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lahko športnik doživi. Za mano je težka 
izkušnja, ampak vesel sem, da so moji so-
igralci uspeli iztržiti ta izjemen dosežek,« 
meni sprejemalec naše izbrane odbojkar-
ske vrste, ki se že veseli prihodnje Lige na-
rodov in svetovnega prvenstva, čeprav se 
zaveda, da jih do tja čaka še trda pot. 
Tudi Alen Šket pravi, da je bila želja og-
romna, s ciljem, osvojiti zlato medaljo, 
so šli tudi na prvenstvo: » Žal nam je še 
tretjič zmanjkalo malo sreče ali pa nam 
enostavno ni usojena ta zlata medalja. Ko 
smo prespali, pa smo se zavedli, da smo 
res naredili super rezultat. Tudi drugo 
mesto je zelo lep dosežek, zato moramo 
biti ponosni na to,« pojasnjuje sprejema-
lec slovenske reprezentance, ki je s svojimi 
odličnimi servisi dosegel nekaj pomemb-
nih točk. In kaj napoveduje za svetovno 
prvenstvo? »Glejte, mi bomo dali vse od 
sebe, da osvojimo medaljo, ne bom rekel 
zlato. Konkurenca bo vendarle nekoliko 
večja, sigurno pa bomo dali vse od sebe, 
da se drugo leto ponovno srečamo na 
sprejemu v Bistrici,« optimistično odgo-
varja Šket. 
Matic Videčnik pravi, da morajo biti ve-
seli, saj se v Evropi igra najboljša odbojka, 
tu so olimpijski prvaki Francozi, nato sve-
tovni prvaki Poljaki, tudi Rusija je zmeraj 
na lestvici med top štiri. »Mogoče je malo 
nerealno pričakovati, da bomo vedno os-
vajali medalje. Ampak ja, če ne bi imeli vi-
sokih ciljev, ne bi dajali stoodstotno vse od 
sebe, samo to nas žene naprej,« pa mož-
nosti slovenske reprezentance v prihod-
njem letu ocenjuje srednji bloker. 
Stanislav Mlakar, podžupan Občine Slo-
venska Bistrica, Bojan Fajs, predsednik 
Športne zveze Občine Slovenska Bistrica, 
in Boštjan Fridrih, direktor Javnega zavo-
da za šport Slovenska Bistrica, so našim 
junakom na sprejemu podelili tudi sim-
bolična darila. 

Tomaž Ajd 

zgodovini, zadnji set smo igrali 56 minut, 
zato je tudi bilo težko zbrati dovolj moči za 
stoodstotno fizično pripravljenost tudi v 
finalu,« poudarja izvrstni korektor sloven-
ske reprezentance in dodaja, da so zelo po-
nosni na to, kar so dosegli. Sicer pa jih že 
prihodnje leto čakajo novi izzivi, najprej 
Liga narodov, nato pa še svetovno prven-
stvo v Rusiji. Po mnenju Tončka Šterna 
je dosegljiva tudi zlata medalja: »Seve-
da, precej je odvisno, če tudi bodo igrali 
še Vinčič, Pajenk in Urnaut. Brez njih bo 
zelo težko, ampak verjamem, da bodo sti-
snili še leto, dve ali tri in poskusili narediti 
čim več za slovensko odbojko, za slovenski 
šport. Glede na to, kar smo pokazali v zad-
njih šestih letih, menim, da imamo tudi na 
svetovnem prvenstvu veliko priložnost, da 
pokažemo, kam sodimo.«
Tončkov brat Žiga je zaradi poškodbe dra-
matične obračune na evropskem prven-
stvu moral spremljati s klopi. »Sprva sploh 
nismo vedeli, za kaj gre, ampak na koncu 
se je izkazalo, da je poškodba pretežka, da 
bi lahko pomagal soigralcem. Spremljanje 
vseh teh tekem s klopi, ko veš, da ne moreš 
pomagati, pa bi v nekih trenutkih lahko 
ali pa celo moral, je nekaj najtežjega, kar 

V Bistriškem gradu so septembra pripravi-
li sprejem za štiri slovenjebistriške odboj-
karje, ki so s slovensko reprezentanco na 
evropskem prvenstvu osvojili srebrno me-
daljo. Zaradi razmer v zvezi s covidom-19 
žal sprejem ni mogel biti množičen, so pa 
brata Tončka in Žigo Šterna, Alena Šketa 
in Matica Videčnika pozdravili predstav-
niki lokalne športne javnosti in Občine 
Slovenska Bistrica. 
Štirje Bistričani, ki so že dlje časa steber 
slovenske odbojkarske reprezentance, so 
poudarili, da jim je žal, da na Poljskem 
niso osvojili zlata, a da bo za nove podvige 
priložnost že prihodnje leto. 

