikov ter 
njihovo zaupanje.

Leto 2020 pa je še prav posebno leto tako 
na področju varovanja vodnih virov kot 
na področju upravljanja z vodovodnimi 
sistemi. Ker je bilo to leto začetek nekega 
novega, covidnega obdobja, smo se veliko 
novega naučili tudi upravljavci vodovod-
nih sistemov z vse večjo rastjo zavedanja 
odgovornosti, ki jo imamo pri oskrbi s pi-
tno vodo. Dezinfekcija sistemov je postala 
najmočnejša KKT-točka v dokumentu in 
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Vsem uporabnikom pitne vode v upravlja-
nju in vzdrževanju Komunale Slovenska 
Bistrica sporočamo, da priporočila, na-
vodila o ravnanju ob izrednih dogodkih 
in mnenja lahko poiščejo na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje http://www.nijz.si. Ta služijo kot 
pomoč pri ravnanju, kadar se zaznajo 
težave pri oskrbi s pitno vodo. Ker pa je 
voda kot živilo namenjena za neposredno 
uporabo, se vsi skupaj še toliko bolj zave-
damo, da lahko vsak izredni dogodek pos-
labša njeno kakovost, zato so dobrodošla 
vsa obvestila o spremembi, ki jo zaznate 
na terenu na že znano telefonsko številko 
24-urne dežurne službe 041 646 779, v 
dopoldanskem času pa na številko 02 80 
55 400, da lahko kot upravljavec sistema 
čim hitreje ugotovimo vzrok neskladnosti 
in izvedemo vse ukrepe do vzpostavitve 
nemotene oskrbe s pitno vodo. 
Načini obveščanja uporabnikov, ki se 
oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodo-
vodnega sistema, so navedeni v nadalje-
vanju.
1.Uporabniki prejmejo obvestilo ob po-
ložnici o objavi rezultatov z naslednjo vse-
bino: »Letno poročilo o rezultatih analiz 
pitne vode bo objavljeno v Informatorju 
in na spletni strani www.komunala-slb.si. 
Izredne dogodke sporočamo na lokalnih 
radijskih postajah (Radio Rogla, Radio 
Maribor, Radio Ptuj), na oglasni deski ob-
čin ter na spletni strani podjetja.«
2.Za obveščanje ob izrednih razmerah po-
sameznih izpadov pitne vode ali ob nasto-
pu oporečnosti imamo v podjetju na vseh 
osmih vodooskrbnih sistemih izdelane 
sezname institucij in posameznikov, ki jih 
je treba ob izpadu še posebej obveščati. 
3.V primeru popravila okvar ali večjih 
vzdrževalnih delih na vodovodnem sis-
temu v upravljanju in vzdrževanju Ko-
munale Slovenska Bistrica uporabnike o 
izpadu pitne vode in o motnjah pri oskrbi 
obveščamo prek sredstev javnega obve-
ščanja, s SMS-sporočili, na spletni strani 
podjetja in na Facebooku.
Tabela: Obveščanje uporabnikov
Ponovno obveščamo tudi, da je vsakemu uporab-
niku, priključenemu na javni vodovodni sistem, 
podana možnost obveščanja o izrednih dogodkih, 
spremembi kakovosti pitne vode, investicijskih 
delih na vodovodnem sistemu in drugih dogodkih s 
SMS-sporočili. Trenutno je v sistem vključenih 2025 
uporabnikov, glede obveščanja pa prejemamo samo 
pozitivne odzive. 
Za pridobitve pravice do SMS-obveščanja morajo 
uporabniki izpolniti izjavo o strinjanju za prejeman-
je sporočil. Storitev je za uporabnika brezplačna.

I Z V A J A N J E 
JAVNE SLUŽ-
BE OSKRBE S 
PITNO VODO 
V OBČINAH 
S L O V E N S K A 
BISTRICA – del, 
O P L O T N I C A 
– del, MAKO-
LE – del, RAČE
-FRAM – del 
IN KIDRIČEVO 
– del
Oskrba s pitno 
vodo je obve-
zna občinska go-
spodarska javna 
služba in vsaka občina v svojem odloku 
podrobneje določi opravljanje te dejav-
nosti in organizacijsko obliko. Komuna-
la Slovenska Bistrica oskrbuje z vodo 60 
% prebivalcev občine Slovenska Bistrica. 
Drugi izvajalci javne službe v občini Slo-
venska Bistrica so KS Zgornja Ložnica, KS 
Zgornja Polskava, KS Tinje, Vodovodna 
zadruga, OKP Rogaška Slatina, v drugih 
občinah pa še režijski obrat Rače-Fram, 
VO Variša vas, VO Hrastovec in Komu-
nala Ptuj.
Komunala Slovenska Bistrica ima v 
upravljanju in vzdrževanju osem hidrav-
lično ločenih vodovodnih sistemov: 
•sistem Dežno (zajetje Ravno Cerje),
•sistem Dolina Ložnice (zajetje Jelovec),
•sistem Oplotnica - Kebelj (zajetje Kot, 
Podgrad, Koritno-Sujek-Mini),
•sistem Kovača vas (zajetje Močnik, zajet-
je Motaln),
•sistem Slovenska Bistrica - Šikole (zajetje 
Vauharica, vrtini Velenik 1 in 2, vrtine Ši-
kole GV1 in GV2 in PV3, zajetje Vodarna 
Zgornja Bistrica),

•sistem Visole (zajetje Rep - Urh),
•sistem Zgornje Prebukovje-Šmartno (za-
jetje Žigart-Kopač-Uršula),
•sistem Cezlak (zajetja 1, 2 in 3).
REZULTATI DRŽAVNEGA MONITO-
RINGA
Na sistemu Slovenska Bistrica - Šikole je 
bilo skupno odvzetih 13 vzorcev. Trije 
vzorci odstopajo v primeru indikator-
skih parametrov zaradi prisotnosti ko-
liformnih bakterij, kar nima vpliva na 
zdravje ljudi. Odstopanja glede kemijskih 
parametrov ni. Vsi drugi vzorci ustrezajo 
zakonskim zahtevam. Mikrobiološkega 
onesnaženja ni bilo.
V sistemu Dolina Ložnice - Makole so 
bili odvzeti štirje mikrobiološki vzorci, en 
vzorec je bil indikatorsko neskladen. Vse 
redne in občasne kemijske analize zados-
tijo zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
V sistemih Visole, Kovača vas, Šmartno 
- Pokoše, Oplotnica - Kebelj, Dežno in 
Cezlak v vseh odvzetih vzorcih ni bilo za-
znanih odstopanj.
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REZULTATI NOTRA-
NJEGA NADZORA 
KAKOVOSTI PITNE 
VODE
Iz sistema Slovenska 
Bistrica - Šikole je bilo 
odvzetih 151 mikrobi-
oloških in 103 osnovni 
in razširjeni kemijski 
vzorci, od tega je bilo 
25 kontrolnih vzorcev z 
vsebnostjo indikatorskih parametrov. Mi-
krobiološko onesnaženje je bilo zaznano v 
enem primeru na individualnem priključ-
ku in s kontrolnim vzorcem tudi ovrženo. 
Osnovne in razširjene kemijske analize na 
odjemnih mestih ustrezajo zahtevam Pra-
vilnika o pitni vodi. 
Iz sistema Dolina Ložnice - Makole je bilo 
odvzetih 21 mikrobioloških vzorcev, en 
vzorec je bil indikatorsko neskladen, mi-
krobioloških odstopanj ni bilo. Vse redne 
kemijske analize zadostijo zahtevam Pra-
vilnika o pitni vodi.
V odvzetih vzorcih iz sistemov Visole, Ko-
vača vas, Šmartno na Pohorju in Oplotni-

ca - Kebelj ni bilo zaznanih odstopanj v 
obeh analiziranih segmentih mikrobiolo-
ških in kemijskih preizkušanj.
Iz sistema Dežno je bilo odvzetih sedem 
mikrobioloških vzorcev in dva kemijska 
vzorca. En vzorec izkazuje indikatorsko 
odstopanje, vsi drugi vzorci ustrezajo 
zahtevam pravilnika.
Iz najmanjšega sistema, sistema Cezlak so 
bili odvzeti trije mikrobiološki vzorci in 
dva kemijska. En vzorec je mikrobiološko 
neskladen. Oba kemijska vzorca ustrezata 
zahtevam pravilnika.
Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je 
bila oskrba s pitno vodo v upravljanju Ko-

munale Slovenska Bistrica v letu 2020 na 
vseh vodovodnih sistemih pod notranjim 
nadzorom varna za pitje. Ob vseh ugoto-
vljenih neskladjih so se vzpostavili korek-
tivni ukrepi skladno s HACCP-dokumen-
tom in sanitacijskimi pravili higienske 
prakse, ki služijo za čim hitrejšo vzposta-
vitvi normalnega delovanja vodovodnega 
sistema.
Skupno število odvzetih vzorcev v okviru 
notranjega nadzora in državnega moni-
toringa na vseh osmih vodooskrbovalnih 
območjih

Pripravila: Jožica Dobaj

DaVEK na DOBIČEK pODJETnIKa 
In pODJETJa
PODJETNIK
Samostojni podjetnik in druge fizične 
osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti 
na podlagi drugih predpisov, kot so npr. 
notarji, odvetniki, samostojni novinarji 
(v nadaljevanju podjetnik), plačujejo da-
vek na dobiček, ki so ga ustvarili v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti. Strokovno se 
davek na dobiček imenuje davek od do-
hodka iz dejavnosti. Koliko davka bo mo-
ral plačati podjetnik, je odvisno izbranega 
načina obdavčitve dobička, natančneje 
davčne osnove. Davčna osnova in dobiček 
podjetnika sta lahko enaka ali popolnoma 
različna.
Podjetnik ob ustanovitvi ali ob začetku 
vsakega leta sam izbere eno izmed dveh 
možnosti obdavčitve dobička (davčne 
osnove): z davčnimi stopnjami iz doho-
dninske lestvice od 16 do 50 odstotkov ali 
s stopnjo 20 % (t. i. normiranci).
Obdavčitev dobička z davčnimi stopnja-
mi iz dohodninske lestvice
Če podjetnik izbere, da bo njegov dobiček 
obdavčen s stopnjami iz dohodninske le-
stvice, velja naslednje:
•knjigovodstvo je obvezno;
•skrbno bo zbiral izdane in prejete račune 
ter druge s poslom povezane dokumente;

•ob koncu leta Izkaz poslovnega izida, ki 
ga navadno pripravi računovodja, pokaže, 
kolikšen je dobiček (prihodki – odhodki);
•če ima fizična oseba višje odhodke kot 
prihodke, dobička nima. V tem primeru 
ne bo plačal davka;
•če ima podjetnik višje prihodke kot od-
hodke, bo imel dobiček. Plačal bo davek, 
ki je izračunan z davčnimi stopnjami iz 
dohodninske lestvice.
Praktičen primer
DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI 
(45.000,00 EUR) – DAVČNO PRIZNA-
NI ODHODKI (15.000,00 EUR) = DO-
BIČEK (30.000,00 EUR) × DAVČNA 
STOPNJA iz dohodninske lestvice = 
DAVEK NA DOBIČEK
Dobiček je enak davčni osnovi.

Dohodninska lestvica 2021
Če se podjetnikov dobiček v višini 
30.000,00 EUR primerja s podatki iz do-
hodninske lestvice za leto 2021, je dobiček 
obdavčen na naslednji način:
•do višine 8.500,00 EUR po stopnji 16 %,
•nad to minimalno višino in do 25.000,00 
EUR je obdavčen s stopnjo 26 %,
•nad 25.000,00 EUR do 50.000,00 EUR po 
stopnji 33 %,
•nad 50.000,00 EUR do 72.000,00 EUR po 

stopnji 39 %,
•nad 72.000,00 EUR pa po stopnji 50 %.
Podjetnik bo plačal 7.300,00 EUR davka 
na dobiček.
Obrazložitev
Podjetnikov dobiček znaša torej 30.000,00 
EUR. Iz dohodninske lestvice je razvidno, 
da je prvi del dobička v višini 8.500,00 
EUR vedno obdavčen po stopnji 16%. To 
znaša 1.360,0  EUR. Vrednost nad 8.500,00 
EUR do 25.000,00 EUR bo obdavčena po 
višji stopnji, to je 26 %, kar znaša 4.290,00 
EUR. Davek za prvi del dobička 1.360,00 
EUR in drugi del 4.290,00 EUR se sešteje 
in se dobi vsota 5.650,00 EUR. Ker znaša 
podjetnikov dobiček 30.000,00 EUR, bo 
po stopnji 33 % obdavčena razlika med 
25.000,00 EUR in 30.000,00 EUR, ki zna-
ša 5.000,00 EUR. 5.000,00 EUR × 33 % = 
1.650,00 EUR. Skupaj bo podjetnik pla-
čal 7.300,00 EUR davka (1.360,00 EUR 
za prvi del, 4.290,00 EUR za drugi del in 
1.650,00 EUR za tretji del). 
Ker ima podjetnik pravico do nekaterih 
davčnih olajšav, bo z njimi lahko zmanj-
šal svoj dobiček in posledično plačal manj 
davka. Koliko znašajo davčne olajšave, je 
vsako leto sproti zapisano poleg nove do-
hodninske lestvice. 
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DOBIČEK (30.000,00 EUR) – DAVČNE 
OLAJŠAVE (npr. 3.500,00 EUR) = DAV-
ČNA OSNOVA (26.500,00 EUR) × DAV-
ČNA STOPNJA iz dohodninske lestvice = 
DAVEK NA DOBIČEK
Dobiček je različen od davčne osnove.

Če bo podjetnik uveljavljal le splošno davč-
no olajšavo, ki znaša 3.500,00 EUR, bi to od 
dobička odštel: 30.000,00 EUR – 3.500,00 
EUR = 26.500,00 EUR. Tako bo podjetnik 
za prvi del dobička v višini 8.500,00 EUR 
obdavčen po stopnji 16 % (1.360,00 EUR), 
za drugi del od 8.500,00 EUR do 25.000,00 
EUR po stopnji 26 % (4.290,00 EUR), tretji 
del od 25.000,00 EUR do 26.500,00 EUR 
pa po stopnji 33 % (1.500,00 EUR × 33% 
EUR = 495,00 EUR). Skupaj bo davek zna-
šal 6.145,00 EUR.

DAVČNO PRIZNANI PRIHOD-
KI (40.000,00 EUR) – ODHOD-
KI (80 %) = DOBIČEK (8,000,00 
EUR) × DAVČNA STOPNJA 20 
% = DAVEK NA DOBIČEK

Obdavčitev dobička s stopnjo 20 % (t. i. 
normiranci)
Če podjetnik izbere, da bo njegov dobiček 
obdavčen na podlagi normiranih odhod-
kov, velja:
•knjigovodstvo ni obvezno;
•skrbno zbira le izdane račune;
•ob koncu leta bo seštel vrednosti na svojih 
izdanih računih – od njih odštel 80 % (to so 
stroški, ki jih država prizna, če je podjetnik 
imel stroške ali ne). Določena je absolutna 
maksimalna višina normiranih odhodkov 
za posamezno leto, in sicer 80.000,00 EUR 
za samostojne podjetnike, ki so samoza-
posleni ali zaposlujejo drugo osebo, ter 
40.000,00 EUR za t. i. popoldanske samo-
stojne podjetnike brez zaposlenih;
•na razliko (prihodki minus 80 % odhod-
kov) bo plačal končni davek v višini 20 %;
•davčnih olajšav ne sme uveljavljati.
Praktični primer

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI 
(50.000,00 EUR) – DAVČNO PRIZNANI 
ODHODKI (30.000,00 EUR) = DOBI-
ČEK (20.000,00 EUR) × DAVČNA STO-
PNJA (19 %) = DAVEK NA DOBIČEK

hodki in prihodki povezanih oseb ne pre-
sežejo v dveh zaporednih letih skupno (v 
seštevku) 300.000,00 EUR.
PODJETJE
Tako kot podjetnik je tudi podjetje ob-
davčeno z davkom na dobiček oziroma na 
davčno osnovo, z nekaterimi razlikami:
•davek na dobiček podjetja se strokovno 
imenuje davek od dohodka pravnih oseb;
•stopnja davka je 19 % in je enaka ne gle-
de na višino ustvarjenega dobička;
•posebnost pri obdavčitvi podjetij je tudi 
možnost, da se davek plačuje od osnove, 
ki je izračunana z upoštevanjem normira-
nih odhodkov v višini 80 % od prihodkov. 
Seveda mora podjetje ob tem izpolnjeva-
ti določene pogoje. Stopnja je tudi v tem 
primeru enaka, 19 %;
•lastnik podjetja si lahko izplača dobiček, 
kar pa je obdavčeno po končni davčni sto-
pnji 27,5 %.
Praktični izračun davka na dobiček, ko 
podjetje ni t. i. normiranec

na dobiček. Poleg davka na dobiček za iz-
teklo leto bo Finančna uprava izračunala 
podjetju tudi višino akontacij davka na 
dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo 
glede na dobiček, ki ga je prijavilo, izraču-
nala mesečne ali trimesečne obroke davka 
na dobiček, ki ga bo v tekočem letu plače-
valo vnaprej. Plačalo bo torej davek na do-
biček za izteklo leto v celoti in še davek na 
dobiček za tekoče leto po obrokih vnaprej. 
Ob izteku tekočega poslovnega leta bo 
podjetje ponovno ugotavljalo višino svo-
jega dobička, za katerega je z akontacijami 
že plačevalo davek, bodisi preveč bodisi 
premalo.
•Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu 
manjši kot v izteklem, bo Finančna uprava 
vrnila presežek obročno plačanega davka 
na dobiček in ponovno izračunala akon-
tacije davka glede na novi (nižji) dobiček.
•Če dobička v tekočem letu ne bo imelo, 
bo Finančna uprava vrnila akontacije dav-
ka in ne bo izračunala novih. 
•Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu 
višji kot v izteklem, bo doplačalo razliko 
med dejanskim davkom na dobiček in že 
plačanim davkom.

Danica Košir, svetovalka 
SPOT Svetovanje Podravje

Uporabljeni viri: 
-https://www.racunovodski-servis-zeus.si/sa-
mostojni-podjetniki/576-obdavcitev-in-doho-
dninska-lestvica-2018
-https://www.racunovodski-servis-zeus.si/
druzbe/34-obdavcitev-druzbe
-https://data.si/blog/davki-v-sloveniji/
Projekt SPOT Svetovanje Podravje je sofinanci-
ran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Razlika med prihodki (50.000,00 EUR) 
in odhodki (30.000,00 EUR) je dobiček 
(20.000,00 EUR). Dobiček lahko podjetje 
zniža z nekaterimi davčnimi olajšavami. 
Če davčnih olajšav ne uveljavlja, je dobi-
ček enak davčni osnovi. Davek na dobiček 
znaša 3.800,00 EUR (20.000,00 EUR × 19 
% = 3.800,00 EUR).  
Davek podjetje plača Finančni upravi v 30 
dneh po prejetju odločbe o odmeri davka 

Izračun davka je tukaj preprost. 
V primeru, da je seštevek vseh 
računov (prihodki) 40.000 EUR, 
od katerih odšteje 80 %, dobi raz-
liko 8.000,00 EUR. Na ta znesek 
plača samostojni podjetnik 20-% 
končni davek, to je 1.600,00 EUR. 
Še lažji izračun bi bil, da podje-
tnik preprosto izračuna, kakšna 
je vrednost 4 % njegovih celotnih 
letnih prihodkov (20 % od 20 % = 
4 %).
Samostojni podjetnik je lahko t. 
i. normiranec, dokler njegovi pri-
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priložnosti za delodajalce

napOVEDnIK ZapOSLOVanJa 2021

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

KAJ dELOdAJALCI 
napOVEDuJEJO 
ZA SLOVENSKI 
Trg DELa Za 

DrugO pOLOVIcO 
LETa 2021?

Delodajalci, ki imajo deset ali več zapos-
lenih, so pozitivni glede gibanja zaposlen-
osti v drugi polovici leta 2021. Napovedu-
jejo 2,1-odstotno rast števila zaposlenih in 
predvidevajo približno 29.000 zaposlitev.
Tako kažejo rezultati najnovejše raziskave 
Napovednik zaposlovanja, v kateri je le-
tošnjega aprila in maja sodelovalo sko-
raj 3.300 delodajalcev z desetimi ali več 
zaposlenimi iz vse Slovenije. Najbolj pozi-
tivne napovedi glede gibanja zaposlovanja 
so v gostinstvu, gradbeništvu, poslovanju 
z nepremičninami in v drugih raznovrst-
nih poslovnih dejavnostih. 
V prihodnjega pol leta bodo najpogoste-
je iskani vozniki težkih tovornjakov in 
vlačilcev, delavci za preprosta dela v pre-
delovalnih dejavnostih, varilci, zidarji in 
prodajalci.
S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za 
zaposlitev se je v preteklih šestih mesecih 
soočala dobra tretjina delodajalcev (36,5 
%), nekaj manj jih ni imelo težav pri iskan-
ju kadra (32,3 %), medtem ko skoraj tret-
jina delodajalcev (31,1 %) ni iskala novih 
sodelavcev. V skupini velikih delodajalcev 
se jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov 
srečevalo 61,2 %. 62,3 % delodajalcev v 
prihodnje ne pričakuje težav z iskanjem 
kadra. Najbolj zaskrbljeni glede kadra 
so delodajalci iz gostinstva, ki v polovici 
primerov pričakujejo težave pri iskanju 
kadra.
Preverite podrobnejše rezultate na spletni 
strani Zavoda v najnovejši raziskavi 
Napovednik zaposlovanja.