SPREJEM ZA SREBRNE 
BISTRIŠKE ODBOJKARJE

Tonček Štern je ob tej pri-
ložnosti podoživel drama-
tični razplet finalne tekme 
proti Italiji. »Pri servisu 
smo vodili s 3 : 0, tudi 
kontro smo imeli v zraku, 
bili smo zelo blizu zmagi, 
ampak nikoli ne bomo 
vedeli. Tekma je bila res 
zelo težka, tako s fizične-
ga kot s psihičnega vidika. 
Proti Poljski smo odigrali 
enega najdaljših setov v 
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Starejši, staranje, centri za starejše, do-
movi za starejše … Pojmi, ki v nas zbu-
dijo občutek nekega nelagodja, dokonč-
nosti, nemoči, in pojmi, ki se jim na nek 
način izogibamo.
Družba generacijo starejših dojema kot 
samoumevno, kot generacijo, ki obstaja. 
Je generacija, na katero pozabljamo in jo 
potiskamo na rob družbe. V resnici pa 
je to generacija, ki je postavila temelje, 
na katerih stoji družba. Generacijo sta-
rejših predstavljajo posamezniki, ki si 
želijo sprejetosti in vključenosti. Želijo 
si, da bi bili slišani in upoštevani.
Center za starejše Metulj ima v lokal-
nem okolju pomembno vlogo. Tako za 
starejšo populacijo kot za medgeneracij-
sko in medorganizacijsko povezovanje. 
Vloga Metulja je v prvi vrsti poskrbeti 
za to generacijo. To so posamezniki, ki 
so upokojeni, svoje so »oddelali« in na 
katere se hitro rado pozabi. Nekateri so 
po odhodu v pokoj aktivni, veliko pa je 
takšnih, ki so osamljeni. Metulj obisku-
jejo zelo raznoliki posamezniki, vsak pa 
v Metulju najde neko zatočišče. Nekateri 
potrebujejo čas zase, da se umirijo (pre-

lahko počneš bedarije, le na drugačen 
način«. Seveda je moja izjava požela ve-
liko smeha in prikimavanja. In ne boste 
verjeli, izkazalo se je, da to drži! Metulji 
so me naučili, da starost ne predstavlja 
konca naše navihanosti in da se da živ-
ljenje uživati kljub starosti. Pri svojem 
delu sem kreativna, upoštevam vidike 
in želje uporabnikov ter se trudim, da 
v Metulju ustvarim vzdušje, v katerem 
se metulji dobro počutijo in v katerega 
radi prihajajo. V Metulju sem že skoraj 
tri leta in moram reči, da smo z uporab-
niki zelo povezani. Včasih se pošalim, 
da imam veliko babic in dedkov. Vedno 
se ravnam po načelu, kako metuljem 
ponuditi čim več, jim omogočiti, da 
vidijo, doživijo nove stvari, pri čemer 
imamo veliko podporo občine. Občina 
je v zadnjem času veliko naredila za sta-
rejše občane, nova pridobitev je vozilo 
Metuljček, s katerim brezplačno vozimo 
starejše po opravkih. Moram poudariti, 
da starejši to cenijo in so hvaležni, da 
ima njihova občina posluh zanje.
Delo s starejšimi me veseli in mi pred-
stavlja osebno zadovoljstvo. Nekateri mi 
rečejo, da sem Nina Metulj, doma v Me-
tulju. Moje delo je lahko zelo raznoliko, 
seveda pa je vse odvisno od tega, kako si 
delo organiziramo in koliko svojega tru-
da in znanja vnesemo v to. Naši načrti 
za prihodnost so vezani na povezovanje 
Metulja z organizacijami v lokalnem 
okolju, povečati prepoznavnost centra 
in pritegniti starejše.
Želim si, da bi Metulj še naprej osrečeval 
starejšo populacijo in jo povezoval z do-
gajanjem v lokalnem okolju, za posame-
znika pa predstavljal prostor, kjer lahko 
vsak najde nekaj zase. Upam, da bo vlo-
ga Metulja še naprej velikega pomena 
tako za tiste posameznike, ki vstopajo v 
pokoj, kot za tiste, ki so že v zavidljivi 
starosti. Naša naloga, tako družbe kot 
posameznika, pa je sprejemanje dejstva. 
Osredotočiti se moramo na to, kako 
starejšim olajšati vsakdan, jih čimbolj 
vključiti, jim pomagati. Danes moramo 
začeti delati na tem, da bomo v priho-
dnosti imeli lepo starost, da bo za nas 
takrat družba, da bodo starejši enakov-
reden del družbe.