•Delovni preizkus 2020/2021
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, ne gle-
de na starost in trajanje brezposelnosti. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 30. 10. 2021.
•Usposabljam.se 2020/2021: Uspo-
sabljanje na delovnem mestu – 
mladi
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposel-
ne osebe spoznate v konkretni delovni 
situaciji in jih usposobite za predvideno 
delovno mesto. V program se lahko vklju-
čijo mladi do izpolnjenega 30. leta sta-
rosti. Usposabljanje lahko traja dva ali tri 
mesece. Program je aktualen do razdelitve 
sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021.
•Usposabljam.se 2020/2021: Uspo-
sabljanje na delovnem mestu

registrirana 
brezposelnost na 

območju delovanja urada 
za delo Slov. Bistrice

OBČINE

Štev. reg. 
brezposelnih 
oseb 
(maj 2021)

Štev. delovno 
aktivnih 
(marec 2021)

Stopnja reg. 
brezposel-
nosti 
(marec  2021)

M
ak

ol
e

66
25

4
7,

8
O

pl
ot

ni
ca

10
2

68
2

5,
9

Po
ljč

an
e

14
6

1.
27

1
8,

4

Sl
ov

en
sk

a 
Bi

st
ric

a
82

0
8.

80
9

7,
5

Meseca maja je bilo dobrih 4.000 
manj brezposelnih kot aprila
Ob koncu maja je bilo na območju ce-
lotne Slovenije 75.148 registriranih brez-
poselnih, kar je 5,2 % manj kot aprila in 
kar za 16,9 % manj kot v lanskem maju. 
Na novo se je aprila pri Zavodu prijavi-
la 3.701 brezposelna oseba, 4,9 % manj 
kot aprila in 53,3 % manj kot maja 2020. 
Zaposlilo se je 5.936 brezposelnih, 5,4 
% več kot aprila in 18,0 % več kot pred 
letom. V povprečju je bilo v prvih petih 
mesecih prijavljenih 83.324 brezposelnih, 
0,6 % več kot v enakem obdobju lani.

nadvse ugodni 
zaposlitveni trendi

Delovno aktivno 
prebivalstvo

V maju 2021 je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.094 
brezposelnih oseb, kar je za 4,5 % manj kot 
v predhodnem mesecu in za 20,6 % manj 
kot v mesecu maju 2020. Izmed registri-
ranih brezposelnih je bilo v mesecu maju 
243 mladih, kar znaša 22,2 %. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je v mesecu 
marcu 2021 na Uradu za delo Slovenska 
Bistrica znašala 7,4 % (kar je za 0,1 % manj 
kot v istem obdobju lani), na območju ce-
lotne Slovenije pa je znašala 8,5 %.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
marca 2021 na območju Urada za delo Slo-
venska Bistrica 11.016 delovno aktivnih 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), 
kar je za 0,2 odstotka več kot v enakem 
obdobju leta 2020. V Območni službi Ma-
ribor se je delež zmanjšal za 0,8 odstotka, 
zmanjšal se je tudi delež na ravni celotne 
Slovenije, in sicer za 0,6 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Delodajalci lahko še vedno koristite 
naslednje ukrepe

S pomočjo tega programa lah-
ko na konkretnem delovnem 
mestu usposobite brezposelne 
osebe. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so 
prijavljene v evidence brezpo-
selnih oseb. Usposabljanje traja 
dva ali tri mesece. Ukrep je ak-
tualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 30. 10. 2021.
•Trajno zaposlovanje mla-
dih, vzhod 2020
V okviru tega javnega povabi-
la lahko delodajalci pridobijo 
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subvencijo za zaposlitev 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 kandida-
te zaposlite s polnim delovnim časom. 
S krajšim tedenskim delovnim časom, 
vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko za-
poslijo invalidi, ki v skladu z odločbo o 
invalidnosti lahko delajo le krajši delovni 
čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na Portalu za deloda-
jalce. Ukrep je aktualen do porabe sredstev 
oziroma najpozneje do 30. 6. 2021.
•Zaposli.me 2020
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lah-
ko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo 
vsaj enega od naslednjih meril: a) so sta-
rejši od 50 let; b) dopolnili so 30 let ali več 
in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evi-
denci brezposelnih; c) dopolnili so 30 let 
ali več in imajo končano največ osnovno 
šolo (ISCED 2); č) dopolnili so 30 let ali 
več in bodo po vključitvi v programe so-
cialne aktivacije znova postali dejavni na 
trgu dela; d) dopolnili so 30 let ali več in 
so prejemniki denarne socialne pomoči; 
e) dopolnili so 30 let ali več in pri katerih 
od konca zaposlitve v okviru programa 
javnih del še ni minilo 12 mesecev; f) so 
dopolnili 30 let ali več in so izgubili delo 
iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvi-
dacije ali prisilne poravnave kot posledice 
epidemije covida-19 ter so se prijavili v 
evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 
2020 do 31. 12. 2021.

priložnosti za 
pridobivanje delovnih 

izkušenj v tujini za mlade

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

zaposlovanje se ocenjujejo delovna mes-
ta v gozdno-lesni verigi, učinkoviti rabi 
naravnih virov, proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov, na področju povečanja 
energetske učinkovitosti, delovna mesta v 
trajnostnem turizmu in podobno. 
Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega 
povabila, lahko za zaposlitev brezposelne 
osebe na zelenem delovnem mestu pre-
jemajo mesečno subvencijo 340 EUR. 
Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. 
Delovno razmerje morajo skleniti za ned-
oločen čas s polnim delovnim časom. S 
krajšim tedenskim delovnim časom, ven-
dar ne krajšim od 20 ur, lahko zaposlite in-
valide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti 
lahko delajo le krajši delovni čas.
V program Zelena delovna mesta se lahko 
vključijo vse osebe, ki so prijavljene v evi-
denci brezposelnih oseb.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na Portalu za deloda-
jalce najpozneje do 30. 6. 2021.

Podaljšana je možnost prijave v Nacion-
alno shemo mobilnosti. Za pridobivanje 
delovno-učnih izkušenj v tujini se lahko 
prijavite mladi najpozneje do 11. junija.
Cilj projekta je do 30. 10. 2022 vključiti 240 
mladih in da mladi izboljšajo zaposlitvene 
možnosti, krepijo svoje znanje, veščine ter 
kompetence s pomočjo delovno-učne iz-
kušnje v tujini. 
Jeseni bo torej 2021 mladim od 18. do 
35. leta starosti omogočeno sodelovan-
je v programu mobilnosti, ki omogoča 
pridobivanje novih znanj in izkušenj pri 

Višina mesečne subvencije za za-
poslitev je odvisna od števila meril, 
ki so določena v ciljni skupini brez-
poselnih in ki jih izpolnjuje kandi-
dat za zaposlitev:
•416 EUR, če ustreza enemu krite-
riju iz ciljne skupine,
•500 EUR, če ustreza dvema meri-
loma, 
•583 EUR, če ustreza trem meri-
lom, 
•666 EUR, če ustreza štirim meri-
lom ali več.
Ponudbo za subvencionirano za-
poslitev oddate elektronsko na 
Portalu za delodajalce najpozneje 
do 31. 5. 2021.
•Zelena delovna mesta 2021
S tem javnim povabilom se spod-
buja zaposlovanje na zelenih 
delovnih mestih. Kot področja z 
največjim potencialom za takšno 

delodajalcih v tujini.  
Vključijo se lahko:
•mladi od 18. do 35. leta starosti (do do-
polnjenega 36. leta ob podpisu pogodbe),
•osebe, ki so brezposelne, se trenutno ne 
usposabljajo in se ne izobražujejo,
•osebe, ki imajo znanje angleščine ali 
nemščine na ravni vsakdanje konverzaci-
je. 
Poklic in izobrazba udeležencev nis-
ta pomembna. riprave na mobilnost za 
skupino 20 do 24 udeležencev se bodo 
začele predvidoma 13. 7. 2021 in bodo 
delno potekale na spletu. Prednost pri 
udeležbi v šestmesečnem programu im-
ajo dolgotrajno brezposelni do 35. leta 
starosti, ki v zadnjem letu ali niso bili več 
zaposleni ali niso bili vključeni v formalni 
sistem izobraževanja, ne glede na to, ali 
so (bili) prijavljeni v evidenci brezposel-
nih pri našem Zavodu. Država izvajanja 
delovno-učne izkušnje je Nemčija.
Potek programa:
Gre za časovno razdelitev 2 + 2+ 2:
•dvomesečna priprava v Sloveniji,
•dvomesečna mobilnost v tujini,
•dvomesečno spremljanje in mentorstvo 
po vrnitvi udeležencev v Slovenijo s cil-
jem vključitve udeležencev na trg dela.
Glavni cilj vseh dejavnosti programa je, 
da se mladi vključijo v trg dela z namen-
om krepitve svojih znanj in veščin za iz-
boljšanje zaposlitvenih možnosti. 
Rok za prijavo v program mobilnosti je do 
11. 6. 2021 po elektronski pošti na naslov: 
nsm@ess.gov.si.
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SuBVEncIJE In ugODnI KrEDITI Za 
OKOLJu prIJaZnE naLOŽBE

mreženja, promocije in podpore v korist 
vseh nevladnih organizacij na dveh vse-
binskih področjih: varstvo okolja in ure-
janje prostora.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih na-
ložb 66PO21
Predmet in namen javnega poziva so kre-
diti Eko sklada za okoljske naložbe, in 
sicer za: zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, 
gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in 
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih 
vod ali oskrba s pitno vodo in začetne na-
ložbe v okoljske tehnologije.
Za vse informacije v zvezi z javnimi pozi-
vi in razpisi se pravne osebe, samostojni 
podjetniki, zasebniki, občine in nevladne 
organizacije obrnete na Eko sklad po ele-
ktronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po 
telefonu na tel. št. 01 241 48 20 ob ponede-
ljkih, sredah in petkih med 12. in 14. uro.

Jagoda Martina Lenčić, energetska sve-
tovalka mreže ENSVET 

Več o mreži ENSVET, nepovratnih spod-
budah in kreditih Eko sklada za okoljske 
naložbe najdete na www.ekosklad.si.

tne finančne pomoči podjetjem za izved-
bo energetskega pregleda ali za uvedbo 
sistema upravljanja z energijo
Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude podjetjem za izvedbo 
energetskega pregleda stavbe, procesov in 
transporta v tem podjetju ali za uvedbo 
sistema upravljanja z energijo.
Javni poziv 85SUB-EVPO20 Nepovratne 
finančne spodbude pravnim osebam za 
električna vozila
Predmet javnega poziva so nepovratne fi-
nančne spodbude pravnim osebam za na-
ložbe v nakup novih ali predelavo okolju 
prijaznejših vozil za cestni promet in spa-
dajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, 
določenih z javnim pozivom. 
Javni poziv 83SUB-PN20 Nepovratne fi-
nančne spodbude za pnevmatike višjega 
energijskega razreda pri tovornih vozi-
lih in avtobusih
Predmet javnega poziva so nepovratne fi-
nančne spodbude/pomoči za okoljske na-
ložbe nakupa in montaže energijsko učin-
kovitih pnevmatik A razreda in B razreda 
kategorij C2 in C3, ki so bile kupljene od 
vključno dne 1. 6. 2020 dalje in namešče-
ne od dneva objave javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije pri vozilih 
za cestni promet kategorij N2 (vendar le 
za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 7,5 tone), N3, M3, O3 in O4.
Javni razpis NVO19 za sofinancira-
nje podnebnih programov vsebinskih 
mrež nevladnih organizacij za področji 
varstva okolja in urejanja prostora
Javni razpis NVO19 je namenjen sofinan-
ciranju štiriletnih podnebnih programov 
vsebinskih mrež nevladnih organizacij v 
dejavnostih informiranja, svetovanja, iz-
obraževanja, raziskovanja, zagovorništva, 

Občane za vse informacije v zvezi z javnimi 
pozivi in v zvezi ukrepov učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije va-
bimo, da nas obiščete v svetovalni pisarni 
Slovenska Bistrica, v prostorih Razvojnega 
informacijskega centra RIC, Trg svobode 5, 
Slovenska Bistrica, vsak četrtek med 16. in 
18. uro. Svetovanje poteka po predhodnem 
dogovoru. Naročite se po telefonu na tele-
fonskih številkah 02 843 02 46 ali 02 620 
22 71 vsak delovni dan med 8. in 13. uro. 
Nudimo vam individualno, brezplačno, ne-
odvisno energetsko svetovanje.    

Pregled spodbud, do katerih so upravičeni 
občani po aktualnih javnih pozivih, smo 
predstavili v prejšnji številki Informatorja, 
tokrat bomo predstavili še aktualne jav-
ne pozive, namenjene pravnim osebam, 
samostojnim podjetnikom, zasebnikom, 
občinam in nevladnim organizacijam.
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne fi-
nančne spodbude/pomoči za naprave za 
samooskrbo z električno energijo  
Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude/pomoči za vgradnje 
naprav za individualno in skupnostno sa-
mooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali 
malih poslovnih odjemalcev z električno 
energijo, ki električno energijo proizvajajo 
z izrabo sončne energije.
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne 
finančne spodbude za nove skupne na-
ložbe večje energijske učinkovitosti sta-
rejših stavb s tremi ali več posameznimi 
deli stavbe
Javni poziv 67SUB-OBPO19 poleg večsta-
novanjskih stavb vključuje tudi stanovanj-
sko-poslovne in poslovne stavbe z več la-
stniki. Ukrepi so:
A - toplotna izolacija fasade, zunanjega 
zidu/tal ali zidu proti terenu
B - toplotna izolacija ravne strehe, pošev-
ne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju
C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal 
nad neogrevanim prostorom/kletjo
D - optimizacija sistema ogrevanja
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka
JAVNI POZIV 75SUB-EPPO19 Nepovra-

EnErgETSKa 
SVETOVaLna pISarna 
SLOVENSKA BISTRICA

DEJaVnOSTI OZSČ SLOVEnSKa BISTrIca 

Zaradi izboljšanja epidemiološke slike so 
bili sproščeni nekateri ukrepi v zvezi z or-
ganizacijo prireditev, zato so se člani Ob-
močnega združenja slovenskih častnikov 
(OZSČ) Slovenska Bistrica pred kratkim 
udeležili tekmovanja v preciznem strelja-
nju s pištolo na strelišču Velenik pri Slo-
venski Bistrici in orientacijskega pohoda 

ZSČ Janez Trdine na območju hriba Go-
bavica pri Mengšu.
Orientacijski pohod ZSČ Janeza Trdi-
ne je odlično organiziralo OZSČ Dom-
žale, udeležilo se ga je 14 ekip OZSČ in 
drugih domoljubnih organizacij. Ekipo 
OZSČ Slovenska Bistrica so sestavljali Iz-
tok Leskovar iz Oplotnice, Robert Belec 
iz Poljčan, Miroslav Kamenik iz Sloven-
ske Bistrice in Iztok Škof iz Oplotnice. 
Med pohodom je bilo organiziranih šest 
delovnih točk (nudenje prve pomoči po-
nesrečencu, streljanje z lokom, streljanje 

z zračno puško, met improvizirane ročne 
bombe, orientacija na terenu po karti na 
zemljišču in met podkve). Ekipa  OZSČ 
Slovenska Bistrica je osvojila odlično prvo 
mesto, za kar je prejela pokal, člani ekipe 
pa medalje. Zasluženo.
Pred začetkom pohoda je v organizaciji 
OOZVVS Mengeš potekala slovesnost ob 
30. obletnici začetka vojne za Slovenijo. 
Prisotne sta nagovorila Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš, in generalmajor Ladislav 
Lipič, predsednik ZVVS, kot slavnostni 
govornik.                                 Brigita Ptičar
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VInSKI LETnIK 2020 
OcEnJEn KOT pLuS praV DOBEr 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mari-
boru je 2. junija 2021 potekalo 55. ocenje-
vanje vin vinorodne dežele Podravje pod 
imenom Vinski letnik 2020. Vinski letnik 
je tradicionalno ocenjevanje vin, kjer se 
z vini ne potegujejo za odličja, ampak za 
strokovno oceno, ki vinogradnikom in vi-
narjem veliko pove in je lahko spodbuda 
ali opozorilo, kako delati naprej. 
Vina je ocenjevala vseslovenska 20-član-
ska strokovna ocenjevalna komisija. Glede 
na veliko število vzorcev je delo potekalo 
v dveh komisijah, ki sta jim predsedova-
li Leonida Gregorič in Tadeja Vodovnik 
Plevnik. 
Na ocenjevanju je bilo 153 vzorcev. Od 
tega je bilo vin letnika 2020: 128 vzorcev, 
drugih 25 vzorcev pa je bilo starejših (11 
penin in 14 mirnih vin). Sodelovalo je 65 
vinarjev.

najmanj deset vzorcev, se tri najvišje oce-
njena vina uvrstijo v nadaljnji izbor – na 
vinski turnir, ki bo potekal 29. septembra 
2021 v Hiši Stare trte na predvečer festiva-
la Stare trte. 
Namen vinskega turnirja je promocija in 
prepoznavnost vin vinorodne dežele Pod-
ravje. Vina bodo po sistemu rangiranja 
izbirali ambasadorji mesta Maribor, gos-
podar najstarejše žlahtne trte na svetu in 
mariborska vinska kraljica.
Izbrani kandidati za vinski turnir
Kategorija: suho vino
1.sivi pinot 2020, Vino Gaube, Alojzij Ga-
ube, Špičnik; ocena: 90,29 točke
2.traminec 2020, Vina Jaunik, Limbuš; 
ocena: 90,29 točke
3.sauvignon 2020, Jurij Brumec, Loče; 
ocena: 89,71 točke
Kategorija: polsuho vino
1. muškat ottonel 2020, Vino Falot, Sveči-
na; ocena: 89,43 točke
2. renski rizling 2020, Vino-Turizem Pro-
tner; ocena: 89,00 točke
3. sauvignon 2020, Klet Maro, Robert Oz-
mec, Ilovci; ocena: 87,14 točke
Kategorija: polsladko vino
1. sauvignon 2020, Zvonka Vrecl, Hoče; 
ocena: 90,00 točke
2. muškat ottonel 2020, BTŠ Maribor, Ma-
ribor; ocena: 89,57 točke
3. pullus rumeni muškat 2020, Ptujska 
klet, d. o. o., Ptuj; ocena: 89,83 točke
Kategorija: penine
1. zlata radgonska penina 2017, Rad-
gonske gorice, d. o. o., Gornja Radgona; 
ocena: 90,14 točke
2. dvorska penina rumeni muškat 2014, 
Marjana Sever, Pesniški Dvor; ocena: 

89,43 točke
3. penina šipon DP brut 2016, Dveri Pax, 
d. o. o., Jarenina; ocena: 89,29 točke
Vina letnika 2020 so zapeljivega videza 
– sijočih, sortno značilnih barv, s pre-
poznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki 
se pri posameznih sortah izraža v razkoš-
ju sadnih in cvetnih vonjev. V okusu pa so 
vina sveža, iskriva, primerno polna, har-
monična in prijetno pitna.
Splošna ocena vinskega letnika 2020 je 
plus prav dober.
Kakovost in strokovna ocena vinskega 
letnika bosta predstavljeni na tradicional-
nem vinogradniško-vinarskem posvetu, 
ki bo letos potekal v okviru sejma Agra 
24. avgusta 2021 v Gornji Radgoni, kjer 
bo govora o novih vinarskih tehnologijah 
predelave grozdja in sodobnih načinih 
komuniciranja s kupci. Sodelujočim vi-
narjem pa bodo podeljene listine o oceni 
vina. 
Končamo lahko s sklepom, da je v 55 le-
tih ocenjevanje Vinski letnik vinorodne 
dežele Podravje pripomoglo k občutnemu 
dvigu kakovosti in prepoznavnosti vin ter 
seveda k promociji vinske destinacije.

Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka 
za vinarstvo, KGZS, Zavod Maribor

Ocenjevanje je potekalo po 100-točkovni 
metodi, po kateri so bila vina razvrščena v 
kategorije po barvi, aromatiki in ostanku 
nepovretega sladkorja. 
Kategorije vin so bile: bela suha, polsu-
ha, polsladka, sladka, roseji, rdeča vina in 
penine. Če je bilo v posamezni kategoriji 

Spodnjice
 2€

OBLEKE

 10€OD

TUNIKE

 10€

KAPRI
 HL.    
7€OD

OD

Modrc
 5€

KOPALKE

 15€OD

M. polo
 7€

BLUZE
 10€OD

Poletje ugodnih cen
Inti mo+Style trgovinaInti mo+Style trgovina
Partizanska 41A, (zraven Lentek bara),
Slovenska Bistrica
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LaS DOBrO Za naS IZBraL pET 
nOVIH prOJEKTOV, namEnJEnIH 
LOKALNEMU RAZVOJU 
Zaključil se je postopek 3. javnega poziva 
LAS Dobro za nas. Izmed štirinajstih vlo-
ženih vlog s skupno vrednostjo 639.866,00 
EUR je Upravni odbor LAS Dobro za nas 
izbral pet projektov v skupni vrednosti 
215.589,28 EUR, ki bodo deležni sofinan-
ciranja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja.
Glede na višino razpisanih sredstev 
(219.913,60 EUR) je UO LAS za sofinan-
ciranje potrdil naslednje operacije:
1. Odpadno jedilno olje ni odpadek prija-
vitelja Komunala Slovenska Bistrica, d. o. 
o.,

2. Obnova vaških vodnjakov in perišča na 
Črešnjevcu prijavitelja KS Črešnjevec,
3. Dobrote s srcem prijavitelja Mozaik 
dobrot Fram,
4. Spoznaj in varuj Pohorje prijavitelja 
Planinsko društvo Slovenska Bistrica,
5. Kupujmo lokalno prijavitelja Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica.
LAS Dobro za nas je v tem programskem 
obdobju izvedla tri javne pozive, ki jih je 
sofinanciral Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (ESKRP), in tri javne po-
zive, ki jih je sofinanciral Evropski sklad 
za regionalni razvoj /ESRR). Petnajstim že 

izbranim projektom se tako pridružuje še 
pet novih, sofinanciranih iz EKSRP, kma-
lu pa bodo znani tudi rezultati 3. javnega 
poziva ESRR.
Glede na prejeta dodatna sredstva v višini 
125.192,90 EUR od Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo si lahko še to 
jesen obetamo 4. javni poziv za sofinan-
ciranje iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
Vabljeni, da spremljate našo spletno stran 
www.lasdobrozanas.si, kjer najdete več 
informacij o delovanju LAS Dobro za nas.
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Ob praznovanju tridesete obletnice sa-
mostojne države Slovenije se spominja-
mo zgodovinskih korakov v času njenega 
ustanavljanja, prav tako pa se tudi spra-
šujemo, ali smo kot družba uveljavili in 
ponotranjili vrednote, v katere smo takrat 
verjeli. Res je, da je vsako leto težje govo-
riti o času, ki je bil takrat, saj je bil to čas 
enotnosti, ki je bila takrat prisotna med 
obrambnimi silami, politiko in tudi med 
ljudmi. Takrat je med ljudmi vladalo tudi 
veliko medsebojnega zaupanja, pred seboj 
pa so imeli jasno vizijo, kaj pravzaprav se 
želi z osamosvojitvijo doseči. V ospredju 
so bile misli o ločitvi od Jugoslavije, zago-
tovitvi popolne demokratizacije družbe in 
z vsem tem povezana tudi želja po boljšem 
življenju. 
Nekatere cilje smo dosegli, marsikaj pa 
tudi ne. Med posamezniki je zato upravi-
čeno prisotno prepričanje, da nismo do-
segli vsega, kar je bila naša vizija, in da to 
ni država, kakršno smo ob ustanavljanju 
želeli.
Ob slovenski teritorialni obrambi je bila 
takrat tudi slovenska milica steber in no-
silec bistvenih ukrepov pri zagotavljanju 
podpore, varnosti in obrambe naših pre-
bivalcev. Med ljudmi je imela zelo veliko 
zaupanje in podporo. Že nekaj let pred 
osamosvojitvijo je milica prevzela po-
membne naloge v zvezi s pripravami za 
obvladovanje nemirov med ljudmi, ki bi 
jih bilo treba razreševati ob večjih prote-
stih, demonstracijah ali tudi ob spopadu 
oboroženih posameznikov ali skupin. 
Priprave so potekale bolj v smislu obram-
be pred zunanjim sovražnikom, ne pa za 
primer oboroženih spopadov med obo-
roženimi silami znotraj takratne skupne 

države. Miličniki Postaje milice Slovenska 
Bistrica z oddelkoma milice v Poljčanah in 
na Pragerskem so imeli v svoji sestavi tudi 
veliko število rezervnih miličnikov, ki so 
bili usposobljeni, da v primeru njihovega 
aktiviranja prevzamejo nekatere opera-
tivne naloge milice na terenu. Organizi-
rani, oboroženi in usposobljeni so bili po 
vojaškem in policijskem principu v enote 
VEM – vojaške enote milice. Aktivirani so 
bili ves čas osamosvojitvene vojne, za ne-
katere naloge pa tudi že prej.
Velika preizkušnja za slovensko milico je 
bilo njihovo aktiviranje za preprečitev ta-
kratnega mitinga resnice, napovedanega 
za 1. december 1989 (Akcija Sever). Milič-
niki iz vse Slovenije so preprečili prihod v 
Ljubljano več stotim Miloševićevim pod-
pornikom z avtobusi iz Srbije. Ta shod je 
bil namenjen rušenju tedanje slovenske 
oblasti. Ta je enotno, skupaj s slovensko 
demokratično opozicijo, nasprotovala 
srbski centralistični politiki. S tem so bili 
zaščiteni nadaljnji slovenski koraki k osa-
mosvojitvi in demokratizaciji Slovenije, 
omogočene razmere za svobodne demo-
kratične volitve ter nastanek samostojne 
in neodvisne države Slovenije.
Ideja, želja in težnja po slovenski držav-
nosti so zorele veliko let. V Sloveniji je 
bilo cela vrsta ljudi, posebej velja izposta-
viti našega domačina dr. Jožeta Pučnika, 
ki so dojeli, da je nastopil trenutek, ko je 
ta možnost državnosti uresničljiva. Težnja 
je bila izvedljiva in vpeta tudi v takratne 
evropske in svetovne procese. 
Lani smo obeležili 30. obletnico prvih 
večstrankarskih demokratičnih volitev, ki 
so bile izvedene 8. aprila 1990. Te so bile 
razlog za dodatno zaostrovanje odnosov 

iz skladišč teritorialne obrambe. S to za-
vrnitvijo ukaza jugoslovanske armade so 
se tudi formalno začele oblikovati in prip-
ravljati določene aktivnosti Manevrske 
strukture narodne zaščite. 
Ker pa je imela takratna milica veliko 
svojega orožja in minsko-eksplozivnih 
sredstev v prostorih vojaškega skladi-
šča na Zgornji Ložnici, je bilo to orožje 
že takrat premeščeno na tajne lokacije, 
pod pretvezo, da gre za urjenje rezervne 
milice. Miličniki so se namreč dobro za-
vedali, da se bliža čas, ko bodo to orožje 
potrebovali, jugoslovanska armada pa bo 
ta prevzem blokirala. Odločitev, kam pre-
seliti orožje, je bila prepuščena vodstvu 
Postaje milice Slovenska Bistrica. Prese-
ljena je bila na domačije zaupanja vrednih 
občanov, ki so na svojih domačijah orožje 
skladiščili. Na našem območju je milica 
hranila orožje pri družini Marije Keršič v 
Kočnem pri Zgornji Polskavi 5, pri Zlat-
ku Streharju v Smrečnem 11, pri Štefanu 
Polancu v Čretniški 1, Poljčane, in pri Citi 
Turner v Lovskem domu Šmartno na Po-
horju.   
Prelomni dogodek za slovensko osamo-
svojitev je bil tudi incident v Pekrah, ko 
so 23. maja 1991 pripadniki jugoslovan-
ske armade hoteli zasesti 710. učni center 
Teritorialne obrambe. Tam se je namreč 
usposabljala prva generacija nabornikov 
v samostojni Sloveniji. Jugoslovanska ar-
mada je hotela to usposabljanje preprečiti, 
takratne slovenske oblasti pa tega niso ho-
tele storiti. Jugoslovanska armada je kljub 
temu učni center obkolila s tanki in zah-
tevala njihovo predajo. V Pekre je jugoslo-
vanska armada želela napotiti vojaške ok-
repitve, vendar so se temu domačini uprli 

»mILIČnIKI V Bran DOmOVInI«
med jugo-
slovansko 
armado in 
s lovensko 
teritorialno 
o br amb o. 
Do doda-
tne napeto-
sti je prišlo 
17. maja 
1990, ko so 
s l ov e n s k i 
teritorialci 
na čelu z 
b i s t r i š k i -
mi zavrnili 
ukaz o od-
daji orožja 
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z živim zidom. Naborniki, pripadniki Te-
ritorialne obrambe in pripadniki milice 
so delovali enotno in odločno. V blokadi 
takratnega učnega centra so sodelova-
li tudi miličniki posebne enote milice iz 
Slovenske Bistrice.
Na območju občine Slovenska Bistri-
ca je v času desetdnevne vojne deloval 
operativni štab, ki ga je vodil predsednik 
skupščine občine Ivan Pučnik. V njem je 
deloval tudi takratni komandir postaje 
milice Marjan Korenjak, ki je takrat vodil 
bistriške miličnike, pred tem pa jih je vo-
dil komandir Stanislav Mlakar. Ta štab je 
usklajeval vse aktivnosti v zvezi z blokado 
bistriške vojašnice. Vodil je tudi pogajanja 
z vodstvom vojašnice. Miličniki so ves čas 
operativno pokrivali omenjeno vojašnico, 
skladišče minsko-eksplozivnih sredstev 
na Zgornji Ložnici in vojaški objekt na 

Boču, kjer so bile prisluškovalne naprave 
za območje celotne Jugoslavije. 27. juni-
ja leta 1991 je 129. protidiverzantska četa 
teritorialne obrambe obkolila skladišča 
na Zgornji Ložnici. Četo je vodil njihov 
poveljnik Miran Krušič. Vojaki jugoslo-
vanske armade so bili presenečeni in so 
okrepili število na stražarskih mestih. 
V tej njihovi zmedi je prišlo tudi do ene 
smrtne žrtve vojaka slovenskega rodu in 
do še ene poškodbe. Obleganje do končne 
predaje vseh vojakov je trajalo do 2. julija. 
Tesno sodelovanje in izmenjava opera-
tivnih informacij med miličniki in pripa-
dniki Teritorialne obrambe sta bila ned-
vomno ključ do uspešnih akcij, ki so bile 
izpeljane na območju celotne občine. 
Če na to zgodovino gledamo s časovno 
distanco, je med drugim tudi treba pove-
dati, da je težko govoriti o domoljubju, če 

zanemarjamo ali celo zavestno spregleda-
mo preteklost in če nekateri zgodovinska 
dejstva potvarjajo. Na domovino smo 
lahko ponosni, domovino moramo ime-
ti radi, saj je malo takšnih narodov, ki so 
prek svoje domovine, ki je trajna vredno-
ta, na popolnoma dominanten in demo-
kratičen način prišli tudi do svoje države. 
Zato pripisovanje zaslug za osamosvojit-
vene uspehe Teritorialne obrambe ali mi-
lice ali pa izpostavljanje posameznikov in 
njihovih aktivnosti ni upravičeno, ni pra-
vilno, še najmanj pa je to potrebno.    

Stanislav Mlakar, 
podžupan

Programi socialne aktivacije so name-
njeni vsem, ki potrebujejo pomoč, pod-
poro in opolnomočenje za približevanje 
trgu dela
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinan-
cirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada, je pilotni projekt Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. V programe socialne aktivacije 
se lahko vključijo osebe, ki so dolgotraj-
ni prejemniki denarne socialne pomoči, 
brezposelne osebe, vpisane v evidenco 
zavoda za zaposlovanje, ali začasno neza-
posljive osebe, druge neaktivne osebe, ki 
ne prejemajo denarne socialne pomoči, 
ter ženske iz drugih kulturnih okolij in 
romske ženske. 
Izvajalci programov socialne aktivacije 
na našem območju so Slovensko narodno 
gledališče Maribor s programom v Mari-
boru in v Slovenski Bistrici (sklop 1), An-
dragoški zavod Maribor – Ljudska univer-
za s programom v Mariboru za ženske iz 
tujih kulturnih okolij (sklop 2) in Združe-
nje Epeka, so. p., s programom za romske 
ženske v Mariboru (sklop 3).
Vsebina programov je po sklopih prilago-
jena ciljnim skupinam. Dejavnosti se iz-
vajajo skupinsko in individualno. V vsako 
skupino se vključi 15 udeležencev, posa-
mezni program traja šest mesecev.  
V okviru programa lahko pridobite zna-
nja, veščine in kompetence, ki vam lahko 
pomagajo pri osebnostnem in zaposlitve-
nem napredku, širjenju socialne mreže in 
nasploh v vsakdanjem življenju. Udele-
ženci, ki so program obiskovali, bi vklju-

aktivacije. Nov šestmesečni program so-
cialne aktivacije se bo začel 1. septembra 
2021.
Vse dodatne informacije o programih so-
cialne aktivacije in vključitve vanje lahko 
dobite pri koordinatorkah socialne aktiva-
cije: 
•sklop 1: Alenka Krobat (030 715 697, 
alenka.krobat@gov.si), Maša Rola Vilčnik 
(030 715 693, masa.rola-vilcnik@gov.si), 
Nataša Verdinek (030 715 687, natasa.ver-
dinek@gov.si);
•sklop 2: Katja Vučak Močnik (030 715 
696, katja.vucak-mocnik@gov.si), Lucija 
Vodošek Ozimič (030 715 694, lucija.vo-
dosek-ozimic@gov.si), Nataša Verdinek 
(030 715 687, natasa.verdinek@gov.si);
•sklop 3: Katja Vučak Močnik (030 715 
696, ali katja.vucak-mocnik@gov.si), Luci-
ja Vodošek Ozimič (030 715 694, ali lucija.
vodosek-ozimic@gov.si).

Nataša Verdinek, 
koordinatorica socialne aktivacije

SOCIALNA AKTIVACIJA
čitev priporočili, ker v programu spoznate 
nove ljudi, spremeni se vam dnevna ru-
tina, dobite nove informacije in delovne 
izkušnje.
Lahko si povečate zaposlitvene možnosti 
glede na svoje sposobnosti, saj se nauči-
te, kako priti do zaposlitve, pri tem imate 
pomoč strokovnih delavcev. S pomočjo 
dejavnosti, obiskov ustanov in pogovorov 
z gosti dobivate dodatno znanje, praktič-
ne nasvete in širite svojo mrežo. S prido-
bivanjem praktičnih izkušenj za trg dela 
vstopite v delovno okolje, kjer preizkusite 
svoja znanja in sposobnosti v mentorsko 
vodenih procesih dela. 
Udeleženci so bili veseli tudi pristnega 
človeškega odnosa, vključenosti, spre-
jetosti in podpore strokovnih delavcev 
programa. Pridobivali so na osebni moči, 
samozavesti, samostojnosti. Veliko jih je 
dobilo izkušnjo, da so koristni, da imajo 
znanja in spretnosti, ki jih lahko suvereno 
predstavijo dru-
gim. 
V program so-
cialne aktivacije 
se vključite prek 
enotne vstopne 
točke (center za 
socialno delo, 
urad za delo), 
nabor potenci-
alnih kandida-
tov za vključitev 
pa bodo od me-
seca junija izva-
jale koordina-
torke socialne 
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mIran KruŠIČ,
poveljnik protidiverzantske čete, 
ki je zavzela vojaško skladišče Ložnica, 
in predsednik OZVVS Slovenska Bistrica

Žal mi le, da smo imeli enega mrtvega in 
enega ranjenega. Zelo žal mi je, da je umrl 
naš, Slovenec, potrudili se bomo in posta-
vili obeležje z njegovim imenom. Bistveno 
je, da bodo naslednje generacije vedele, da 
smo nekaj naredili, podobno kot se sedaj 
spominjamo druge svetovne vojne in ge-
nerala Maistra. Vsak je nekaj pripomogel 
k temu, da smo sedaj samostojni.

Kdaj ste se pridružili Teritorialni ob-
rambi in kako ste pričakali začetek voj-
ne?
Še preden sem šel v vojsko, sem se leta 
1975 pridružil teritorialni obrambi kot 
prostovoljec. Leta 1980, ko sem bil v Bi-
leći, sem bil vpoklican v specialno eno-
to, ki je imela sedež na Brinju. Sodeloval 
sem s poveljnikom impolske baterije in 
tankovske enote. Prisoten je bil tudi Ivan 
Golob, s katerim sva še danes zelo dobro 
povezana. Čeprav se včasih pošaliva, da je 
on črn, jaz pa rdeč, en desni, en pa levi. V 
resnici pa sva oba kar sredinska in še da-
nes združujeva naše veterane in jim tudi 
pomagava. Ni razlik med nami. Že pred 
vojno smo delali načrte, Ložnico sem imel 
pokrito logistično in teritorialno. Moj po-

Skladišče minsko-eksplozivnih sredstev 
na Zgornji Ložnici je bilo eden najpo-
membnejših objektov Jugoslovanske ar-
made v Sloveniji. Zavzetje tega skladišča 
2. julija 1991 je zato ena od prelomnic v 
osamosvojitveni vojni. Ali se dandanes 
zavedamo dovolj pomena zavzetja? Kak-
šen je po vašem mnenju odnos mlajših 
generacij do tega dogodka?
Premalo je poudarka na tem dogodku. 
Premalo se zavedamo, kaj je naredila Bi-
strica za osamosvojitev. Žalostno je, da se 
to ne potencira v šolah. Samo eno leto smo 
v šolah predavali o osamosvojitvi, kako 
je prišlo do osamosvojitve. Je pa Bistrica 
pripomogla k temu, da je prvi tank, ki je 
padel v Gornji Radgoni, padel z municijo 
z Ložnice. Zelo se je mudilo z odprtjem 
skladišča na Ložnici. Niti sam se nisem 
zavedal, za kaj pravzaprav gre. Takrat nis-
mo poznali strahu, bili smo složni, ni bilo 
razdvajanj. Ne glede na to, kdo je kaj rekel, 
smo delovali kot eden. Spomnim se, da me 
je poveljnik Strehar dobil na limanice za 
litrom meda. Tako me je »kupil«, da sem 
se podal v »igro«. Moramo vedeti, da smo 
delovali skrivoma in proti takratni vladi. 
Ampak hvala bogu, izteklo se je super. 

močnik je bil Saša Vidmar, s katerim sva 
dobro delala. Vedno bolj, kot se je pribli-
ževala osamosvojitev, bolj smo bili napeti 
in nervozni. Vemo, da nekateri v Sloven-
ski Bistrici niso bili za osamosvojitev, zato 
smo se morali skrivati, imeli smo tajne 
sestanke. Kompletno dokumentacijo za 
celo četo sem imel skrito doma med pre-
mogom. Za to ni vedela niti moja žena. S 
Tinja smo prišli v Pekre, kjer smo varo-
vali učni center. Obiskal nas je tudi bivši 
bistriški župan Ivan Pučnik, ker nismo 
mogli domov. Pozneje smo na Tinju dobili 
nalogo, da gremo v širšo blokado Ložnice.
 
Koliko vas je sodelovalo pri zavzet-
ju skladišča, v katerem je bilo več kot 
5000 ton minsko-eksplozivnih sredstev? 
Kakšno je bilo vzdušje med pripadniki 
Teritorialne obrambe? 
Zdaj sem lahko pameten. Instinktivno 
sem se odločil pravilno, čeprav sem imel 
drugačno povelje. Prejel sem pisno po-
velje od Marjana Streharja, da zajamem 
Ložnico, in sicer da se sedem vojakov 
vkrca na tovornjak in se zaletimo v vrata. 
Bili smo v širši blokadi v Tinjski Gori, ne 
vem točno, kaj mi je šinilo v glavo, da sem 
preklical to povelje. Imeli smo varianto B, 
da počakamo. Po megafonu smo pozivali 
pripadnike JLA, da se predajo.

Zakaj je prišlo do streljanja?
Pozivali smo jih k predaji, vendar se niso 
odzvali. Stražarska mesta so celo potrojili 
in niso želeli komunicirati. Zato smo jih 
spodbudili k temu, da gre za resno stvar. 
Bilo je deževno in megleno, vojakom je 
plašče nosil ravno Slovenec Špelko, ki je 
bil, kot sem izvedel kasneje, eden najbolj-
ših vojakov v slovenjebistriški vojašnici. 
Vojak v rovu se je ustrašil in ga ustrelil. 
Takrat so spoznali, da je zadeva zelo res-
na, in so se postopoma v nekaj dnevih 
tudi predali. Ključni trenutek se je zgo-
dil, ko smo zadeli stražarnico. Pred tem 
so uničili vse pohištvo in orožje, ki so ga 
imeli. Njihov poveljnik je rekel, da želi 
govoriti z mano. Dogovorila sva se, da se 
dobiva brez orožja. Kljub temu smo kas-
neje ugotovili, da je imel metek v cevi. Si-
cer pa ni bil nasilen, vsi pripadniki JLA so 
se predali. Poveljnik Galič je nato celoten 
vod pospremil v Slovensko Bistrico, mi pa 
smo se morali umakniti. 