Nina Robar 

govor, da upokojenci 
nimajo časa, drži), 
drugi pa popestritev. 
Starejšim nudi mož-
nost, da kakovostno 
preživijo prosti čas, 
hkrati pa jih povezu-
je, vključuje v druž-
beno dogajanje, jim 
daje občutek pripa-
dnosti. Za uporabni-
ke je Metulj okolje, v 
katerem so vedno do-
brodošli, kjer se dru-
žijo in spoznajo ljudi 
z enakimi interesi. 
Lahko trdim, da jim 
Metulj pomaga, da 
postanejo bolj dru-
žabni, odprti.
Spodbujamo jih k 
telesni dejavnosti, 
ustvarjalnosti, dru-
ženju in jim omogo-
čamo, da vsak po-
kaže svoj potencial. 
Ob tem se pozabi na 
vsakodnevne skrbi, 
na dan pridejo naj-
bolj pozitivna čustva. 
Uporabniki imajo 

Foto: osebni arhiv

METulJ
priložnost, da si medsebojno pomaga-
jo, morda ima kdo podobno izkušnjo in 
na koncu ugotovijo, da ni vse tako sla-
bo. Na dolgi rok na nek posreden način 
Metulj pomaga uporabnikom, da so bolj 
samostojni, samozavestni in pozitivno 
gledajo na življenje.
Metulj je za uporabnike tudi pomoč pri 
pridobivanju informacij. Opažam, da se 
starejši težje znajdejo v poplavi informa-
cij, tudi uporaba mobilnih telefonov jim 
povzroča težave. Razmišljati moramo v 
smeri, da se bo starejše izobraževalo o 
uporabi pametnih telefonov in aplikacij 
(mestna kolesa, nov sistem plačevanja 
parkirnine).
Preden sem sprejela delo v centru, sem 
bila postavljena pred dilemo – delati s 
starejšimi ali iskati zaposlitev v podjetju 
z mlajšim kolektivom. Ker imam rada 
izzive, sem pozitivna in rada pomagam, 
sem delo sprejela kot izziv, pri katerem 
bodo lahko moji potenciali prišli do iz-
raza, hkrati pa bom pomagala starejšim. 
Moj prvi stavek metuljem ni bila misel 
dneva (navada v Metulju), ampak nas-
lednje: »Ko si star, ugotoviš, da še vedno 
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trejši razvoj naše občine, predvsem pa se 
z njihovo realizacijo dviguje kakovost živ-
ljenja naših občanov. 
Z dvigom povprečnin konec lanskega leta 
je občina Slovenska Bistrica v proračun le-
tošnjega leta prejela za 1.089.481,00 evra 
dodatnih sredstev, začele pa so se izvajati 
tudi nekatere večje naložbe, ki smo jih v 
Slovenski Bistrici dolga leta pričakova-
li. Na povabilu poslanke mag. Karmen 
Furman vodstvu Impola na sejo parla-
mentarnega odbora državnega zbora so se 

PO LETIH ČAKANJA DANES 
ZA 80 MILIJONOV EVROV DRŽAVNIH NALOŽB 
V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA

v državnem proračunu zagotovila finanč-
na sredstva za izgradnjo zahodne obvo-
znice. Gradbena dela za izvedbo naložbe, 
ki so trenutno v polnem teku, potekajo po 
predvidenem načrtu. Po zagotovilih Mi-
nistrstva za infrastrukturo pa je zaključek 
del na obvoznici predviden marca nasled-
nje leto.
Sredi poletja je bila z Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti podpisana pogodba o nadgra-
dnji doma za starejše v Slovenski Bistrici. 

16. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA   

Občinski svet Občine Slovenska Bistri-
ca se je v četrtek, 30. septembra, sešel na 
16. redni seji. Svetniki so med drugim 
potrdili sklep, da bodo Javni zavod za 
informiranje Slovenska Bistrica do 31. 
decembra 2021 pripojili k Razvojno-in-
formacijskemu centru Slovenska Bistrica. 
V prvi obravnavi so sprejeli tudi odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-in-
formacijski center Slovenska Bistrica. RIC 
Slovenska Bistrica bo tako poleg drugih 
dejavnosti, ki jih opravlja, prevzel tudi de-
javnosti Javnega zavoda za informiranje.
Po izteku mandata direktorju Dragu Čožu 
je Svet zavoda Javnega zavoda za informi-
ranje Slovenska Bistrica razpisal delovno 
mesto za opravljanje funkcije direktorja 
Javnega zavoda za informiranje Slovenska 
Bistrica. Na objavljeni razpis se ni prijavil 
noben kandidat. Svet zavoda je imenoval 
Čoža za v. d. direktorja Javnega zavoda za 
informiranje za največ eno leto, vendar 
občinski svetniki niso podali soglasja k 
vršilcu dolžnosti. Delovanje javnega zavo-
da je ob nastali situaciji ohromljeno. Zato 
je občinska uprava predlagala, da statusno 
preoblikovanje izvedejo na način, da se 