Kot ste že rekli, pravzaprav ni bilo niti 
časa za strah.  
Ko sem pogledal kaseto, ki jo je posnel 
bivši ravnatelj osnovne šole Avgust Vid-
mar, sem šele pomislil, v kaj smo se po-

Foto: osebni arhiv
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dali. Morala je bila zelo visoka. Večkrat se 
je govorilo, da se na vojaških vajah samo 
pije. Čeprav nas je v akciji sodelovalo oko-
li 140, moram poudariti, da tega pri nas ni 
bilo. Disciplina je bila na izjemno visokem 
nivoju. Skoraj nič nisem spal, povelja so se 
vseskozi spreminjala, bilo je precej napor-
no. Sicer pa je bil Marjan Strehar na moji 
strani in me je podpiral. Najprej so me 
kritizirali, ker nisem izpolnil prvega po-
velja, potem pa sem dobil nagrado. Če bi 
izpolnili prvo povelje, bi bilo kar krvavo. 
Ugotovili so, da je bilo bolj pametno, da 
smo jih počasi prisilili k predaji. Najbolj 
sem vesel, da nobenemu od naših borcev 
ni bilo nič, da so vsi zdravi. 

Kakšno pa je vaše stališče do trditev, da 
se je s prodajo streliva iz skladišča na 
Zgornji Ložnici začelo trgovanje z orož-
jem?
Šele po vojni, ko smo imeli vaje v Šmar-
tnem, sem izvedel, da so dobili enega 
fanta v Tepanju. Kar pa se tiče ostalega, 
je jasno, da se je dogajalo, saj so množič-
no vozili orožje iz Ložnice, kjer sem tudi 
doma. Kamioni so vozili noč in dan. Sicer 
pa to za našo zgodbo ni pomembno. 

V Slovenski Bistrici je bilo med vojno 
mobiliziranih več kot 1500 pripadni-
kov Teritorialne obrambe, kar je bil na 
število prebivalstva daleč največji delež 
ne samo na območju pokrajine, ampak 
v vsej državi. Odziv vpoklicanih je bil 
skoraj 97-odstoten. To zagotovo priča o 
velikem domoljubju in pogumu Bistri-
čanov.
Poveljnik Marjan Strehar je znal pritegniti 
ljudi, tudi vsi ostali v štabu so znali mobi-
lizirati pripadnike TO. Na pravem mestu, 
v prvem trenutku so znali združiti ljudi. 
Škoda pa je, da Bistrica od tega ni dobi-
la toliko, kot bi lahko dobila. Bistričani 
smo bili operativno zelo vpeti v dogajanje 
v Mariboru, zraven smo bili pri vseh po-
membnih dogodkih. Žal je Marjan Stre-
har, ki se je trudil za prepoznavnost bistri-
ških osamosvojiteljev, že pokojni. 
Na Brinju nameravamo septembra letos 
skupaj s člani Zveze društev generala Ma-
istra in Zveze združenj Sever pripraviti 
srečanje, na katero bi povabili vse, ki so 
sodelovali pri osamosvojitvi. Na njem bi 
se jim zahvalili za njihov prispevek, kajti 
do zdaj še ni bilo dogodka, na katerem bi 
se zahvalili vsem, ki so sodelovali. Naj-
slabše je, da smo začeli delati razlike, za-
služni so bili namreč tudi navadni vojaki. 
Vedno sem imel željo, da bi na stadionu 
pripravili prireditev, na katero bi povabili 

prav vse, ki bili vključeni v osamosvojit-
veno dogajanje, tudi tiste, ki so med vojno 
nudili streho oziroma kakorkoli pomagali 
pripadnikom TO. Sicer pa je res, da smo 
na tistih hišah, kjer so hranili orožje, pos-
tavili obeležja. 

Ste predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Slovenska Bistrica. Kako ste 
organizirani, kako je s članstvom in ka-
tere dejavnosti izvajate?
Članov je čez 1000, članarino pa jih plaču-
je okoli 600, najbolj aktivnih nas je okoli 
50. Nekaj jih je že pokojnih ali bolnih, je 
pa zanimivo, da prihajajo novi člani, ki 
prej niso verjeli v našo zvezo. Sedaj vidijo, 
da se pri nas marsikaj dogaja in prihaja-
jo. Že od takrat, ko je bil predsednik Božo 
Juhart, zelo dobro sodelujemo z vsemi or-
ganizacijami, tudi z županom. Prav tako 
sodelujemo z vojnimi veterani iz Sarajeva 
in Dubrovnika, od lani pa tudi s Krapi-
no in okolico. Trudimo se, da veteranom 
pomagamo pri vseh stvareh, ki jih muči-
jo, od statusa do dodatnega zavarovanja. 
Vsako sredo od 17. do 19. ure imamo 
uradne ure. Na Brinju imamo pisarne in 
sejno sobo, veterani smo sami uredili tudi 
piknik prostor. Vse delamo prostovoljno, 
vedno naredimo še kaj novega. Sicer pa 
piknik prostor ni namenjen samo vetera-
nom, lahko ga najamejo tudi drugi. Tukaj 
smo celo imeli že dve poroki. 

Kako pa gledate na našo državo 30 let 
pozneje? Bi lahko rekli, da ste se za to 

borili?
Ker sem obrtnik, razmišljam obrtniško. 
Ko prideš v določena leta, ko imaš pogoje 
in zanamce, je dobro, da zadevo predaš. 
Predolgo ni dobro, kajti z leti morala pade 
in stvari začnejo stagnirati. Ko si na višku, 
je treba dati drugim možnost, da uprav-
ljajo s tistim, kar si ustvaril. Podobno je 
pri osamosvojitvi. Kot da bi meni vseskozi 
govorili, da sem najbolj zaslužen. Pozabi-
mo. Bil sem poveljnik, ampak prav vsak 
posameznik je pripomogel enako po svo-
jih močeh. Jaz s tem, da sem se odločil, 
on pa s tem, da je naredil tisto, kar smo se 
dogovorili. Tako bi moralo biti v naši Slo-
veniji, žal pa je preveč vračanja nazaj, kdo 
je kaj naredil. Takrat smo dobili priznanje, 
prav je, da so se zahvalili. Zdaj pa naj de-
lajo drugi, ki mogoče razmišljajo druga-
če. Ta delitev ni dobra. Veterani se veliko 
šalimo na ta račun, ampak zares šalimo. 
Delamo pa res kot eden. Sploh ne opa-
ziš, da ima kdo drugačno mišljenje. Prav 
je, da ga ima, ampak tega je malo preveč. 
Zato je naša želja, da bi vključili mlade in 
na Brinju naredili učno pot. Logar nam je 
nasadil čez 100 dreves in vsako izmed njih 
ima svoj pomen. Tukaj bi se lahko tudi us-
tavili in pogledali kakšen filmček. Ne na 
silo, nič ni dobro na silo, ampak na lep na-
čin. Mlade preveč zastrupljamo z levim in 
desnim. To ni dobro. 

Tomaž Ajd 
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pOnOSnI SmO na DIJaKE 
SREdNJE šOLE SLOVENSKA BISTRICA
Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica 
vsako leto na različnih področjih nizajo 
izjemne dosežke, na katere se s ponosom 
zazremo ob koncu šolskega leta. Tudi le-
tos so vložili ogromno časa v priprave na 
številna tekmovanja, ki so bila izvedena 
v živo ali preko spletnih aplikacij. Kljub 
delu na daljavo so blesteli na različnih 
področjih. Izpeljali smo tudi nekaj po-
membnih dogodkov.
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo 
od 8. do 9. oktobra 2020 pod pokrovi-
teljstvom SPIRIT Slovenija (Javna agen-
cija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije) izvedli Inovacij-
ski kamp, ki je dvodnevni mladinski pod-
jetniški dogodek, na katerem srednješolci 
razvijajo svoje poslovne ideje v delujoče 
prototipe. 
Dogodka so se udeležili dijaki zaključnih 
letnikov programa ekonomski tehnik, saj 
so lahko pridobljeno znanje praktično 
uporabili in preizkusili tudi pri pripravi 
naloge za četrti predmet poklicne mature. 
K sodelovanju smo povabili zunanje men-
torje. Prvi dan je dijake nagovoril in moti-
viral Matjaž Štamulak, finančni in investi-
cijski svetovalec, lastnik podjetja Cresus, 
premoženjsko svetovanje, naslednji dan 
pa se mu je pridružila Irena Linasi Rogač, 
ustanoviteljica in direktorica podjetja Tim 
Valores, d. o. o. 
Eden od mnogih napotkov, ki so jih dijaki 
v dveh dneh pridobili, je, »da ideja pridobi 
vrednost šele, ko je realizirana«. 

(Spremenimo svet z obnovljivo energijo). 
V projekt je vključenih šest srednjih šol 
iz šestih držav. Z dijaki iz Poljske, Turči-
je, Belgije, Severne Makedonije in Latvije 
bodo viharili ideje o obnovljivi energiji in 
iskali učinkovite rešitve.
Skupaj bodo izpeljali šest projektov; vsak 
naj bi se odvijal v eni izmed sodelujočih 
držav. Zaenkrat bodo projekte izvajali vir-
tualno, upajo pa, da jim bodo epidemiolo-
ške razmere kmalu omogočile mednaro-
dne izmenjave.
27. maja 2021 je na daljavo potekalo prvo 

ka drugega letnika slovenistike na lju-
bljanski Filozofski fakulteti, in ddr. Mira 
Delavec Touhami, prof. slovenščine in 
zgodovine.
Lana Prosenak iz 3. a je dosegla peto mes-
to, prejela knjižno nagrado in posebno 
priznanje. Julija Firer iz 2. a je dosegla de-
seto mesto in prejela posebno priznanje.
Na natečaju Slovenske matice in Sloven-
skega filozofskega društva je filozofski esej 
Lane Prosenak iz 3. a doživel objavo v filo-
zofski reviji Anthropos in reviji Slovenske 
matice. Njen esej z naslovom Po poti res-
nice si je zaslužil posebno pohvalo. 

Dijaki so v tem in bodo tudi v prihodnjem 
šolskem letu sodelovali v mednarodnem 
projektu Erasmus+ z naslovom: Let's 
change the world with Renewable energy 

Vsakoletni natečaj Umetnije spodbudi k 
prijavi nadarjene ustvarjalce na podro-
čju književnosti, slikarstva, fotografije, 
lutkarstva, gledališča in filma — nekateri 
talenti med njimi resnično presenetijo. 
Na 9. natečaju za najboljše ljubezensko 
pismo med mladimi v Republiki Sloveniji, 
ki ga razpisuje KD Josipine Turnograjske 
v sodelovanju z Občino Preddvor in Za-
vodom za turizem Preddvor, so med 91 
srednješolskimi pismi, ki so jih avtorji 
letos spletli ob ljubezni do svobode, naši 
dijaki osvojili prvo, peto in deseto mesto.
Dejan Gavrić iz 3. b je osvojil prvo mesto 
in prejel unikatni stekleni pokal ter knji-
žno nagrado. Njegovo pismo je enotno 
navdušilo vse članice strokovne komisije, 
ki so jo sestavljale mag. Janja Čolić, prof. 
angleščine in pedagogike, Petra Hudnik, 
prof. slovenščine, Neža Cerinšek, študent-

Katarina Grilj je dijakinja 2. letnika pro-
grama gimnazija. Ni le najobetavnejša 
matematičarka Srednje šole Slovenska Bi-
strica, je tudi ena izmed največjih mate-
matičnih talentov v državi. V tem šolskem 
letu je prejela bronasto in zlato priznanje 
iz logike. Na državnem tekmovanju sre-
dnješolcev v znanju matematike je doseg-
la 1. mesto in s tem prejela 1. nagrado in 
zlato priznanje. 
Našo državo je zastopala na Evropski 
dekliški matematični olimpijadi. Šti-
ri dekleta slovenskih gimnazij naj bi se 
tekmovanja v Gruziji udeležila med 9. in 
15. aprilom 2021, vendar je tekmovanje 
zaradi epidemioloških razmer potekalo 
virtualno. Na olimpijadi je sodelovalo 213 
tekmovalk iz 54 držav. Od naših predstav-
nic se je najbolje odrezala prav Katarina 
in osvojila bronasto priznanje. In komaj 
verjetno – čakata jo še dve olimpijadi. 
Katarina se je uvrstila v reprezentanco za 
lingvistično olimpijado, ki bo med 19. in 

skupno srečanje, na katerem so 
dijaki naše šole predstavili Slove-
nijo, kamor septembra v primeru 
dobre epidemiološke slike priha-
ja 20 predstavnikov iz prej ome-
njenih držav. Ob koncu srečanja 
smo razglasili zmagovalni logotip. 
Avtor izbranega uradnega pre-
poznavnega znaka te mednarodne 
izmenjave pa je naš dijak Luka Ur-
ban Kitek. 
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23. julijem 2021, in na Srednjeevropsko 
matematično olimpijado, ki bo med 23. 
avgustom in 1. septembrom 2021.
Raziskovalna dejavnost dijakov ima na 
naši šoli pomembno mesto. Dijaki pri tem 
pridobijo znanja s področja metodologije 
raziskovanja in razvijajo osebnostne last-
nosti, kot so kritičnost, ustvarjalnost in 
vztrajnost.
Dijaki so tudi to šolsko leto ob pomoči 
učiteljev izbrali teme svojih raziskovalnih 
nalog. Z njimi so posegli na različna pod-
ročja, od zgodovine, biologije, fizike, eko-
nomije in sociologije ter tako pripomogli 
k ugledu in uspehu naše šole. 
Na regijskem srečanju mladih raziskoval-
cev Zgornjega Podravja, ki je potekalo na 
daljavo, od torka, 20. 4., do petka, 23. 4. 
2021, so dijaki predstavili deset razisko-
valnih nalog in dosegli izjemne uspehe.

Prav tako so dijaki v živo ali prek Zoo-
ma tekmovali na skoraj vseh predmetnih 
področjih in dosegli izvrstne uspehe.
Zlato priznanje na državnem tekmovanju 
so dosegli Katarina Grilj, 2. b, in Rok Vlaj, 
1. a (matematika – Vegovo priznanje), 
Lana Prosenak, 3. a (psihologija), Tinkara 
Kračun, 1. a, in Lana Prosenak, 3. a (slad-
korna bolezen), Katarina Grilj, 2. b (logi-
ka) in Evita Valand, 4. č (ekonomija). 
Srebrno priznanje na državnem tekmova-
nju so dosegli Martin Grilj, 4. a, in Urban 
Mernik, 2.a (matematika – Vegovo pri-
znanje), Katarina Grilj, 2. b, in Juš Mikl, 1. 
b (razvedrilna matematika), Laura Skrbi-
nek, 4. b (španščina), Špela Dokič, 1. b 
(geografija), Filip Rap, 2. a (sladkorna bo-
lezen), Alen Juhart, 4. a, Adrian Kline, 2. 
c, Jure Kukovič, 1. c, Anže Lešnik, 3. a, in 
Nika Leva, 4. a (Eko kviz), Damjan Dov-
nik, 2. b, in Katarina Grilj, 2. b (astrono-
mija - Dominkovo priznanje), Rok Vlaj, 
1. a (kemija – Preglova plaketa), Nika 
Vetrih, 4. č, in Neva Zalokar, 4. č (ekono-

Julija R. in Jan M. 
na Ljubljanskem tednu mode

Bistrica, kreativna umetniška zasedba di-
jakov tretjih letnikov in tudi njihovi pro-
fesorji.
23. 12. 2020 smo pripravili tradicional-
ni božično-novoletni koncert, ki smo ga 
izvedli virtualno. Srednješolci so tokrat 
kar iz domačih dnevnih sob obeležili 30. 
obletnico plebiscita. S starši, starimi starši, 
nekdanjimi dijaki in dijakinjami in drugi-
mi udeleženci koncerta so delili tudi bo-
žične pesmi.
Ob svetovnem dnevu knjige v aprilu smo 
virtualno gostili Avgusta Demšarja. Prav 
tako smo preko Zooma gostili Nika Škrle-
ca, Niko Križnar, Toneta Kregarja in izdali 
šolski časopis Čveka.

Šolsko leto smo uspešno pripeljali do 
konca. Dijaki so svoje obveznosti v veli-
ki večini zavzeto in pravočasno opravili. 
Zadnji šolski dan, 24. 6., bomo s proslavo 
obeležili 30. obletnico samostojne Slove-
nije, podelili priznanja in nagrade šole.
Od maturantov poklicne mature se bomo 
poslovili 7. 7. 2021, od gimnazijskih ma-
turantov pa 12. 7. 2021 na grajskem dvo-
rišču. Častni gost bo župan Občine Slo-
venska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki bo za 
odličen uspeh svečano podelil tudi župa-
nove petice kar 25 maturantom. 

Alenka Ajd Bratkovič, prof.,
 Pika Smogavec, prof.

dnevu. Dijaki 3. a in 
3. b so se Francetu 
Prešernu poklonili na 
prav poseben način. 
Na njem so sodelova-
li nekdanji in sedanji 
glasbeni talenti Sre-
dnje šole Slovenska 

mija), Neja Burlak, 3. č, Tina 
Cvahte, 3. č, in Zala Korošec, 
3. č (poslovna matematika), 
Evita Valant, 4. č, Nika Vetrih, 
4. č, in Neva Zalokar, 4. č (sta-
tistika).
V oktobru, nacionalnem me-
secu skupnega branja, smo 
v okviru projekta Povabimo 
besedo (omogoča ga Društvo 
slovenskih pisateljev) na naš 
vsakoletni literarni dogo-
dek povabili vsestranskega in 
večkrat nagrajenega literarne-
ga ustvarjalca, kritika, uredni-
ka, esejista in pisatelja Mitjo 
Čandra.
3. 12. 2020 smo organizirali 
virtualni Literarni večer ob 
Prešernovem 220. rojstnem 
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OŠ pOHOrSKEga ODrEDa: Hrana nI Za TJaVEnDan
V Sloveniji smo leta 2018 zavrgli kar 
1.390.900 ton hrane, s tem pa približno 
10 odstotkov energije, 700 milijonov 
kubičnih metrov vode in vsaj 355 
milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije 
je zavrgel povprečno 68 kg hrane ali 4 kg 
več kot leta 2017. Ta številka vsebuje le 
hrano, ki konča v zabojnikih za odpadke, 
ne pa tudi tiste, ki jo zlijemo v odtok ali 
kompostiramo. Pravzaprav povprečen 
Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo 
kupi.
Podatki kažejo, da v slovenskih 
gospodinjstvih nastane več kot polovica 
vseh omenjenih kilogramov oziroma 
35 kilogramov na prebivalca. S takšnim 
nepremišljenim ravnanjem s hrano vsako 
gospodinjstvo vrže stran približno 260 
evrov na leto.
Ker lahko z odgovornejšim ravnanjem 

te številke hitro zmanjšamo, je program 
Ekošola s podporo Lidla Slovenija pred 
šestimi leti začel izvajati projekt Hrana 
ni za tjavendan. Njegov namen je otroke, 
mladostnike, starše in učitelje ozavestiti o 
količini zavržene hrane ter jim ponuditi 
orodja za reševanje problematike v 
njihovem vrtcu, šoli in doma. V letih 
izvajanja projekta je v njem sodelovalo 
skoraj 25 tisoč slovenskih otrok, 
povprečno pa v šolskem letu sodeluje 100 
vrtcev, šol in srednjih šol iz vse Slovenije. 
Z raznolikimi dejavnostmi jim je uspelo 
vsako leto količino zavržene hrane v 
povprečju zmanjšati za približno 40 
odstotkov.
Naš končni cilj je, da zavržene hrane 
v roku nekaj let ne bi bilo več. A za to 
moramo seči širše in v delovanje aktivno 
vključiti tudi splošno in strokovno 
javnost ter odločevalce. Zavržena hrana 
je namreč globalna težava s pomembnimi 
okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi 
vplivi. Le s skupno akcijo ozaveščanja ljudi, 
spremembo odnosa do hrane in aktivnim 
sodelovanjem politike ter gospodarstva 
lahko zavržke hrane zajezimo ali celo 
odpravimo.
Zato smo se odločili, da vsako leto 24. 

aprila opozorimo na problematiko z 
obeležitvijo slovenskega dne brez zavržene 
hrane.
Projekt Hrana ni za tjavendan smo izvedli 
tudi na Osnovni šoli Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica. V okviru projekta 
so prvošolci in tretješolci v šoli in tudi 
doma spremljali ter analizirali jedilnike, 
ravnanje s hrano med obroki in po njej, 
količino ter vrsto zavržene hrane in 
njeno nadaljnjo pot. Tako želimo otroke 
ozavestiti o tem, da hrana ni in ne sme biti 
odpadek.
Zavržena hrana je posledica kopice 
dejavnikov, a v prvi vrsti gre za naše 
odločitve in ravnanja.
Otroci so skupaj s starši izpolnili dnevnik, 
v katerem so zapisali oziroma narisali, kaj 
so imeli na jedilniku. Zapisali so reciklirani 
recept družine, s katerim so sodelovali na 
natečaju Reciklirana kuhinja. 
Med vsemi zbranimi recikliranimi recepti 
smo v 1. razredu izbrali žemeljšek, v 3. 
razredu pa krompirjeve svaljke in obe jedi 
pripravili v gospodinjski učilnici.
Učenci so pri pripravi aktivno sodelovali 
in predvsem uživali.

Mentorici: Rahela Loncević in
 Petra Turk Muratović

ŠOLama OŠ pOHOrSKEga ODrEDa DVE ZLaTI 
prIZnanJI TurISTIČnE ZVEZE SLOVEnIJE 
Z izvedbo spletnih tržnic se je pred krat-
kim končal festival Turizmu pomaga 
lastna glava, ki ga je Turistična zveza Slo-
venije pripravila že 35. leto zapored. Ekipe 
iz 63 slovenskih šol so na spletnih tržni-
cah pokazale vse, česar so se na področju 
turizma naučile v letošnjem letu. Osnov-
nošolke in osnovnošolci so ustvarjali na 
temo Moj kraj, moj chef, s čimer so mla-
dino tudi vključili v vseslovenski projekt 
Slovenija – evropska gastronomska regija 
2021. Mladi so z veliko mero inovativ-
nosti raziskovali bogastvo tradicionalne 
slovenske kuhinje, dodali so ji tudi ščepec 
sodobnega pridiha.
Izmed dvajsetih dobitnikov zlatih priznanj 
sta tudi dve osnovni šoli iz občine Sloven-
ska Bistrica. OŠ Pohorskega odreda Slo-
venska Bistrica je zlato priznanje prejela 
za raziskovalno nalogo Ognjiščna potica 
z Bistr'škega. (Fotografija na naslovnici.)
Pripravilo jo je 15 učencev in učenk šestih 
in devetih razredov s pomočjo mentoric 
Jasne Jančič in Patricije Zimrajh. »Og-
njiščna potica je kulinarična posebnost 

slovenjebistriškega območja. V njej najde-
mo lokalno pridelane sestavine, med nji-
mi jabolka, med, skuto, kislo smetano in 
orehe. Poleg tega ji daje čar krušna peč, v 
kateri je potica pečena,« pojasnjuje Matic 
Mohorko. Kot poudarja učenec 9. razreda, 
so se z namenom trženja ognjiščne potice 
odločili, da bodo jed posodobili. »Posodo-
bili smo jo v treh korakih, prvi korak je 
sama tradicionalna jed, v drugem koraku 
smo dodali manjše sestavine, v tretjem, 
finalnem koraku pa smo se povezali z lo-
kalno slaščičarko, Pijo Debeljak, lastnico 
priljubljene kavarne Cuker kuhna v slove-
njebistriškem gradu, ki nam je svetovala 
na strokovnem kulinaričnem področju. 
Z njeno pomočjo smo ustvarili ognjiščno 
potico s pridihom sodobnosti,« še pravi 
Matic Mohorko. 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistri-
ca, Podružnica Zgornja Ložnica, pa je 
zlato priznanje prejela za nalogo Kaj diši 
v tvojem loncu?. Pripravilo jo je 12 učenk 
osmih in devetih razredov pod vodstvom 
mentoric Neve Klaneček in Tanje Kamen-

šek. Za oblikovanje jedilnika so jih nav-
dušile avtentične ložniške slive, ki jim do-
mačini pravijo pokl'či. »Intervjuvale smo 
našo šolsko kuharico in več domačinov, 
da bi nam predlagali, kakšne jedi bi lahko 
pripravile. Odločile smo se, da bomo za 
našo glavno jed uporabile slive, vrsto sliv, 
ki se imenujejo pokl'či. S pomočjo doma-
činov smo prišle do različnih receptov, 
med drugim za juho in slivove cmoke. Na-
črtovale smo tudi večerjo pod kozolcem, 
ki bi jo izvedle v poletnem času,« o nalogi 
pravi Eva Tomažič, učenka 9. d, in doda-
ja, da so se na spletni tržnici predstavile z 
lutkovno igro, ki so jo priredile po Rdeči 
kapici.                                          Tomaž Ajd 

Foto:  Natalija Sinkovič
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NAšE ULICE
Po vnovičnem zaprtju šol smo učenci 4. 
razredov OŠ Pohorskega odreda Slovenska 
Bistrica pri pouku na daljavo izvajali 
tehniški dan. Pri predmetu družba smo se 
takrat učili o tlorisih, skicah, zemljevidih. 
Pri predmetu naravoslovje in tehnika pa 
o varnosti v prometu, prometne znake 
idr. Na tehniškem dnevu smo povezali 
predmete družba, naravoslovje in tehnika 
ter likovno umetnost. Učenci so dobili 

nalogo, da gredo na ulico, kjer živijo, 
ter si jo podrobno ogledajo. Na velik 
list so narisali tloris svoje ulice (cesto, 
hiše, prometne znake, drevesa …). 
Tloris so tudi pobarvali. Iz kartona ali 

kakšnega drugega materiala so izdelali 
prometne znake in jih postavili na tloris 
ulice. Nekateri učenci so tudi razširili in 
naredili tloris širše okolice. Učenci so pri 
izdelovanju in risanju zelo uživali, bili 
so natančni in samokritični. Ko smo se 
vrnili v šolo, so tlorise s prometnimi znaki 
prinesli v šolo in naredili razstavo v avli 
šole. Učenci so bili tako navdušeni, da si 
želijo še več takšnih dni.

Petra Orešič

Dan ČEBEL In OTVOrITEV ČEBELnJaKa

Na pobudo Republike Slovenije je 20. 
maj svetovni dan čebel. Na ta dan je bilo 
na naši šoli še posebej praznično, saj 
smo odprli popolnoma nov čebelnjak, 
ki je namenjen čebelarskemu krožku. 
Prav tako nam bo služil kot dodatek k 
sedanjemu splošnemu programu šole. 
Šola bo z novim čebelnjakom pomembno 

prispevala k širjenju znanja in ohranjanju 
tradicije o čebelah ter čebelarstvu na 
Slovenskem.
Slavnostne prireditve se je udeležil župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, 
sedanji predsednik Čebelarskega društva 
Slovenska Bistrica Maksimiljan Prah, 
nekdanji predsednik Norbert Jedlovčnik 
in dolgoletna mentorica čebelarskega 
krožka Majda Ferk. 
V okolici čebelnjaka so člani likovnega 
društva Paleta iz Slovenske Bistrice in 
slikarji iz Lukovice, Radelj ob Dravi, 
Črešnjevca in Maribora pripravili razstavo 
umetniških del na temo Čebele. Učenci in 
učenke prve triade so čez dan ustvarjali 
umetnine na asfaltnih površinah v okolici 
šole. 
Po kulturnem programu z recitacijami, 
pesmijo in plesom s poudarkom na 

čebelah, ki so ga pripravili učenci z 
učiteljicami, in po nagovoru ravnateljice 
Tatjane Pufič ter župana dr. Ivana Žagarja 
je Maksimiljan Prah slavnostno odprl 
vrata novega čebelnjaka.
Čebelnjak je izdelal hišnik Maks Šmid, 
pri tem mu je pomagal čebelar in mentor 
čebelarskega krožka na šoli Marijan Dreo. 
Sprednjo stran krasijo panjske končnice, 
ki so jih pobarvali učenci. Tudi njegova 
notranjost je čudovita. 
Vanj smo že naselili prvi panj čebel, ki 
nam ga je podarilo Čebelarsko društvo 
Slovenska Bistrica. Za čebele skrbi čebelar 
Marijan Dreo ob pomoči čebelarskega 
podmladka. Upamo, da se bodo čebele v 
novem domu dobro počutile in da se jim 
bo kmalu pridružila še kakšna čebelja 
družina. Naj medi!

Simona Sobotič

SnEmanJE raDIJSKE ODDaJE ZVEDaVČKI 
na 2. OSnOVnI ŠOLI SLOV. BISTrIca

v oddaji in jim želimo, da bi bile sprejete 
na izbrane šole. Vsem bodočim srednje-
šolcem pa želimo: spoznavajte nov svet, 
ustvarjajte nove nepozabne spomine, vpi-

jajte novo znanje, pletite nova prijateljstva, 
delite svojo srčnost, dosezite zvezde.

 Novinarski krožek 2. osnovne
šole Slovenska Bistrica

V mesecu maju smo na šoli gostili gospo 
Tamaro, novinarko Radia Maribor, ki je s 
tremi učenkami 9. razreda posnela dve ra-
dijski oddaji.
Lori Zafošnik, Larisa Mesarič in Maruša 
Pučnik so razmišljale o zelo pomemb-
ni temi za devetošolce, o vpisu v srednjo 
šolo. Povedale so, kako so potekali letoš-
nji informativni dnevi, ki so zaradi vseh 
ukrepov za zajezitev epidemije potekali na 
daljavo. Spominjale so se lepih trenutkov 
v osnovni šoli, izpostavile, da se veselijo 
novega življenjskega obdobja.
Pri oddaji je sodelovala tudi šolska psiho-
loginja, ki je predstavila vpis devetošol-
cev na izbrane šole skozi številke. Večina 
učencev se je odločila za gimnazijski pro-
gram, zelo malo pa za triletni izobraževal-
ni program.
Zahvaljujemo se puncam za sodelovanje 

Foto: Katja Leva
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31. nacIOnaLnI OTrOŠKI parLamEnT: 
mOJa pOKLIcna prIHODnOST
Zveza prijateljev mladine Slovenije že od 
leta 1990 izvaja otroški parlament. Pro-
gram spodbuja osnovnošolce k izražanju 
lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo 
sami. V programu učenci sodelujejo ob 
podpori mentorjev in regijskih koordina-
torjev. 
Otroški parlamenti delujejo v obliki zase-
danj (razprav), ki omogočajo sodelovanje 
vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo 
v osnovnih šolah v razrednih skupnostih 
in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli 
učenci izberejo delegacijo za občinski 
otroški parlament. Na občinskem otro-
škem parlamentu izberejo delegacijo za 
regijski otroški parlament, nato pa pred-
stavniki zastopajo interese vrstnikov na 
nacionalnem otroškem parlamentu. Ta 
poteka enkrat letno, in sicer v Državnem 
zboru Republike Slovenije. 
Zaradi epidemije so bila letos regijska sre-
čanja in nacionalni parlament izvedena na 
daljavo. Slednji je letos potekal preko apli-
kacije Zoom. 
Svoje vtise o dogajanju na srečanjih je 
strnila devetošolka Lori Zafošnik, pred-
stavnica otroškega parlamenta 2. osnovne 
šole Slovenska Bistrica.
V petek, 19. marca 2021, je potekal 31. me-

okolice razpravljali o temi, ki se je glasi-
la Moja poklicna prihodnost. V okviru te 
teme je sledilo še pet podtem, o katerih je 
v vsaki skupini posebej potekal pogovor. 
Za pomoč in organizacijo pri delu je vsaki 
skupini pomagal še moderator. Sledila sta 
zaključna predstavitev in izbiranje pred-
stavnika vsake skupine, ki je bil hkrati 
tudi kandidat za delegata na nacional-
nem parlamentu. Ker sem prejela večino 
glasov, sem se lahko udeležila obeh, tako 
regijskega kot nacionalnega srečanja. Na 
obeh je v moji skupini beseda tekla o pod-
temi Vpliv covida-19 na izbiro poklica. 
21. aprila 2021 sem se udeležila 31. nacio-
nalnega otroškega parlamenta, prvič prek 

spletne aplikacije Zoom. Sodelovalo je 
več kot 130 učencev, skupaj z mentorji in 
drugimi gosti nas je bilo več kot 200. De-
lovno predsedstvo Otroškega parlamenta 
je zasedanje vodilo iz velike dvorane v 
pritličju Državnega zbora RS. Uvodoma 
so nas pozdravili predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, predsednik Držav-
nega zbora RS Igor Zorčič in predsednica 
Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja 
Groznik.
Na nacionalnem srečanju smo iz pogovo-
ra s predsednikom države delegati prišli 
do zanimivih zaključkov, ki smo jih posa-
mezniki na koncu tudi predstavili parla-
mentu in gostom, ki so pri razpravi sode-
lovali. Izpostavili smo številna vprašanja, 
podali zanimive pobude in predloge. Iz-
kazalo se je, da je tema resnično aktualna 
za mlade, ki smo dokazali, da nam ni vse-
eno, kakšna bo naša poklicna prihodnost. 
Velika zahvala gre tudi moji mentorici Ve-
roniki Frešer, ki me je spremljala na vseh 
srečanjih in poskrbela, da so stvari tekle 
gladko. Zastopanje otroškega parlamenta 
je bila odlična izkušnja v mojem življenju 
in vesela sem, da sem se ga lahko udeleži-
la, čeprav na daljavo.

Besedilo: Lori Zafošnik, 9. b

dobčinski 
o t r o š k i 
parlament. 
Žal je letos 
p o t e k a l 
v okolju 
Z o o m . 
Na sreča-
nju smo 
predstav-
niki šol 
Slovenske 
Bistrice in Foto: Katja Leva

EKO Dan, prOJEKT pOgum
ZDRAVA EKOLOŠKA MISELNOST, 
EDINI KLJUČ ZA OHRANITEV NAŠE-
GA PLANETA
Naš svet se neprestano spreminja. Na raz-
polago je vse več materialov, izdelkov, teh-
noloških novosti. Ljudje pa postajamo vse 
bolj sebični – imeli bi vse, kar obstaja, pri 
tem pa ne pomislimo na tone odpadkov, 
ki jih pridelamo, na številne živali, ki jim 
uničujemo življenjski prostor. Da spre-
menimo miselnost ljudi, je treba začeti 
ozaveščati že zelo zgodaj, k temu pa lahko 
veliko pripomore šola. 
Ker želimo tudi na naši šoli vzgojiti »eko 
frajerje«, letno izvedemo namenski dan, 
ki ga poimenujemo eko dan. Letos smo 
ga izvedli zadnji petek v aprilu. Dan je 
sovpadel z dnevom zemlje, ki smo ga obe-
ležili dan poprej. Vsi razredi so se podali v 
naravo in odkrivali še neznane stvari, pog-
labljali učno snov, ustvarjali v naravi in se 
seznanjali s tematiko o varovanju narave, 
ponovne uporabe, z delom na vrtu …
Za prvošolčke je bil dan še posebej zani-

miv. V gozdu jih je čakalo presenečenje, 
oseba, ki o gozdu ve veliko … V mehurč-
kih so se vsi oddelki odpravili na Moče-
radovo pot, kjer so si med potjo ogledali 
živa bitja, poslušali ptičje petje, spoznavali 
glasove ptic … Na jasi pri lovski opazo-
valnici pa jih je pričakal lovec, Alojz Gos-
tenčnik. Poleg je imel kožuhe gozdnih 
živali, rogovje, kopita, lobanje … Najbolj 
so bili učenci navdušeni nad divjo svinjo 
in orlom.
Lovec je otrokom na njim izjemno zani-
miv in prijazen način predstavil posame-
zne živali, njihove lastnosti, način živ-
ljenja. Učencem je razložil, kako postati 
lovec, katera pravila veljajo v gozdu, kaj 
pomeni lovska kultura, kakšne so naloge 
lovcev in kako skrbijo za naravo. Učenci 
so bili navdušeni nad slišanim in videnim, 
hkrati pa tudi zaskrbljeni, ko so slišali, da 
vsi ljudje pa vendar niso »eko frajerji«, saj 
pogosto v gozdu zasledijo odpadke, ki pri 
živalih povzročajo tudi smrt. Po predsta-
vitvi so se od lovca poslovili in se podali 

na prosto igro v gozdu, ob tem pa upošte-
vali gozdni bonton. 
Učenci so povedali, da jim je bil namenski 
dan zelo všeč, zato se na tem mestu iskre-
no zahvaljujemo Alojzu Gostenčniku za 
njegov čas in trud. 

Novinarski krožek 2. osnovne šole
 Slovenska Bistrica

Foto: Katja Leva
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OBISKALA NAS JE ANJA šTEfAN
Letošnja prireditev ob zaključku bralne 
značke je bila prav posebna za vse, ki smo 
se je udeležili. Po več kot letu dni smo spet 
napolnili šolsko telovadnico z dobro glas-
bo, lepo besedo in vedoželjnimi učenci. 
Zaključna prireditev je namenjena tistim 
učencem, ki v tekočem šolskem letu us-
pešno zaključijo bralno sezono. Letos je 
bilo teh učencev kar 279. Da bralce nag-
radimo za zvesto branje, vsako leto na 
prireditev povabimo nekoga, ki nam daje 
pesmi, zgodbe, pravljice, skozi katere po-
tujemo v svet domišljije, v svet čutenja, v 
svet novega znanja. Letos smo v goste po-
vabili pesnico, pisateljico, pripovedovalko 
in raziskovalko ljudskih pravljic Anjo Šte-
fan. 
Srečanje z Anjo Štefan je potekalo v dveh 
delih. Najprej se je predstavila mlajšim 
učencem, nato še učencem od 5. razreda 
dalje. V kulturni program so nas s pet-
jem popeljali učenci otroškega pevskega 
zbora, s prijetnim glasom pa sta priredi-
tev povezovali Anja in Nuša, učenki 7. b. 
Anja Štefan se je v začetku nastopa najprej 
predstavila, opisala svoje delo. Nato je 
pozvala učence, da jo lahko povprašajo, 
če jih kaj zanima o njej in o delu, ki ga 
opravlja. Seveda zanimivih vprašanj ni 
manjkalo. Izvedeli so veliko zanimivosti 
iz njenega življenja, o rodnem kraju, o 

njenem otroštvu. Navdušila nas je s svojo 
odkritosrčnostjo, preprostostjo, predvsem 
pa s svojim pozitivnim pogledom na svet.
Mladim je povedala, kako zelo pomembno 
je branje in kako je branje vplivalo nanjo. 
Opomnila je, da so prav njeni osnovno-
šolski učitelji »krivci«, da je začela pisati, 
širiti svojo domišljijo, raziskovati ljudsko 
besedo. Pri pisanju besedil so ji dali prosto 
pot, niso jo omejevali z navodili, zato je 
lahko odpotovala v svet domišljije, rime, 
lepe besede. 
 
Na prireditvi je Anja Štefan učencem 
pripovedovala ljudske pravljice. S svojim 

prijetnim glasom, zanimivim pripovedo-
vanjem in izbranimi besedami je uspela 
v dvorani pričarati popolno tišino. Od-
peljala nas je na nepozabno pravljično 
potovanje, na katerem nas je podučila, da 
moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo, 
da v življenju šteje ljubezen do sočloveka, 
čeprav ta vedno ni popoln.
Gostja je ob koncu prireditve podelila pri-
znanja zlatim bralcem, tistim devetošol-
cem, ki so vsa leta osvojili bralno značko 
in bili zvesti knjigi. Teh je bilo letos 19. 
Vsestranska ustvarjalka jim je zaželela 
obilo dobrega in prijetnega branja, ki naj 
traja skozi vsa obdobja njihovega življe-
nja.
Srečanje z ustvarjalko je bilo prisrčno, 
doživeto in polno novih spoznanj, zato 
iskrena hvala gospe Štefan za obisk ter 
hvala gospe Jožici Pongračič, naši knjižni-
čarki, za odlično organizirano prireditev 
ter za vsakoletni vrhunski izbor gosta. 
Hvala tudi vsem nastopajočim učencem, 
njihovim mentorjem in vsem, ki so pri-
reditvi dodali kanček svoje ustvarjalnosti.
Čestitke vsem »značkarjem« za osvojeno 
priznanje, hkrati pa vas vabimo, da se v 
novem šolskem letu spet podate v »svet 
branja«, namreč tisti, ki bere, živi tisoč 
življenj, tisti, ki ne bere, pa le eno.