Javni zavod za informiranje Slovenska Bi-
strica pripoji k RIC-u. Pred ustanovitvijo 
novega zavoda bodo na Javnem zavodu za 
informiranje Slovenska Bistrica opravili 
tudi revizijo. 
Občinski svet je potrdil tudi predinvesti-
cijsko zasnovo in investicijski program za 
projekt Nadzidava in prizidava Doma dr. 
Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska 
Bistrica. Z naložbo bodo omogočili biva-
nje do 200 starejšim. Ob tem sta predvide-
na tudi ukinitev programa nedelujočega 
dnevnega centra in povečanje spremljajo-
čega zdravstvenega in servisnega progra-
ma, predvsem kuhinje. Enota v Slovenski 
Bistrici, ki deluje kot dislocirana enota 
Doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane, lahko 
zdaj sprejme do 124 stanovalcev. Dom 
ima lastno kuhinjo, katere velikost pa ne 
zadošča več, saj pripravljajo v njej okrog 
80 starostnikom prilagojenih kosil tudi za 
okoliško prebivalstvo. V občini Slovenska 
Bistrica in tudi v širši okolici obstaja velik 
interes za storitve, ki jih izvajajo v okvi-
ru dejavnosti doma za starejše. Poleg tega 
demografski trendi kažejo na konstantno 
večanje deleža starejšega prebivalstva in 

potreb po bivanju in oskrbi v domovih za 
starejše. Delno bo obnovljena druga etaža 
stavbe, tretja pa v celoti. V tretjem nad-
stropju je ob požarnem stopnišču pred-
viden tudi prostor za fizioterapijo. Na 
vzhodnem delu bodo prizidali dodatno 
dvigalo, namenjeno predvsem dostavi in 
prevozu stanovalcev na bolniških poste-
ljah, pa tudi ločevanju poti v epidemiolo-
ških časih. Dela bodo izvedli v letih 2022 
in 2023. Naložba je ocenjena na nekaj več 
kot štiri milijone 221 tisoč evrov. Občina 
bo za izdelavo projektne dokumentacije 
in za pridobitev gradbenega dovoljenja 
namenila dobrih 50 tisoč evrov, preostali 
denar bo zagotovilo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti. 
Svetniki so se seznanili še s poročilom 
o polletni realizaciji proračuna Občine 
Slovenska Bistrica za leto 2021. V drugi 
obravnavi so sprejeli odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za grad-
njo kmetijskih objektov na kmetiji Gro-
belnik (Zgornje Prebukovje). Odlok o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja stanovanjske cone na Pra-
gerskem pa so sprejeli po skrajšanem po-
stopku. Točko o soglasju za nakup novih 
prostorov in preselitev Lekarne Plečniko-
ve in uprave so umaknili z dnevnega reda, 
med kadrovskimi zadevami pa so podali 
pozitivno mnenje k vsem trem kandidat-
kam za ravnateljico 2. osnovne šole Slo-
venska Bistrica.
Gradivo je dostopno na občinski spletni 
strani: https://www.slovenska-bistrica.si/
vsebina/16-redna-seja-obcinskega-sveta.

Tomaž Ajd 

Foto: Foto Aleš Kolar

Številni dolgo pričakovani državni projek-
ti so se po več letih začeli realizirati tudi 
v naši občini. Izgradnja II. etape zahodne 
obvoznice, nadgradnja vozlišča s pod-
vozom na Pragerskem, obnova športne 
dvorane v Slovenski Bistrici, izgradnja ka-
nalizacijskega sistema na Zgornji Polska-
vi, nadgradnja doma za starejše v enoti 
Slovenska Bistrica, obnova igrišča pri OŠ 
Antona Ingoliča na Spodnji Polskavi itd. 
Vsi ti našteti projekti, v skupni vrednosti 
skoraj 80 milijonov evrov, vplivajo na hi-
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2024 so bila finančna sredstva v višini 
skoraj milijon evrov odobrena tudi za ob-
novo športne dvorane v Slovenski Bistrici, 
sofinancerska sredstva pa so zagotovljena 
tudi za obnovo igrišča pri OŠ Antona In-
goliča na Spodnji Polskavi. Po več mesecih 
čakanja na izdajo odločbe so lahko zado-
voljni tudi krajani Zgornje Polskave, ki so 
z zadnjim dnem v mesecu maju le doča-
kali začete k del za dolgo pričakovano iz-
gradnjo novega kanalizacijskega sistema. 
Ta poteka po naseljih Zgornja Polskava, 
Bukovec, Gabernik, Ogljenšak in Pokoše.
Mag. Karmen Furman: »Z izvolitvijo nove 
vlade lani marca je po več letih čakanja 