Novinarski krožek 2. osnovne 
šole Slovenska Bistrica

Foto: Natalija Kaučič

uSpEHI DEBaTnEga KLuBa 
OŠ anTOna IngOLIČa 
SpODnJa pOLSKaVa
Debáta je dejavnost, ki jo določa argu-
mentirana in organizirana izmenjava 
mnenj različnih strani. Vsaka debata po-
teka po določenih pravilih, pri čemer se 
formati med seboj razlikujejo. Na OŠ An-
tona Ingoliča že več let uspešno debatira-
mo v slovenščini in v angleščini v formatu 
Karl Popper ter se udeležujemo debatnih 
turnirjev na državni in mednarodni ravni, 
ki jih organizira Zavod za kulturo dialoga 
pod vodstvom Mihe Andriča, žal zaradi 
covida-19 samo na daljavo prek Zooma. 
Debatne trditve, na katere učenci debati-
rajo, razmišljajo, iščejo pozitivne in nega-
tivne učinke na družbo in morebitne rešit-
ve, so zelo različne, kot na primer:
•Prepovedati bi morali oglaševanje, name-
njeno otrokom.
•Vsak osnovnošolec bi moral trenirati vsaj 
en šport.
•Poseben status v OŠ (športni, kulturni) 

naredi več škode kot koristi.
•E-športi (tekmovanja v igranju video 
iger) bi morali biti vključeni v olimpijske 
igre.
•Otroške pravljice ne bi smele imeti samo 
srečnih koncev.
•Ljudem, ki širijo sovražen govor na dru-
žabnih omrežjih, bi morali ukiniti račune.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo imeli 
zelo uspešno ekipo devetošolcev, ki so do-
segali odlične rezultate na turnirjih, med 
drugim tudi prva mesta ekipno in posa-
mično.
27. marca je potekal zaključni debatni dr-
žavni turnir, na katerem sta bila Ela Be-
zovšek in Miha Pečnik najboljša govorca 
in prejmeta zlato priznanje, Melani Koro-
pec pa bronasto za 11. mesto. Skupinsko 
so osvojili 4. mesto (srebrno priznanje). 
Na mednarodnem turnirju v angleščini, 
ki je bil 10. aprila, pa sta Ela in Melani 

sodelovali z odlično govorko iz Dubaja, 
Zahro Vakil. Melani je bila sedma najbolj-
ša govorka, Ela pa enajsta. Uvrstile so se v 
finale proti ekipi iz Katarja in zasedle od-
lično 2. mesto.

Mentorica Irena Krajnc
Ela, Miha in Melani so povedali
To šolsko leto sem kar nekaj sobot preži-
vela kot prva govorka naše debatne ekipe. 
Čeprav sem se krožku pridružila že lansko 
šolsko leto, sem zaradi treme začela deba-
tirati komaj letos in ugotovila, da sploh 
ni tako težko, kot sem najprej mislila. V 
bistvu je zelo zabavno. Zanimivo je bilo 
slišati trditev in iskati argumente za in 
proti, torej pogledati na to trditev z vseh 
strani in najti dovolj materiala, zakaj se z 
njo strinjamo in zakaj ne. Poleg zanimivih 
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BOgaTa raZISKOVaLna DEJaVnOST na 
OŠ guSTaVa ŠILIHa LapOrJE

izkušenj sem se tudi kaj novega naučila, in 
sicer o debati in iz nje. Vedno je bilo zani-
mivo slišati, kaj si je za svoj govor pripra-
vila nasprotna skupina, in povratne infor-
macije sodnika. Ker pa je debata potekala 
online, smo se, medtem ko je sodnik pisal 
povratno informacijo, lahko pogovarjali 
z nasprotno skupino in tako spoznali kar 
nekaj novih ljudi. Moj najljubši del debate 
pa je bilo navzkrižno spraševanje, kar je 
del moje naloge kot prve govorke.

Ela Bezovšek, 9. a
Debata me je prevzela že prvič, ko sem 
slišal zanjo. Že od nekdaj me je zanimal 
krožek, v katerem lahko veliko govoriš in 
izraziš svoje mnenje. Zelo me je navdušil 
tudi koncept negiranja, ki ga kot drugi go-
vorec v naši skupini zelo rad opravljam. S 
tem lahko povem, v čem se je nasprotna 
skupina zmotila, kaj so povedali narobe 
in kaj je dejanski problem v današnjem 
svetu. Ravno aktualizacija in veliko na-
vedenih primerov v naših govorih sta 
ključni točki, ki lahko sodniku dokažeta, 
da je naše mišljenje pravo. Tekmovanja pa 
debato dvignejo na višjo raven. Ta tekmo-
vanja so na nacionalni ravni, kar pomeni, 
da potekajo po vsej Sloveniji. Pred temi 
kriznimi časi so potekala v živo, na kaki 
šoli, ampak zdaj zaradi epidemije na ža-
lost potekajo na daljavo. Pri tekmovanjih 
me je najbolj fascinirala vednost, da lah-
ko z dobrimi argumenti in prepričljivim 
govorom postopoma postanem odličen 
govorec. Na moji triletni poti v debatira-
nju lahko, če smo iskreni, štejemo samo 

Raziskovanje na daljavo je nov in uspešen 
način dela z učenci

Raziskovalna dejavnost na OŠ Gustava Ši-
liha Laporje ima bogato tradicijo in je med 
učenci zelo priljubljena. Prvih raziskoval-
nih nalog so se naši učenci in učitelji lotili 
že v šolskem letu 1996/1997. Tistega leta 
sicer le z eno raziskovalno nalogo, pozneje 
pa je postopoma število raziskovalnih na-
log naraščalo tudi do devet v šolskem letu, 
kar je za malo šolo, kot je naša, zelo lepo 
število.
Raziskovalna naloga je prvi stik učencev 
z raziskovalnim delom, s katerim si poleg 
strokovnega znanja, ki zajema raziskovano 
tematiko, učenci pridobijo tudi metodolo-
ška znanja, ki jim omogočajo, da rezultati 
temeljijo na resničnih dejstvih, pridoblje-
nih na strokoven način in s primernimi 

metodami dela za obravnavano področje. 
Z izdelavo raziskovalne naloge pa seveda 
pridobijo tudi druge veščine, pomembne 
za življenje, saj morajo biti v raziskovalni 

Deloma že v preteklem, predvsem pa v 
tem šolskem letu smo se učenci in učitelji 
soočili z novim izzivom, tj. z raziskova-
njem na daljavo. Tako kot smo pouk orga-

zadnje, saj sem se, poleg šolskih obvezno-
sti resnično posvečal samo debatnim tek-
movanjem. Tekmovanja so potekala vsak 
mesec in ponosno lahko rečem, da smo se 
z mojo skupino (Tortice) udeležili vseh in 
na nobenem nismo bili slabši od osmega 
mesta. Enkrat smo kot skupina tudi zma-
gali in ravno takrat smo dosegli tudi naj-
boljše dosežke po rezultatih posameznih 
govorcev. Prvo, drugo in deseto mesto 
tistega dne nam je prineslo zmago, ki smo 
je bili zelo veseli. Na finalni debati (mar-
ca) pa smo osvojili odlično četrto mesto 
v državi. Dosegli smo največ točk izmed 
vseh skupin, ampak smo na žalost zaradi 
enega poraza ta dan zmago izgubili. De-
bata mi je dala velik zagon. S pomočjo nje 
sem samemu sebi in drugim dokazal, da 
zmorem. Naučil sem se liberalnega in kri-
tičnega razmišljanja. Vsem učencem, ki še 
spoznavajo samega sebe, jih je strah jav-
nega nastopanja in ki težko izrazijo svoje 
mnenje, toplo priporočam, da se vpišejo v 
debatni krožek. Naučili se boste več, kot 
si mislite. 

Miha Pečnik, 9. a
Debato obiskujem že drugo leto in ta me 
je čisto navdušila. Letos pa sem se udele-
žila prav vsake debate, ki jo je organiziral 
zavod za in proti in prav vsakič sem uživa-
la in pridobila veliko izkušenj. Skozi samo 
debato pa sem se tudi veliko naučila, med 
drugim, kako kritično razmišljati, vzroč-
no-posledično razlagati, samozavestno 
in prepričljivo nastopati in organizirano 
sodelovati v skupini. Veliko sem se nau-

čila tudi med samo pripravo na debato, 
ko smo raziskovali o določeni temi, kar 
menim, da je bilo zelo poučno. Kot tretja 
govorka pa je moja glavna naloga, da na-
redim analizo debate, torej sem primer-
jala naše in nasprotnikove argumente in 
prepričljivo zagovarjala, zakaj je naša re-
šitev boljša. S tem sem se naučila, da ima 
vsak svoj pogled na določen problem in 
tudi drugačne rešitve zanj. Sedaj znam 
poiskati pravo rešitev tudi v vsakdanjem 
življenju. Čeprav je po mojem mnenju de-
bata prav zabavna, sem vanjo vseeno mo-
rala vložiti veliko truda in časa, kar se je 
izplačalo, saj sem na tekmovanjih dosega-
la dobre rezultate. Čeprav smo tekmovali 
preko računalniških zaslonov, je bila zame 
to nepozabna izkušnja, saj smo imeli pri-
ložnost, da smo slišali debaterje iz vse Slo-
venije, na mednarodnem turnirju pa tudi 
iz drugih držav in se z njimi spoprijateljili. 
Imela sem to srečo, da sem na mednaro-
dnem turnirju sodelovala z debaterko iz 
Dubaja, kar je bilo zelo zanimivo in za-
bavno, od nje sem se marsikaj naučila. V 
ekipi smo zelo dobro sodelovale in skupaj 
osvojile drugo mesto. Mednarodna deba-
ta je bila posebna tudi zato, ker je potekala 
v angleščini in sem lahko bogatila svoj an-
gleški besedni zaklad. Prav tako pa je bilo 
zanimivo slišati in videti, kako debatirajo 
debaterji iz drugi držav. Ta izkušnja je bila 
res nepozabna.

Melani Koropec, 9. a

nalogi kritični do 
svojih rezultatov, 
kar pomeni, da je 
treba pridobljene 
rezultate iz razisko-
valne naloge pravil-
no pokomentirati 
in ovrednotiti, na 
koncu pa še suvere-
no javno predstavi-
ti. Zato je tudi tema 
raziskovalne nalo-
ge manj pomemb-
na kot izkušnja, ki 
jo učenci z nalogo 
pridobijo. 
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nizirali na daljavo v platformi MS Teams, 
smo tudi z učenci raziskovalci delali na 
enak način. Redno smo se srečevali na vi-
deokonferencah in skupaj načrtovali delo, 
si zadali konkretne naloge in jih izvedli. 
Učitelji mentorji smo sproti preverjali delo 
učencev, jim dajali konstruktivne povratne 
informacije in jih spodbujali pri raziskova-
nju. Shranjene informacije na strežniku so 
nam omogočale vpogled o napredku učen-
ca raziskovalca. Ob tem smo zaznali tudi 
težave učencev in jim na osnovi tega ponu-
dili dodatno pomoč.
Sicer se sliši lahko, vendar še zdaleč ni bilo 
vedno tako. Že samo šolanje na daljavo od 
učencev zahteva veliko mero dobre organi-
zacije in samodiscipline, kaj šele raziskova-
nje na daljavo. Vendar pa nam je z dobro 

voljo in pozitivno 
komunikacijo us-
pelo. Nastale so kar 
štiri kakovostne 
raziskovalne nalo-
ge, ki so jih učen-
ci že suvereno 
predstavili na regij-
skem srečanju. Vse 
štiri so zlate, dve iz-
med njih pa čaka še 
predstavitev na dr-
žavnem srečanju. 
Dobro prakso razi-
skovalnega dela na 
daljavo bomo tako 

Marjetka Čas, prof. 

VrTEc LapOrJE praZnuJE EnO LETO 
Vzgoja otrok je velika odgovornost in vsi 
se zavedamo, da del tega bremena nosimo 
skupaj s starši prav zaposleni v vrtcu. Naš 
trud, da bi malčki odrasli v zrele, pozitivne 
osebnosti, je v današnjem času še posebej 
dragocen.
V nove prostore Vrtca Laporje smo 
otroke prvič sprejeli 18. maja 2020, torej 
v sodobnem vrtcu, ki našim otrokom in 
vsem zaposlenim ponuja odlične pogoje 
za delo, bivamo že eno leto. Notranjost 
vrtca sestavljajo štiri prostorne igralnice. 
Prostori v vrtcu so razporejeni tako, 
da otrokom nudijo varen prostor, kar 
je prvi pogoj za njihov uspešni razvoj. 
Vsaka igralnica je označena s svojo 
barvo – rumeno, oranžno, modro in 
zeleno. Dodatna peta igralnica je bila 
letos namenjena raziskovalni dejavnosti, 
upamo pa, da jo bo v naslednjem šolskem 
letu zapolnil peti oddelek. Osrednji 
prostor, ki je z odlično multimedijsko 
opremo namenjen različnim dejavnostim, 
smo poimenovali Štorkljina dvorana. V 
njej potekajo gibalne dejavnosti, lutkovne 
predstave, dejavnosti v veselem decembru 
in Fitkovi dnevi, ko nam ponagaja dež. Za 
različne gibalne dejavnosti izkoristimo 
tudi stopnice v zgornje prostore vrtca ter 
galerijo.
Na vrtčevskem igrišču so posebej izbrana 
igrala, obogateno pa je s klančino, ki nam 
pozimi služi za sankanje, v vseh drugih 
letnih časih pa za branje pravljic, za 
različne gibalne dejavnosti in kot tribuna 
za nastope otrok, s katerimi pridobijo pri 
razvoju samozavesti. Kadar nam v vrtcu 
ponagaja dež, se pred njim skrijemo na 
terase igralnic, ki so zelo prostorne ter nam 

tako omogočajo izvajanje najrazličnejših 
dejavnosti. 
Naš vrtec je z vseh strani obdan z naravo. 
Pogosto se odpravimo peš po Laporski 
pohodni poti, ob kateri spoznavamo 
različne znamenitosti, pomembne za 
Laporje in okoliške vasi. Gozd je postal 
naša gozdna igralnica in raziskovalnica, 
namenjena igri in učenju. Tam si 
izdelujemo hiške iz vej, raziskujemo prst, 
potok in tamkajšnje živali. Priključili 
smo se Mreži gozdnih vrtcev Slovenije, 
ki nas usmerja, da v gozdu izvedemo cilje 
različnih področij kurikula, od narave, 
družbe, matematike, jezika, umetnosti do 
gibanja. Pogosto se zadržujemo tudi na 
okoliških travnikih. Z lupami opazujemo 
živali in rastline, pletemo vence iz 
travniških rož, letos pa smo spomladi 
pomagali sosednjemu kmetu pograbiti 
seno. 

Vrtec je prostor, kjer se kar naprej nekaj 
dogaja. Otroci prepevajo v pevskem zboru 
Štorkljice, cicibani planinci hodijo na 
pohode, še posebej pa smo ponosni, da se 
naši otroci brezplačno dvakrat tedensko 
skozi igro spoznavajo z angleščino. 
Epidemija je tudi nam letos prekrižala kar 
nekaj načrtov. Odpadla so razna druženja 
s starši in starimi starši, ki jih vsi zelo 
pogrešamo. Da so starši dobili vpogled 
v to, kaj se dogaja po skupinah, smo jim 
vzgojiteljice poslale videoposnetke, med 
epidemijo pa so otroci, ki so obiskovali 
vrtec, skupaj z vzgojiteljicami poklicali 
svoje prijatelje preko videokonference. 
Kako so bili veseli! Zaradi dela po 
mehurčkih so bili prikrajšani mladi 
folkloristi, ki komaj čakajo, da se naučijo 
kakšnega novega plesa. Prav tako nismo 
izvedli plavalnega tečaja za predšolske 
otroke, ki bi se v teh dneh ravno končal. Se 
pa najstarejša skupina v juniju odpravlja v 
vrtec v naravi v Modraže, kjer jih pričakuje 
škrat Modražko. Otroci pomagajo krmiti 
domače živali, iščejo potočne rake, si sami 
spečejo pico v krušni peči in hrenovke 
ob tabornem ognju, pravo doživetje pa 
je noč, prespana skupaj s prijatelji in 
vzgojiteljicami. Najstarejši otroci se bodo 
tudi letos na srečanju mini maturantov 
poslovili od svojih prijateljev, saj jih 
septembra čaka šola. 
Želimo si, da vrtec še naprej na polno 
živi s pomočjo otrok, zaposlenih in 
staršev. Napolni naj ga duh prijateljstva in 
pozitivnih idej, ki bodo omogočale razvoj 
otroških talentov in pripomogle k dobri 
vzgoji naših otrok. 

Ines Vidovič, dipl. vzg.

lahko obdržali tudi v prihodnje, še posebej, 
če nas korona znova preseneti. 
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S KOT SpEcIaLEn, SOnČEn, 
SVOJEVrSTEn aLI SIJaJEn?
S-factor je mednarodni festival kratkih 
glasbenih videov, v katerem sodelujejo 
otroci s posebnimi potrebami. A otroci v 
tem projektu niso le zvezde, ki na zaslo-
nu pokažejo svoje talente in sposobnosti, 
temveč so tudi idejni ustvarjalci svojega 
videa, tehnična pomoč pri snemanju in 
montažerji, izdelovalci scene, rekvizitov 
ali kostumov. Projekt odpira vrata izraža-
nju in razvijanju močnih področij otrok s 

posebnimi potrebami, njihovo predstavi-
tev širši javnosti ter navsezadnje prek so-
delovanja in soustvarjanja tudi povezova-
nje z okolico.
Učenci OŠ Minke Namestnik - Sonje so le-
tos premierno sodelovali na festivalu S-fa-
ctor, na katerem je bilo udeleženih 13 slo-
venskih in pet tujih šol. Na pomoč so jim 
pri ustvarjanju videa priskočili člani glas-
bene skupine Jebe'la cesta, ki so posodili 

vsak oddelek prispeval svoj košček sesta-
vljanke. Nekateri učenci so vadili in sne-
mali petje, drugi so igrali, kuhali, ustvarjali 
pred kamero. A veliko je bilo postorjenega 
tudi izven žarometov. Učenci 9. razreda 
so se lotili izdelave mavričnega klobuka, 
ki predstavlja svet domišljije in simbolno 
povezuje vse učence v skupno mavrico. 
Prav tako je bilo treba izdelati mavrične 
okraske, ki so poskrbeli, da je video za-
žarel v barvah. Zgodbo o povezovanju in 
enakosti pa so še dodatno obogatili otroci 
iz vrtca Blaže in Nežica, ki so se rade volje 
pridružili k ustvarjanju in na zaslonu z ve-
likim nasmeškom pomahali prijateljstvu v 
pozdrav.
Festival S-factor se je 27. maja 2021 kon-
čal s prireditvijo, na kateri so razglasili in 
nagradili najboljše glasbene videe. Učenci 
so razglasitev spremljali v živo preko apli-
kacije Zoom in nestrpno čakali na rezulta-
te glasovanja. Glasen aplavz se je razlegel 
po šoli, ko se je njihov video Kadar dež 
poljubi sonce zavihtel na odlično 3. mesto.
Udeležba na tem festivalu je tako za učen-
ce OŠ Minke Namestnik - Sonje kot za 
njihove mentorice, Andrejo Pogorevc, 
Metko Šmon, Valentino Vidovič in Evo 
Svenšek, pomenil raziskovanje drugačnih 
načinov izražanja in ustvarjanja, pridobi-
vanje novih veščin, predvsem pa pogled 
izven okvirjev, iz katerega so nastali čudo-
vita pesem, zgodba in nova prijateljstva. 

Eva Svenšek

glasbeno podlago (pesem 
Greva proč) in na zaslo-
nu skupaj z učenci tudi 
zaigrali. Tema letošnjega 
festivala je bila mavri-
ca. Učenci so razmišlja-
li o tem, kaj vse lahko 
mavrica predstavlja, in 
na osnovi njihovih idej je 
nastalo besedilo pesmi z 
naslovom Kadar dež po-
ljubi sonce. Nato je bilo 
treba ponovno stakniti 
glave in pesmi, ki govori 
o prijateljstvu, dati zgod-
bo v obliki scenarija (vse 
to ob upoštevanju trenu-
tnih razmer, ki so učence 
ločile v mehurčke). 
Sledili so meseci ustvar-
janja videa, h kateremu je 

TEdEN UMETNOSTI – 
ZABAVEN TEdEN
Na osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje 
se znamo učiti tudi na drugačne načine. 
Ni vse znanje skrito samo v črkah in šte-
vilkah. Veliko nam lahko da tudi umet-
nost. 
Teden umetnosti smo začeli s pogovorom 
o tem, kaj je umetnost. Učenci so nizali 
ideje, kaj jim umetnost pomeni. V večini 
so navajali risanje, barvanje in slikanje. 
Omenili so tudi ples. Ob slikah smo ugo-
tovili, da je umetnost tudi pisanje knjig in 
pesmi, ples, petje, oblikovanje plastelina 
in tudi gradnja hiš.
Ker je tema letošnjega tedna Moja dežela 
danes in jutri in naši učenci najlažje ra-
zumejo tisto, kar je iz njihovega življenja, 
smo se pogovarjali, v kakšni hiši ali šoli 
želijo živeti. Učenci so opisovali svoje hi-
ške. Skozi teden smo jih tudi izdelali. Za 
osnovo so jim služile škatle za čevlje. Kot 

dekoracijo so uporabili materiale, ki so 
jih našli v šoli. Pohištvo so izdelali sami. 
Učenci so ustvarili še pokrajino oziroma 
okolico hiše, ki bi si jo želeli imeti. Ustvar-
jali so z das maso. V pokrajini najdemo 
njivo, traktor s prikolico, vlak na tračni-
cah, jezero in pošast, ki se skriva v njem, 
podvodno hišo, gugalnico, drevesa, razne 
stolpe, šotore in brunarice.
Umetnost so učenci skozi teden doživ-
ljali tudi tako, da so si izdelke umetnosti 
ogledali. Ogledali so si otroško lutkovno 
predstavo Žiga Špaget gre v širni svet v 
izvedbi učencev iz OŠ Jarenina, gledali-
ško predstavo Mojca Pokrajculja v izvedbi 
vrtca Krško. Pogledali so si tudi baletno 
predstavo Hrestač (Peter Iljič Čajkovski) 
v izvedbi Glasbene šole Rogaška Slatina 
in Glasbene šole Slovenske Konjice ter 
posnetek umetnostnega drsanja na ledu. 