tokrat le v ospredju enakomeren razvoj 
naše države, t. i. decentralizacija, saj se 
številni projekti izvajajo povsod po državi 
in nič drugače ni v naši občini. Spodbud-
ne so tudi novice o dvigu povprečnin ob-
činam za naslednjo leto, za kar je vlada s 
predstavniki občin že podpisala dogovor. 
Če bo ta z zakonom potrjen tudi v držav-
nem zboru, bo občina Slovenska Bistrica 
v letu 2022 v svoj proračun prejela še do-
datnih investicijskih 413.727,00 evrov, ki 
jih bo lahko poljubno porabila za lokalne 
projekte.«

uR

Izgradnja prizidka k bistriški enoti Doma 
dr. Jožeta Potrča Poljčane v vrednosti dob-
re 4 milijone evrov se bo predvidoma izva-
jala v letu 2022 in bo omogočila dodatnih 
65 postelj v tej enoti. V sklopu naložbe je 
predvideno tudi povečanje spremljajoče-
ga zdravstvenega in servisnega programa, 
predvsem kuhinje. Po več letih pričako-
vanj smo konec avgusta dočakali tudi ura-
dno otvoritev del za izgradnjo podvoza in 
rekonstrukcijo železniške postaje na Pra-
gerskem.
V okviru razpisa za sofinanciranje naložb 
v vrtcih in v osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–

NA PRAGERSKEM URADNI ZAČETEK DEL 
ZA IZGRADNJO VOZLIŠČA S PODVOZOM 

Z dnem 31. avgust 2021 je postalo prav-
nomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo 
projekta Nadgradnja vozlišča z železniško 
postajo Pragersko. Minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec se je skupaj s poslan-
ko mag. Karmen Furman, podžupanom 
občine Stanislavom Mlakarjem in s pred-
sednikom Krajevne skupnosti Pragersko 
- Gaj Matejem Arnušem konec avgusta 
udeležil uradne otvoritve del za izvedbo 
predmetne naložbe, ki se bo po več letih 
pričakovanj realizirala. Projekt, za kate-
rega je bila že pred časom podpisana po-
godba v vrednosti 63,2 milijona evrov, tre-
nutno predstavlja daleč največjo finančno 
naložbo v naši občini in celo eno izmed 
večjih naložb v državi.
Zaradi večletnega zamikanja izdaje oko-
ljevarstvenega soglasja, ki je pogoj za 

realizacijo projekta, je bila izvedba pred-
metne naložbe še pred časom pod resnim 
vprašanjem. Številni pozivi na ministrstvo 
in vložena poslanska vprašanja poslanke 
mag. Karmen Furman so konec maja 2020 
prinesli prve želene rezultate. S takratno 
spremembo zakonodaje se je preskočila 
prva ovira za izvedbo naložbe, saj se je 
po treh letih postopek na ARSU vendarle 
zaključil. Konec lanskega oktobra je zato 
Direkcija za infrastrukturo kot nosilec 
projekta na Ministrstvo za okolje vložila 
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki 
je bilo maja letošnjega leta tudi izdano. Z 
zadnjim dnem meseca avgusta je gradbe-
no dovoljenje postalo tudi pravnomočno, 
s tem pa so se izpolnili pogoji za uradni 
začetek del za izvedbo naložbe.
Projekt, ki se izvaja v okviru posodobi-