Videli so tudi animirano risanko Slon. 
Skupna ugotovitev vseh je bila, da je lahko 
umetnost prav zabavna.

A. P.
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prEHranSKI DODaTKI
pO mOŽganSKI KapI

možgansko kapjo. Po zdaj objavljenih re-
zultatih je predvsem priporočljiv povišan 
beljakovinski vnos z dodajanjem HMB, 
ki zmanjšuje propad mišičja in pospešuje 
izgradnjo mišičnih beljakovin. Drugače 
je z rezultati vpliva maščobnih kislin na 

MK. Kljub obetajočim začetnim rezulta-
tom vpliva omega-3 maščobnih kislin na 
rehabilitacijo je vpliv minimalen ali pa ga 
sploh ni. Dokazana je tudi učinkovitost 
magnezija in vitamina D pri zmanjševa-
nju incidence MK.
Kljub številnim raziskavam še vedno ni 
natančnih priporočil o smiselnosti uved-
be prehranskih dodatkov pri bolnikih po 
MK. Glede na trenutne smernice se svetu-
je predvsem zadosten kaloričen in pove-
čan beljakovinski vnos.

Katja Karničnik, dr. med., specialist 
nevrologije,  vodja Enote za možgansko 

kap Oddelka za nevrološke bolezni v 
UKC Maribor

Na pregled se lahko naročite na ww.ozdra-
vi.si, v Slov. Bistrici.«

Možganska kap (MK) je eden izmed naj-
pogostejših vzrokov za invalidnost sta-
rejših bolnikov. Rehabilitacija po MK je 
za vse velik izziv. Na uspeh rehabilitacije 
vplivajo številni dejavniki, med katerimi 
imata bolnikov prehranski status in inten-
zivna fizioterapija pomembno vlogo. Pri 
starejših ljudeh se v zadnjem času vedno 
pogosteje ugotavlja slaba prehranjenost. 
Pri bolnikih, ki so hospitalizirani zaradi 
MK, je po nekaterih ocenah kar petina 
podhranjenih že pred kapjo. Zaradi kom-
binacije metabolnih motenj in neaktivno-
sti, sploh v akutni fazi po MK, pride nato 
še dodatno do hitre izgube mišične mase. 
S primerno prehransko podporo 
lahko vplivamo na hitrejšo reha-
bilitacijo in boljši izhod. 
Najpogostejša prehranska težava, 
ki pogosto spremlja MK, je sarko-
penija. To je sindrom progresiv-
ne generalizirane izgube skeletne 
mišične mase in moči. Razvije 
se zaradi premajhnega beljako-
vinskega vnosa in neaktivnosti. 
Kadar bolnik s sarkopenijo zboli 
za MK, pride še do sistemskega 
neravnovesja, zmanjšanega kalo-
ričnega vnosa, motenj požiranja 
in povečanih beljakovinskih po-
treb ob rehabilitaciji. Več kot po-
lovica teh bolnikov zato potrebuje 
individualno obravnavo in pre-
hranske dodatke. 
V številnih raziskavah prouču-
jejo vpliv posameznih hranil na 
srčno-žilna obolenja, vključno z 

rEgIJSKO TEKmOVanJE V pIKaDu 
MDI Ptuj je pred kratkim v Markovcih 
priredilo regijsko tekmovanje v pikadu. 
Tekmovanja se je udeležilo 13 društev 
invalidov, med njimi tudi DI Črešnje-
vec. Vsako društvo je imelo po dve ekipi, 
žensko in moško, s po štirimi tekmoval-
ci. V ženski skupini so tekmovale Brigita 
Ptičar, Mira Naberšnik, Ljuba Mesarič in 
Tilčka Lepej, rezerva je bila Cvetka Lorber, 
v moški ekipi pa so bili Štefan Smontana, 
Peter Lešnik, Ludvik Ajta in Zvone Ko-
lar. Med moškimi ekipami so se invalidi 
Črešnjevca uvrstili na državno tekmova-
nje. Tekmovalni del je bil do zadnjega zelo 
napet in razveselili smo se uvrstitve na 

državno tekmovanje. Predsednik Društva 
invalidov Črešnjevec je Zvone Kolar, men-
tor tekmovalcev pikada pa Peter Lešnik. 
Radi tekmujejo, še raje se družijo. In po 

tekmovanju  sta sledili druženje in klepet, 
kar smo že pogrešali. 

Brigita Ptičar
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ČLanI TD KLaS SELE prI pOLSKaVI 
pOpESTrILI VIDEZ KraJa

Na Selah pri Polskavi nastaja svet v ma-
lem. Prizadevni člani tamkajšnjega Tu-
rističnega društva Klas urejajo kraj in 
postopno postavljajo raznolike zanimive 

stvari. Najprej so uredili zeliščni vrt, za-
tem še vlakec, raznolike skulpture in dru-
ge unikatne izdelke. V jaslicah so na ogled 
tudi mnoge nagačene živali, med njimi 

kočevski medved in grizli iz Kanade. Lo-
vske trofeje sta podarili družini Mohorič 
in Pečovnik. 
Seljani so še posebej ponosni na ogromen 
štor, ki ga je v vas pripeljal Peter Keršič. 
»Štor sem pripeljal s Pohorja, nahajal se je 
pri Riflovi pečini v Frajhajmu. Gre za za-
nimivo igro narave, štor je zares zelo lep. 
Zagledal sem ga, ko sem vozil gramoz, in 
pomislil sem, da bi ga lahko postavili na 
ogled v naši vasi. Čistil sem ga pet dni, 
ponosen sem, da je štor ohranjen v čast 
Pohorcev in Frajhajma,« poudarja Peter 
Keršič. Ob štoru je njegova žena Irena 
postavila tudi cerkvico z Areha. 
Poleg zakoncev Keršič pri urejanju vasi 
sodelujejo še Milena Selinšek, predse-
dnica društva TD Klas Sele pri Polskavi, 
Anica Špendl, Darko Soršak, Ivica Ko-
čevar, Milena Rotko, Ida Rotko in Milan 
Kajnč. Privlačno urejen kraj so si že ogle-
dali učenci polskavskih šol, krajani Sel pa 
vabijo tudi druge šole in vrtce, da pridejo 
in si ogledajo njihove zanimivosti.  

Tomaž Ajd 

dEJAVNOSTI KLUBA šTUdENTOV 
SLOVENSKA BISTRICA 
Klub študentov Slovenska Bistrica je pre-
poznaven predvsem po organizaciji števil-
nih koncertov. Najbolj odmevni prireditvi 
sta Bistriška noč ljubezni (v mesecu ok-
tobru) in Dan ljubezni (v maju). Na obeh 
nastopajo prepoznavni slovenski ustvar-
jalci glasbe, v program pa so vključeni tudi 
lokalni ustvarjalci. Epidemija covida-19 je 
v celoti preprečila izvajanje teh dogodkov, 
zato so se v klubu odločili, da bodo do 
nadaljnjega svoj čas posvečali raznim de-
javnostim na prostem in delovanju dijaške 
sekcije, s katero nameravajo klub približati 
lokalnim dijakom.
»Glava našega kluba je upravni odbor, v 
katerem nas je v trenutnem mandatu se-
dem. Rad bi še opozoril na našo dijaško 
sekcijo, ki je letos znova začela delovati in 
skrbi za aktivnosti tudi med dijaki. Vsem, 
ki se včlanijo v naš klub, je na voljo veli-
ko ugodnosti: brezplačno in neomejeno 
tiskanje v naši pisarni, cenejše karte za 
smučanje na bližnjih smučiščih in vsto-

pnice na naše koncerte za simbolično 
ceno. Seveda obstaja še več ugodnosti; če 
vas zanima, katere so, predlagam, da pre-
verite našo spletno stran ali pa našo stran 
na Facebooku,« pravi Tomaž Strelec, novi 
predsednik Kluba študentov Slovenska 
Bistrica. Klubu se je pridružil leta 2017, 
naslednje leto je postal član upravnega 
odbora, v katerem je opravljal vlogo tajni-
ka, vodenje kluba pa je prevzel septembra 
lani. »Za vlogo predsednika sem se od-
ločil, ker me veselijo izzivi, ki jih to delo 

ponuja, predvsem pa uživam v prirejanju 
aktivnosti za študente,« svojo odločitev 
pojasnjuje študent strojništva Univerze v 
Mariboru, doma na Spodnji Polskavi. 
Kot poudarja, študentom letos zaradi epi-
demije še ne bo uspelo priti v ustaljeni ri-
tem izpred preteklih let. »V tem času smo 
študentje tudi izgubili vse načine, da se 
družimo, kar je pomemben del študent-
skega življenja. Brez tega stika s sovrstniki 
je mnogim upadla motivacija za študij, 
katerega kakovost je v tem času drastič-
no upadla. Študentska leta so za večino 
najlepša leta, predvsem letošnji bruci so 
zamudili priložnost, da spoznajo svoje so-
šolce, kar ima velike posledice,« pojasnju-
je Strelec in dodaja, da sta skupno delo in 
medsebojna pomoč med študijem izje-
mno pomembni življenjski veščini, brez 
katerih si svojega študija ne predstavlja.

Tomaž Ajd 
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LucIJa TarKuŠ DVaKraTna ZmagOVaLKa 
EVrOpSKEga mLaDInSKEga prVEnSTVa 

Lucija Tarkuš, članica Alpinističnega 
kluba Impol, je dosegla izjemen uspeh. 
Slovenjebistričanka je na evropskem mla-
dinskem prvenstvu v športnem plezanju 
v ruskem Permu osvojila dva naslova 
evropske prvakinje, in sicer v težavnosti 
in kombinaciji, na balvanih pa je bila bro-
nasta. »Z rezultati sem zadovoljna, čeprav 
mislim, da bi moje plezanje lahko bilo 
boljše. Res sem vesela, da mi je končno 
uspelo osvojiti naslov evropske prvakinje 
v težavnosti, potem ko sem bila dve leti 
tretja. V balvanih bi lahko bilo boljše, a 
tudi tretje mesto ni slab rezultat,« je svoje 
nastope v Rusiji komentirala dijakinja 2. 
gimnazije v Mariboru. 
Pred tem je v švicarskem Meringenu us-
pešno debitirala na članski tekmi svetov-
nega pokala. Na balvanih se je uvrstila v 
polfinale in osvojila 14. mesto. »S svojim 
plezanjem v Meiringenu sem zadovoljna 
in res sem vesela, da sem na tekmi lah-
ko pokazala to, za kar sem tudi trenirala. 
Glede na to, da je bila to moja prva tek-
ma svetovnega pokala v balvanih, sem z 
uvrstitvijo v polfinale zadovoljna in komaj 
čakam, da se začnejo še tekme v težavnos-
ti,« pojasnjuje Lucija Tarkuš. 
»Za plezanje me je navdušila moja prijate-
ljica, in ko sem poskusila, mi je bilo zares 
všeč, saj v tem resnično uživam. Za svoje 
uspehe sem zaslužna sama, saj treninga ne 
more nihče opraviti namesto tebe. Zago-
tovo pa brez odličnega trenerja Gorazda 

stvo,« o svojih ciljih pravi Lucija Tarkuš. 
Izjemen uspeh Lucije Tarkuš z navduše-
njem pozdravljajo v njenem klubu. Tomi 
Aurednik, predsednik AK Impol Sloven-
ska Bistrica, je prepričan, da je to šele 
začetek kariere Lucije Tarkuš na najvišji 
konkurenčni ravni v športnem plezanju. 
»Fenomenalno! Vrhunsko! Čestitke Lucija 
in globok poklon! Prav tako čestitam tre-
nerski ekipi na čelu z Gorazdom Hrenom 
in vsem prejšnjim trenerjem, delavcem v 
klubu ter seveda Lucijini družini. Vsi ti so 
potrebni, da lahko tekmovalka v miru in 
predano dela ter da se mozaik na najpo-
membnejši tekmi leta oziroma bolje reče-
no tekmah sestavi. Vsekakor pa je Lucija 
tista, ki tekmuje in ki je zmagala. Ponosen 

nega kluba Impol Slovenska Bistrica že 
vrsto let dosegajo vidne uspehe na po-
dročju alpinizma in športnega plezanja. 
Jedro kluba tvori okoli 25 alpinistov in 20 
športnih plezalcev, število članov kluba 
pa presega številko 330. Uspešno skrbijo 
za vzgojo bodočih alpinistov in športnih 
plezalcev ter popularizacijo alpinizma in 
športnega plezanja v domačem okolju 
in širši regiji. Mesečno v programih šole 
športnega plezanja konstantno trenira 
okoli 170 otrok in mladostnikov. »Lucija 
Tarkuš in Ema Seliškar sta kategorizirani 
v mednarodni razred pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije (OKS). Obe posegata 
v sam vrh domačega in svetovnega špor-
tnega plezanja. Pravzaprav Lucija pri mla-
dinkah že sodi v sam vrh, je tudi članica 
slovenske članske reprezentance. V klubu 
imamo kar nekaj perspektivnih plezalcev 
in plezalk, ki so prav tako uvrščeni v os-
tale kategorizacijske razrede pri OKS,« 
pojasnjuje predsednik kluba, ki si veliko 
obeta tudi od novega plezalnega centra, ki 
ga bodo kmalu zgradili v slovenjebistri-
škem športnem parku. »Plezalni center 
bo ponudil približno 2000 m2 notranjih 
in zunanjih visokih plezalnih sten in okoli 
1000 m2 balvanskih sten, zasnovanih po 
zadnjih smernicah. Omogočal bo, da se 
s plezanjem srečajo začetniki in naredijo 
svoje prve korake, kot tudi organizacijo 
mednarodnih tekmovanj na najvišji rav-
ni. Še pomembnejše pa je, da bo veliko 
prostora namenjenega rekreaciji. Plezanje 
je postalo zelo priljubljena rekreacija in 
način preživljanja prostega časa. V tujini 
so takšni centri vsakdanja oprema mest in 
večjih krajev,« še dodaja Tomi Aurednik. 

Tomaž Ajd 

sem, da je člani-
ca našega kluba, 
in še naprej se 
bomo trudili, da 
ji bomo pomaga-
li pri nadaljnjem 
razvoju ter dose-
ganju vrhunskih 
rezultatov. Vizija 
kluba je nastav-
ljena dovolj sme-
lo, prav takšna pa 
je tudi Lucijina 
vizija,« poudarja 
Aurednik.
Člani Alpinistič-

Hrena ne bi šlo in 
pa tudi seveda po-
moči staršev, ki op-
ravijo neskončno 
prevozov zame. 
Hvala tudi salo-
nu Mona Lisa za 
pomoč,« o svojih 
začetkih in dosež-
kih pravi obetavna 
športnica. 
Želja vsakega špor-
tnika je nastop na 
olimpijskih igrah, 
tudi pri Luciji Tar-
kuš ni nič drugače. 
»Seveda so želja 
tudi olimpijske 
igre, a do takrat je 
še daleč. Moj cilj so 
tekme svetovnega 
pokala in pa tudi 
svetovno prven-
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ODLIČnI rEZuLTaTI DOmaČIH 
ŠpOrTnIKOV na 
21. mEDnarODnEm aTLETSKEm mITIngu

in bundo, noge sem imela povsem hla-
dne. Na drugi tekmi v sezoni pa sem kljub 
temu skoraj vsak skok naredila boljše, zato 
sem zadovoljna. Želim si, da bi bilo čim 
prej 20 stopinj na tekmi in da skočim 14 
metrov, v dobrih pogojih pa bom dosegla 
tudi normo za OI. Ta čas pa se počutim 
kot v zimski sezoni, s sabo imam tudi zim-
sko dekco, ker je tako mrzlo,« je izjavila 
Filipičeva.
Nick Kočevar (Mass) je že v kvalifikacijah 
teka na 100 metrov z 10,40 tekel osebni re-
kord, še stotinko pa je bil za zmago hitrej-
ši v finalu. S tem se je na devetem mestu 
vseh časov pri nas izenačil z Boštjanom 
Fridrihom, sedaj direktorjem mitinga. 
Manj je bila z 11,72 sekunde po zmagi na 
100 metrov zadovoljna Maja Mihalinec 
Zidar (Mass).
Na 400 metrov ovire sta zmagala Matic 
Ian Guček (Kladivar, 51,08) in Agata Zu-
pin (Velenje, 57,76). Med atleti je v teku 
na 300 metrov slavil Lovro Mesec Košir 
(Mass, 33,37), na 800 metrov pa je bila naj-
boljša Jerneja Smonkar (Velenje, 2:05,61).
V skoku v višino dvoboja najboljših Slo-
venk sploh ni bilo, saj se je ravno v času 
te discipline ponovno močno ulilo, kar 
je otežilo nastop. Maruša Černjul zato ni 
skakala, obetavna Lia Apostolovski, ki je 
lani dosegla rekord mitinga z 1,92 m, pa 
je tokrat končala po tretjem uspešnem 
skoku na 1,81 m, da je dobila prvo pravo 
izkušnjo, kako je nastopati tudi v takih 
težkih pogojih.
V prvi memorialni disciplini Marjana 
Štimca je slavil Hamza Alić iz Bosne in 
Hercegovine z 18,76 metra, Blaž Zupan-
čič iz ljubljanskega Massa je bil drugi s 
18,33 metra. Na 100 metrov ovire je bila 
prva Hrvatica Ivana Lončarek, članica 
ljubljanskega Massa (13,31). Stepišnikov 
memorial v metu kladiva, 21. po vrsti, je 
dobil Islandec Hilmar Orn Jonsson (74,57 
metra), pri ženskah pa je bila najboljša Ve-
nezuelka Rosa Adreina Rodrigues s 71,87 
metra. Članica brežiškega kluba je v drugi 
polovici tega meseca že dvakrat potrdila 
normo za olimpijske igre v Tokiu (72,50 
metra).