tve železniške proge Maribor–Šentilj in 
za katerega so zagotovljena tudi evropska 
sredstva v višini 40 milijonov evrov, pa ni 
samo največji finančni projekt, ki se izva-
ja v naši občini, ampak je trenutno tudi 
ena izmed večjih finančnih naložb v naši 
državi. A najpomembnejše zagotovo je, 
da se bodo z realizacijo celotnega projekta 
izboljšali pogoji bivanja zlasti občanov na 
Pragerskem, saj je v okviru izvedbe pro-
jekta predvidena optimizacija tehnologije 
železniškega prometa, ureditev in posodo-
bitev železniške postaje Pragersko in izgra-
dnja podvoza, s katerim se bo odpravilo 
tudi dolgo čakanje pred zaprtimi zaporni-
cami. Na postaji bo izvedena nadgradnja 
perona z nadstrešnicami, zgrajen bo nov 
podhod z dvigali, obnovljeno bo postajno 
poslopje in urejeni bosta dve parkirišči. Na 
območju postaje bosta postavljena dobra 
2 kilometra protihrupnih ograj, nadgraje-
nih bo 18 kilometrov tirov, zamenjanih 30 
kretnic, nadgrajene bodo tudi vozna mre-
ža in signalnovarnostne naprave.
V času gradnje, ki naj bi bila predvidoma 
končana v začetku leta 2023, bo za ves pro-
met zaprta Ptujska cesta na območju žele-
zniške postaje, obvoz pa bo zato mogoč po 
vzporednih cestah. Za pešce in kolesarja 
bo na območju železniške postaje urejen 
tudi začasni prehod. Vse krajane Prager-
skega kakor tudi tiste, ki cesto v tem delu 
vsakodnevno uporabljate, naprošamo za 
strpnost in razumevanje v času del. Po 30 
letih upanja bo naložba vendarle izvedena.

uR
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APLIKACIJA EASYPARK   

V Slovenski Bistrici je že nekaj let na ne-
katerih parkirnih površinah omogočeno 
kratkotrajno parkiranje ob plačilu par-
kirnine. Ta v Slovenski Bistrici znaša 0,40 
EUR na uro. Plačilo se je do zdaj izvajalo 
na parkirnem avtomatu, ki izda parkirni 
list, tega pa je voznik dolžan namestiti na 
vidno mesto pod vetrobranskim steklom 
v vozilu. Odslej je plačilo omogočeno tudi 
s pomočjo aplikacije EasyPark za mobil-
ne telefone tako z operacijskim sistemom 
Android kot iOS. Gre za možnost brezgo-
tovinskega plačevanja parkirnine, skleni-
tev parkiranja na daljavo in sklenitev par-
kirnine brez tiskanja listka.
V aplikaciji so parkirišča glede na čas pla-
čila razdeljena v dve coni:
EasyPark območje 911
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, 
ob sobotah, nedeljah in praznikih brez-
plačno;
ob Kolodvorski cesti pred občino,
ob Kolodvorski cesti pri kinu,
ob in na Vošnjakovi ulici (pošta in stara 
šola),
na Trgu Alfonza Šarha.
EasyPark območje 912
od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, 

ob sobotah od 8. do 13. ure, ob nedeljah 
in praznikih brezplačno;
na Trgu svobode,
ob Partizanski ulici 1, pred lekarno,
ob Grajski ulici nasproti gradu,
ob Ozki ulici pri obzidju,
ob Čopovi ulici,
ob Ljubljanski cesti 16 pri poslovnem 
objektu banke Intesa San Paolo.
EasyPark je vodilni globalni ponudnik 
digitalnih parkirnih storitev, ki se razteza 
čez več kot 1900 evropskih mest. V Slove-
niji je prisoten v 36 mestih. V naši bližini 
je v Mariboru in na Ptuju. 
Za plačevanje prek aplikacije EasyPark si 
mora uporabnik aplikacijo najprej name-
stiti na mobilni telefon. Mobilna aplika-
cija je dostopna na spletu, tudi na spletni 
strani občine. Uporabnik se mora registri-
rati in vnesti plačilno sredstvo. Podprti sta 
naslednji plačilni sredstvi: kreditna karti-
ca (Mastercard, Visa, Diners) in PayPal. 
V aplikacijo se vnese registrsko številko 
vozila.
Uporabnik na nalepkah z navodili na par-
komatu in na posebnih označbah na par-
kirišču najde območno kodo in jo vpiše 
ročno ali pa jo lahko telefon določi sam 
na podlagi lokacije vozila iz GPS-siste-
ma. V Slovenski Bistrici sta kodi 911 ali 
912. Uporabnik v mobilni aplikaciji zač-
ne postopek parkiranja s klikom na gumb 
»Začni parkiranje« in z vrtenjem kolešč-
ka določi čas parkiranja. Aplikacija sproti 
prikazuje skupno ceno parkiranja in čas 
veljavnosti parkirnine za izbrano vozilo. 
Najmanjša časovna enota za plačilo prek 
aplikacije EasyPark je ena ura. Nad eno 
uro je omogočeno plačevanje parkiranja 
po minutah. Parkirnina se plača ob zaklju-
čenem parkiranju. Uporabnik lahko pred-

EasyPark.
Plačilo parkirnine je sestavljeno iz cene 
parkiranja občine in provizije izvajalca 
EasyPark, ki znaša minimalno 0,10 EUR 
z DDV oziroma 15 odstotkov vrednosti 
parkirnine.Strošek uporabe aplikacije pri 
plačilu parkirnine (provizijo) plača upo-
rabnik. 
Podrobnejša pravila uporabe aplikacije 
EasyPark in splošni pogoji so objavljeni 
na spletni strani www.easypark.si. 
Slovenskim uporabnikom je omogočeno 
tudi plačilo s SMS-sporočilom. Uporab-
nik na oznaki preveri območje, v katerem 
je parkiral vozilo, in posreduje SMS-spo-
ročilo na številko 031 20 90 20 s svojo 
registrsko oznako vozila. Uporabnik od 
sistema prejme potrditveno SMS-sporoči-
lo o parkiranju in informacijo o tem, kdaj 
mu bo poteklo parkiranje. 10 minut pred 
potekom parkiranja prejme SMS-opo-
mnik in lahko parkirnino podaljša na da-
ljavo. Sistem EasyPark za vsako parkiranje 
ustvari potrdilo o parkiranju, ki si ga upo-
rabnik lahko kadarkoli prenese s spletne 
strani www.easypark.si. Pri plačilu prek 
SMS-sporočila mobilni operater konec 
meseca izda račun uporabniku za mo-
bilno telefonijo, na njem je razviden tudi 
strošek plačanih parkirnin. Vsa sporočila, 
ki jih uporabnik pošlje iz svojega telefo-
na, se zaračunajo v skladu s cenikom in z 
mobilnim paketom, ki ga ima uporabnik 
sklenjenega pri svojem mobilnem opera-
terju.
Kot zanimivost naj dodamo, da je bilo v 
zadnjem tednu septembra v Slovenski 
Bistrici izvedenih 92 transakcij, v prvih 
dneh oktobra pa že 113. Navedeno kaže, 
da je aplikacija uporabnikom že poznana 
in uporabna.

Robert Vrečko, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin 

Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole.
časno zaključi 
parkiranje in 
plača po de-
janski porabi. 
Push-opomnik 
pred potekom 
parkiranja poda 
obvestilo o te-
kočih parkir-
ninah. Davčno 
potrjen račun, 
ki ga prejme 
ob zaključku 
parkiranja, pa 
si lahko upo-
rabnik prenese 
s spletne strani 
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EVROPSKI TEDEN MOBIlNOSTI 

V Slovenski Bistrici so tudi letos pripravili 
Evropski teden mobilnosti, ki je potekal 
pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajno-
stno. Ob koncu dogajanja so na parkirišču 
na Čopovi ulici v središču mesta izvedli 
turnir v ulični košarki za pokal Slovenske 
Bistrice s spremljevalnim programom. 
Na prireditvi so predstavili tudi sistem 
izposoje mestnih koles Zapelji me in na-
meščanje spletne aplikacije za uporabnike 
ter prikazali izposojo in uporabo baterije. 
Na voljo je bila tudi popravljalnica koles. 

»Mlajša populacija Bistričanov s pridom 
uporablja ta sistem, medtem ko starejši 
potrebujejo malo več inštrukcij. Ker je pri 
tem sistemu treba uporabiti pametni te-
lefon in aplikacijo, je za marsikoga to kar 
zahtevna naloga. Zato smo se odločili, da 
občanom pomagamo, da spoznajo sistem 
in ga začnejo s pridom uporabljati,« je o 
tem, kako je zaživel sistem Zapelji me, po-
vedal vodja projekta Evropski teden mo-
bilnosti Tomaž Pristovnik z RIC-a Sloven-
ska Bistrica.  

Na tekmovanju v ulični košarki za pokal 
Slovenske Bistrice je pri mlajših dečkih in 
tudi pri starejših dečkih zmagala Osnovna 
šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, v 
konkurenci srednjih šol pa je slavila Gim-
nazija Slovenske Konjice. 
Sicer pa sta RIC Slovenska Bistrica in Ob-
čina Slovenska Bistrica že od začetka sep-
tembra spodbujala občane, da se na delo 
odpravijo s kolesom, s svojim ali mestnim 
Zapelji me. Učenci Osnovne šole dr. Jo-
žeta Pučnika Črešnjevec so v času tedna 
mobilnosti v spremstvu vodnikov v šolo 
pešačili. Organizatorji so pripravili tudi 
distribucijsko zloženko o sistemu izposoje 
mestnih koles Zapelji me in izdelali krat-
ki video film o načinu delovanja sistema 
mestnih koles. Prav tako so postavili štiri 
dodatna kolesarska stojala za potrebe sis-
tema Zapelji me, in sicer na parkirišču na 
Čopovi ulici, pri gradu Slovenska Bistrica, 
pri južnih mestnih vratih in v športnem 
centru Vintgar. Na Čopovi ulici so posta-
vili tudi novo servisno stojalo za popravilo 
koles.