Tomaž Ajd, STA 

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v 
soboto, 29. maja, uspešno izvedlo že 21. 
mednarodni atletski miting in Stepišni-
kov memorial v metu kladiva in memorial 
Marjana Štimca v suvanju krogle. 
Na drugi tekmi letošnje Mednarodne 
atletske lige Telekom Slovenije v športnem 
parku v Slovenski Bistrici so se izkazali 
tudi predstavniki domačega kluba, ki so 
dosegli vrsto odličnih rezultatov in oseb-
nih rekordov. V teku na 5000 m je Klemen 
Španring zmagal z novim osebnim rekor-
dom (15:50,58). Njegov uspeh je dopolnil 
Gregor Durič s 3. mestom in novim oseb-
nim rekordom (18:05,91). V metu kop-
ja je Alyssa Lamut v metu kopja osvojila 
3. mesto (40,69), Zala Veber pa je bila z 
novim osebnim rekordom (32,27) četrta. 
Tretji je bil v skoku v daljino tudi Nino 
Celec z novim osebnim rekordom (7,54), 
medem ko je Klemen Modrijančič osvojil 
13. mesto (5,06).
Gala Trajkovič je v teku na 400 metrov 
z ovirami zasedla 6. mesto (1:02,16). V 
teku na 300 metrov je Leon Lorenci os-
vojil 20. mesto in dosegel nov osebni re-
kord (36,68), Ema Jereb je bila 16. (43,72), 
Damjan Dovnik pa je osvojil 24. mesto 
(37,44). Oba sta dosegla osebni rekord. 
Nov osebni rekord so v teku na 60 metrov 
med pionirji dosegli tudi Tine Mikulič, 
ki je bil četrti (8,17), Matic Modrijančič, 
zasedel je 5. mesto (8,26), in Oskar Petak 
(8,35), ki je tekmovanje končal na šestem 

mestu. Med pionirkami je bila Ema Do-
beršek deveta (8,55). Lea Petek je osvoji-
la 16. mesto z novim osebnim rekordom 
(8,70), Linda Novak pa 22. mesto prav 
tako z novim osebnim rekordom (8,97). 
Znova je v metu diska zablestel Kristjan 
Čeh (Ptuj) in se ob zmagi z 68,17 metra 
v težkih vremenskih razmerah približal 
svojemu slovenskemu in mlajšemu član-
skemu evropskemu rekordu (69,52 me-
tra), ki ga je dosegel pred dvema dnevoma 
na Ptuju. Čeh je drugi del nastopa opravil 
v nalivu, ta je sicer občasno ves čas oviral 
nastopajoče na mitingu, največ pa dosegel 
v uvodu. V prvi seriji so mu namerili izid 
tekme (68,17 metra), ob dveh neveljavnih 
poskusih je imel še 66,76, 62,32 in 61,93 
metra. »Fantastičen rezultat, bili so slabi 
pogoji, niti sapice vetra za povrh. Malo je 
drselo v krogu za izmet, ampak ne preveč. 
Le osredotočiti se moram na tehniko in 
potem disk kar leti. Magična meja 70 m 
bo prišla, ko se bo vse izšlo,« je dejal 22-le-
tni Čeh.
Neja Filipič (Mass) se je v troskoku pov-
sem približala 14 metrom, v peti seriji so ji 
namerili 13,96 metra (+1,4 m/s). S tem se 
je že na začetku sezone zelo približala nor-
mi za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m). Po 
prestopu v prvi seriji je nadaljevala s 13,57 
metra, prestopom, 13,83 metra, 13,96 me-
tra in končala s 13,66 metra. »Pri 14 sto-
pinjah Celzija in dežju me je vsakič pred 
skokom mrazilo, ko sem slekla trenirko 
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V času poletnih počitnic pričenjamo v 
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bi-
strica z bralnim projektom POLETAVCI. 
Nosilka projekta je Mestna knjižnica Lju-
bljana in naša knjižnica bo ena od mno-
gih v Sloveniji, ki svojim mladim članom 
omogoča sodelovanje v omenjenem pro-
jektu.
Verjetno se sprašujete: »KDO SO POLE-
TAVCI?« 
POLETAVCI so člani knjižnice, otroci, 
stari med 7 in 12 let, ki med počitnicami 
berejo 30 dni 30 minut na dan.
Mladi člani knjižnice, ki so stari več kot 
12 let, preberejo tri obsežnejše knjige in 
lahko postanejo NAJPOLETAVCI.  Naj-
Poletavci o  prebranem zapišejo svoje 
mnenje  na spletni strani info@kjv.si.
V projektu POLETAVCI pa lahko sode-
lujejo tudi mlajši člani naše knjižnice, saj 
želimo s projektom k branju spodbuditi 
tudi starše otrok, ki še niso dopolnili 7 let.
V okviru projekta POLETAVCI  lahko vsi, 
ki se bodo odločili za sodelovanje, berejo 
karkoli: leposlovne in  strokovne knjige, 

ka Slovenska Bistrica.
Prebrano zapisujete v bralni seznam, 
starši s podpisom potrdijo vaše branje. 
Ko boste imeli seznam napolnjen, ne 
pozabite na hrbtni strani vpisati svojih 
podatkov  in označiti velikosti majice. 
Ostane vam le še to, da nam seznam naj-
kasneje do 10. septembra oddate v knji-
žnici ali po pošti.
Vse sodelujoče bomo obvestili o datumu 
in uri dogodka, na katerem bomo vsem 
sodelujočim POLETAVCEM  podari-
li majico in priznanje, izvedli nagradno 
žrebanje in v svojo sredino povabili zani-
mive goste ter pripravili igriv, zanimiv in 
nepozaben dogodek. 
Pa še to, vsi bralci POLETAVCI, ki med 
poletjem osvojijo priznanje, le-to v jeseni 
uveljavijo v šoli kot eno prebrano knjigo 
za bralno značko. 
Vse o POLETAVCIH spremljajte na 
www.poletavci.si ali na spletni strani 
Knjižnice Josipa Vošnjaka.
Vabljeni,
veselimo se vašega sodelovanja.

nOgOmETaŠI BISTrIcE 
BrEZ DrugE SLOVEnSKE LIgE 
Nogometašem Kety Emmi Bistrice ni 
uspel velik uspeh. V odločilni tekmi za 
uvrstitev v drugo slovensko ligo so v so-
boto, 5. junija, izgubili proti Rogaški z 1 
: 2. Bistričanom je sicer dolgo časa kaza-
lo odlično. V izjemnem vzdušju v špor-
tnem parku v Slovenski Bistrici, tekmo je 
spremljalo okoli 1000 gledalcev, so v 28. 
minuti povedli z 1 : 0. Zadetek je dosegel 
Aljaž Polegek. V začetku drugega polča-
sa je najprej Jaša Martinčič v 52. minuti s 
prostega strela zadel prečko, le nekaj se-
kund pozneje je tudi strel Lana Vidmarja 
z glavo končal v prečki. V 69. minuti so 
gostje po strelu iz kota rezultat izenačili. 
Strelec je bil Andrej Pavlovič. Le minuto 
pozneje je sodnik Damjan Novarlić iz Ma-
ribora dosodil najstrožjo kazen za goste. 

Zanesljiv izvajalec je bil Štefan Andjelić. 
Domači nogometaši so imeli še eno pri-
ložnost v 90. minuti, ko je z glavo streljal 
Andraž Korošec, a se je z obrambo izkazal 
vratar gostov Lan Vunderl. Simon Dvor-
šak, trener NK Kety Emmi Bistrica, je po 
tekmi povedal: »Jasno, da je razočaranje 
veliko. Odlično smo šli v drugi polčas, am-
pak sreča je bila na strani Rogaške. Dvak-
rat smo tudi zadeli prečko. Če bi povedli z 
2 : 0, bi tekmo gladko pripeljali do konca. 
Potem pa se je zgodil blackout, dobili smo 
dva popolnoma nepotrebna zadetka. Pri-
čakovali smo, da se bomo uvrstili v višji 
rang tekmovanja. Ta ekipa je po kakovosti 
zagotovo pripravljena za to. Zdaj se je za-
deva obrnila na glavo, moramo prespati, 
se usesti in videti, kako dalje. »

Najboljši strelec Bistričanov v minuli se-
zoni je bil Jaša Martinčič, ki je dosegel 14 
zadetkov. 

T. A. 

stripe, pesmi, revije, turistične vodnike, 
recepte …
 V kolikor boste pri izbiri knjig želeli po-
moč, se obrnite na knjižničarko ali pa iz-
berite po naši presoji vrečko presenečenja 
in se prepustite presenetiti. 
Projekt POLETAVCI bo potekal od 10. ju-
nija. Bralne mape za sodelovanje prejmete 
v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica in 
v vseh krajevnih knjižnicah  Knjižnice Jo-
sipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v Poljča-
nah, Oplotnici, Makolah ter na Prager-
skem, Keblju, Tinju. Lahko pa se odločite 
za spletno sodelovanje. Zloženko najdete 
na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnja-
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Ob svetovnem dnevu knjige, noči knjige 
in hkrati ob mednarodnem dnevu mla-
dinske književnosti smo na literarnem 
večeru gostili našo sodelavko, pisateljico, 
Sašo Šega Crnič, s katero se je pogovarja-
la Mojca Plaznik Plavec. 

Zoran Furman nas je virtualno popeljal 
čez bogato kulturo Južne Koreje in Taj-
vana. 
Njegovo potovanje se je začelo v korejski 
prestolnici Seul, kjer je naletel na bogato 
kulturo in zahodnjaški vpliv. Svojo pot 
je nadaljeval proti vzhodni obali, kjer je 
obiskal nacionalni park. Posebej so mu 
v spominu ostale zanimiva narava in in-
tenzivne jesenske barve rastlin. Kot sam 
pravi, je navdušenec nad olimpijskimi 
igrami, in iz tega razloga je obiskal Pye-
ongchang, kjer so potekale zimske olim-
pijske igre leta 2018, in se v Seulu spreho-

ki so se mu vtisnile v spomin. 
Ob zanimivem predavanju in čudovitih 
fotografijah smo virtualno potovali tudi 
mi. (Tanja Jakolič)

LITErarnI  VEČEr S  SaŠO ŠEga crnIČ
Lektorica, pisateljica, slovenistka, knjižni-
čarka, vse to je Saša. Je ljubiteljica narave, 
živali in vsega lepega. Meni, da je osnov-
na ljubezen do knjig prirojena, delček je 
pa vsekakor vzgoja. Saša je še razkrila, kaj 
jo pri branju najbolj pritegne in katere so 
njene najljubše knjige. 
Pisateljsko pot je začela pred desetimi 
leti, njeno prvo delo je v njej zorelo skoraj 
petnajst let, preden se je znašlo v knjigi. 
Napisala je pet slikanic in dva romana za 
odrasle. Nekatere ideje se ji porodijo v tre-
nutku, druge zorijo leta. 
Njeno prvo delo je slikanica Božičkov za-
ljubljeni palček, nato Buča zmagovalka pa 
slikanica Drevesni duhec in še Lovro s ko-
šem gre, zadnja slikanica je Mala miška v 
knjižnici. 

Za odrasle je Saša napisala dve deli. Prvo 
je Taka hecna kap, avtobiografska zgod-
ba, v kateri opisuje lastno izkušnjo kapi v 
bližnjem sorodstvu. Njena zadnja knjiga, 
ki je v knjižnici še novost, je Spet na oto-
ku, katere zgodba se je že dlje časa pletla 
v mislih, preteklo leto pa se je znašla na 
papirju. V romanu se kaže izrazita pove-
zanost z naravo, saj je avtorica velik del 
prečudovitega otoka prehodila, svoja ob-
čutenja pa vnesla v knjigo, s čimer nam 
otok približa z vsemi njegovimi lepotami 
in skritimi kotički. 
Gostja je pogovor končala z novico, da bo 
kmalu izšla še ena slikanica, ki je že na 
založbi, za odrasle pa se tudi še rojevajo 
nove ideje. (Janja Pepelnak)

dil po olimpijskem parku, ki je posvečen 
poletnim olimpijskim igram, ki jih je Seul 
gostil leta 1988.
Predstavil nam je njihovo tradicionalno 
življenje in posebej izpostavil pisano po-
nudbo njihovih tržnic. 
Taipe, prestolnica Tajvana, ga je preseneti-
la s povsem drugačno kulturo in energijo, 
ki jo je čutil v Južni Koreji. Državi, ki sta 
vplivali oziroma še vplivata na to otoško 
državo, sta Kitajska in Japonska. Sam pra-
vi, da je tukaj začutil Azijo. Tako v načinu 
življenja kot v uličnem utripu. Na otoku 
je obiskal še mnoge naravne znamenitosti, 

KaKO prOTI  apaTIJI  In  DOLgČaSu OTrOK In 
MLAdOSTNIKOV

Dr. Zdenka Zalokar Divjak je doktori-
ca psihologije, magistrica socialne psi-
hiatrije in psihoterapevtka s področja 
logoterapije. Njeno osrednje poklicno 

zanimanje sta družina in vzgoja otrok in 
mladostnikov. 
Predavateljica nam je na spletnem do-
godku predstavila pasti, ki jih zaznamuje 
sodobni čas, še posebej zdajšnji, koron-
ski čas. Odraščanje nikakor ni lahko, saj 
so družbene spremembe, pričakovanja 
ali tekmovalnost ves čas pred nami. Zato 
staršem, vzgojiteljem in učiteljem vzgoja 
predstavlja velik izziv. Uspeh je, če življe-
nje in okolico doživljamo stvarno in če se 
naše ideje, vrednote ter spoznanja ujemajo 
z realnimi pričakovanji. 
Sama pravi, da s tem, ko je otroku dolgčas, 
ni nič narobe, ker samo tako lahko otrok 
tudi razmišlja in je akter svojega prostega 
časa in igre. Narobe je, da so starši krea-
torji otroške igre, da jo usmerjajo, predla-
gajo potek in zaključek igre, saj kaj kmalu 
takšna igra postane za otroka nezanimiva. 
Pogosto se tudi dogaja, da kasneje starši 

hodijo še enkrat v šolo, da so otroci pre-
več odvisni od pomoči staršev in se sami 
sploh ne poskušajo potruditi. Starši pa 
kaj hitro priskočijo na pomoč. 
Poudarila je, da človek potrebuje na-
petost, odnos med človekom in nalogo 
oziroma ciljem, saj se lahko iz dolgčasa 
razvije apatija, v smislu, zakaj bi se sploh 
trudil, saj je vse brez veze. Prav je tudi, 
da otrok pomaga pri vsakdanjih opravilih 
tudi doma, saj tako oblikuje svojo oseb-
nost. 
Končala je z mislijo, da mladi potrebu-
jejo našo navzočnost, potrebujejo nas 
predvsem zato, da nas vidijo kot vzor, kot 
vodilo, kaj je prav in kaj narobe, da smo 
odrasli stabilni in da smo ob tem tudi z 
otroki. Samo tako bodo dobili pravo spo-
ročilo, da so težave del našega življenja. 
(Tanja Jakolič)

pOTOpISnO prEDaVanJE JuŽna KOrEJa In TaJVan
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LITErarnI VEČEr S cVETKO SOKOLOV
LITEraTura SpODBuJa EmpaTIJO. raZumEVanJE.

Cvetka Sokolov je mladinska in otroška 
pisateljica in pesnica. Redno objavlja v 
literarnih revijah za otroke Ciciban in 
Cicido.
V okviru praznovanja naše in vaše Knji-
žnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
smo vas povabili na spletni literarni ve-
čer. 25. maja praznujemo dan knjižnice 
in na predvečer praznovanja smo gostili 
izjemno prijetno sogovornico in avtorico 
otroške in mladinske literature Cvetko 
Sokolov. Z njo se je pogovarjala Mojca 
Plaznik Plavec.
Njena dela so v prvi vrsti namenjena 
otrokom in mladostnikom, vendar so 
vsekakor vredna, da po njih sežejo tudi 
odrasli bralci. Vsebine njenih del se doti-
kajo različnih problematik otrok in mla-
dine na poti odraščanja in so zaradi laž-
jega razumevanja priporočena tudi vsem 
staršem in nujno tistim, ki se ukvarjajo z 
vzgojo in izobraževanjem mladih. Avto-

praZnOVaLI  SmO Dan KnJIŽnIcE
uporabnike ter nove člane. 
Tako je v tednu od 24. do 29. maja 2021 v Knjižnici 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in vseh njenih kra-
jevnih knjižnicah potekalo pestro dogajanje, ki smo ga 
v ponedeljek začeli z osrednjim dogodkom, ki je letos 
potekal na spletu. Pripravili smo literarni večer, na ka-
terem smo gostili otroško in mladinsko pisateljico ter 
pesnico Cvetko Sokolov. 
Ves teden smo poudarjeno promovirali knjižnico in 
njene dejavnosti ter medse vabili nove člane. Predstav-
ljali smo se na stojnici pred knjižnico, objavljali v me-
dijih ter na dogajanje opozarjali z razstavo v izposoji. 
Vsi, ki so obiskali katero od naših knjižnic, so lahko 
sodelovali v nagradni igri in se potegovali za privlačne 
nagrade, vsak član pa je ob izposoji v tem tednu prejel 
majhno pozornost.
Obiskovalcem smo ponudili dodaten izbor gradiva po 
simbolični ceni v Stepišnikovi bukvarnici, nekaj odpi-
sanega gradiva pa je bilo na voljo brezplačno. 
Ker uporabnikom želimo čimbolj približati spletne 
storitve, ki jih kot člani lahko koristijo, smo ta teden 
izkoristili za predstavitev spletnih možnosti, ki so na 

voljo v okviru knjižnice. Začeli smo z 
individualnimi izobraževanji Cobiss+ 
in mCobis za uporabnike. Udeleženci se 
naučijo uporabljati spletne možnosti, ki 
ji Cobiss ponuja, ter spoznajo še druge 
spletne storitve, ki jih kot člani lahko ko-
ristijo. 
Ob dnevu knjižnice je letos razpisan še 
literarni natečaj pod naslovom Čez po-
tok skače, kjer je most, ki se navezuje na 
tematiko bralne značke za odrasle. Vse 
podrobnosti o natečaju so objavljene na 
spletni strani knjižnice www.kjv.si.
In tako je za nami še en uspešen teden 
praznovanja. V našo veliko knjižnično 
družino smo privabili kar nekaj novih 
članov, vsem pa smo se z majhnimi po-
zornostmi zahvalili za zvestobo. Vsi, ki 
še niste naši člani, pa ste vedno dobrodo-
šli, da se nam pridružite. Zato vabljeni v 
knjižnico. (Janja Pepelnak)

rica meni, da kakovostna, dobra literatu-
ra nima starostnih mej navzgor, saj lahko 
vsebuje močno sporočilno vrednost in 
nudi estetski užitek. Na drugi strani pa ne 
bomo dali otrokom in mladostnikom vse-
bin, ki jih ne razumejo, torej ima literatura 
starostne omejitve samo navzdol.
V pogovoru nam je pisateljica povedala, 
da je preskok iz čiste otroške literature v 
odraslo mnogo prehiter in da sama zazna-
va velik primanjkljaj razpoložljivih dob-
rih del. Vsekakor pa meni, da je ta žanr 
podcenjen in ga ni lahko pisati. Potrebna 
je velika mera empatije, sposobnosti vž-
ivljanja in tudi obrtnih zmožnosti avtorja. 
Na resnem začetku njenega literarnega 
ustvarjanja sta bila glavni navdih njena 
sinova. V njenih delih je veliko osebnih 
preslikanih zgodb. Pogosto je sinovoma 
na njuno željo pripovedovala zgodbe, ki 
so s ponavljajočim pripovedovanjem po-
stajale vedno boljše. Zapisane zgodbe so 

pozneje izšle v Cicibanu. Razlog, da so 
zgodbe postajale vedno obširnejše, pa je, 
da sta sinova odraščala in je avtorica po-
sledično imela več časa.
Mladinski romani Cvetke Sokolov so 
uvrščeni na policah bralnega priporočila 
Vošnjakove bralne značke za odrasle, ki 
smo jo letos poimenovali Ah, ta mladost! 
Vabljeni, da pri obisku knjižnice posežete 
tudi po njenih delih. (Tanja Jakolič)  

Spet je leto naokoli in v naši 
knjižnici smo praznovali, 
kar pa preteklo leto zaradi 
razmer žal ni bilo mogoče. 
25. maja obeležujemo dan 
knjižnice in vsako leto v ted-
nu praznovanja pripravimo 
privlačen program za svoje 

UTRINKI Z RAZSTAV V MAJU   
raZSTaVa V JuBILEJnEm JurČIČEVEm LETu 2021

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 
razglasila za leto Josipa Jurčiča. To leto 
je še posebej primerno, da posežemo po 
njegovih delih. 
V letu 2021 se spominjamo 140. oble-
tnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844–3. 
5. 1881), slovenskega pisatelja, pesnika 
in časnikarja, avtorja prvega slovenskega 

romana Deseti brat. Josip Jurčič je bil ena 
od osrednjih kulturnih in političnih oseb 
druge polovice 19. stoletja. 
Prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je 
kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko 
o beli kači, 140 let od izida romana Ro-
kovnjači in tudi od izida prve številke Lju-
bljanskega zvona, ki ga je Jurčič zasnoval 

skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersni-
kom. (gov.si)
V osrednji knjižnici je bila v mesecu maju 
na ogled razstava, ki smo jo pripravili ob 
Juričevem letu in obletnici njegove smrti. 
(Tanja Jakolič)



Stran 38 KNJIŽNICA Informator, maj 2021

SLIKarSKa raZSTaVa IVana SKLEDarJa: ŠTIrJE LETnI ČaSI
Ivan Skledar je kot nadarjeni samouk za-
čel likovno ustvarjati zelo zgodaj, več časa 
pa slikanju posveča zadnjih nekaj let. Je 
član Likovne sekcije KUD Forma viva 
Makole in se udeležuje raznih likovnih 
delavnic in ex tempor, na katerih je prejel 
že precej priznanj. Sodeloval je na števil-
nih samostojnih in skupinskih razstavah. 
Leta 2011 je od Zveze likovnih društev 
Slovenije prejel certifikat za kakovost za 
likovna dela, zlato paleto. Od leta 2014 je 
vodja likovne sekcije pri KUD-u Štefana 

V prostorih knjižnice v Slovenski Bistrici 
je bila v mesecu maju na ogled slikarska 
razstava Štirje letni časi umetnika Ivana 
Skledarja. 

Romiha Črešnjevec. Redno se udeležuje 
likovnih kolonij, tekmovanj in izobraže-
vanj ter svoje znanje z veseljem predaja 
tudi drugim likovnim navdušencem. 
Njegov najpogostejši slikarski navdih je 
narava, kar se odraža v večini razstavlje-
nih del. Najraje slika v akrilni tehniki. Na 
razstavi je mogoče videti nagrajeno sliko 
Pot v gozd, akril na platnu, ki je prejela 
nagrado na XXII. poletnem slikarskem 
ex temporu JSKD OI Celje 2020. (Janja 
Pepelnak)

raZSTaVa ZaBaVnIH In pOuČnIH SLIKanIc
Vsaka dobra zgodba v sebi skriva mod-
rost, zato vabimo k branju bralce vseh 
starosti.
Želimo vam prijetno branje in veliko ne-
pozabnih doživetij. (Darja Kolar)

V Pionirski knjižnici Slovenska Bistri-
ca smo na ogled postavili priložnostno 
razstavo zabavnih in poučnih slikanic za-
ložbe Epistola.
Slikanice so knjige večjega formata in so 
v prvi vrsti namenjene našim najmlaj-
šim bralcem. V ospredje je postavljena 
ilustracija, obogatena je s preprostim in 
razumljivim besedilom. Njihova naloga 
je, da nagovarjajo in razumejo otrokova 
čustva ter otroku pomagajo razrešiti not-
ranje konflikte in težave.
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