Tomaž Ajd 

ROŽNATI OKTOBER V 
SLOVENSKI BISTRICI 

V ta namen smo se z mestnimi kolesi od-
peljali po kolesarskih poteh, mestni park 
pa so članice in podporniki združenja na-
polnili z rožnatimi baloni. S hojo in tekom 
tako kot tudi z drugimi dejavnostmi nare-
dimo veliko za preprečevanje vseh drugih 
bolezni, ne samo raka. Pomembno je oza-
vestiti, da smo v prvi vrsti sami odgovorni 
za svoje zdravje. 
V Slovenski Bistrici izpostava Europe 
Donne Slovenija deluje že od leta 2016. 
Vsako leto se trudimo poleg vseh preven-

tivnih programov osveščati o bolezni in 
s podpornimi programi omogočiti lažje 
spoprijemanje z različnimi posledicami 
onkološkega zdravljenja.
V sodelovanju z Fakulteto za šport izvaja-
mo spletne vadbe, ki so namenjene vsem, 
ne samo bolnikom. Vadbe potekajo prek 
spletne platforme Zoom ob sredah med 
20. in 21. uro.
V sodelovanjem z Zdravstvenim domom 
Slovenska Bistrica se izvajajo različne de-
lavnice, na katere se lahko prijavite. Te so: 
Spoprijemanje s stresom, Spoprijemanje z 
depresijo/tesnobo, delavnice aktivnega ži-
vljenjskega sloga …
Čas, ki nas obdaja, je zaznamovan z viru-
som. Kljub temu sta ključnega pomena 
ozaveščanje in skrb za naše zdravje, ki ga 
lahko ob redni telesni dejavnosti in drugih 
podpornih programih obdržimo in izbolj-
šamo.
Če se želite pridružiti skupini Podravja Eu-
ropa Donna Slovenija ali sodelovati v kate-
rem od podpornih programov, nam pišite 
na elektronska naslova: sportna@europa-
donna.si ali ckz@zd-sb.si.
Začnite in končajte dan z gibanjem, pred-
vsem pa … ostanite zdravi.

Rebeka Potočnik

Rožnati oktober je mednarodni mesec 
osveščanja o raku dojk. V Združenju Eu-
ropa Donna Slovenija vsako leto obeležu-
jemo rožnati oktober in z različnimi dejav-
nostmi in dogodki osveščamo o raku dojk 
in opozarjamo na pomen zdravega načina 
življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in 
na odgovornost do svojega zdravja. Skrb 
za zdravje je izredno pomembna tudi v 
času epidemije, zato poudarjamo, da v tem 
času ne smemo pristati na slabši dostop 
do zdravstva in pravočasne diagnostike, 
da se je treba odzvati vabilom presejalnih 
programov ter biti pozoren na morebitne 
zdravstvene težave.
Rožnata je od 1. oktobra tudi Slovenska Bi-
strica; v rožnato smo obarvali stari rotovž. 
Rožnate luči bodo ves mesec oktober sim-
bolično svetile za vse, ki so bili ali so še na 
poti zdravljenja.
3. oktobra smo v Slovenski Bistrici z osre-
dnjo prireditvijo podprli akcijo Race of the 
cure 2021 in se pridružili Ženskemu centru 
Milica (Srbija) v akciji »Daj pedalu raku«. 
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MLADI  NA TRGU DELA 
V  ČASU EPIDEMIJE 
Brezposelne osebe si morajo najprej do-
ločiti cilj, ki ga oblikujejo glede na svoje 
vrednote, potrebe in pod vplivom okolja. 
Dober cilj je konkreten in realističen, ima 
jasne koristi, je dovolj specifičen, zajema 
časovni okvir in opredelitev odgovor-
nosti. Za dosego zastavljenega cilja pa je 
pomembna motivacija, za katero lahko re-
čemo, da je regulator vedenja, ker spodbu-
ja in usmerja aktivnost, določa raven ak-
tivnosti in jo vzdržuje. Notranje energije 
oziroma motivacije nikomur ne moremo 
dati, ampak jo lahko spodbujamo, kar na 
Zavodu v vsakodnevni obravnavi strank 
tudi delamo. 
Mlajši (do 30 let) imajo danes drugačne 
vrednote in pričakujejo drugačne pogo-
je dela, kot jih večina klasičnih prostih 
delovnih mest ponuja. Ti so fleksibilen 
delovni čas, skrb za svoje potrebe, dostoj-
no plačilo. Ker je iskanje zaposlitve živ, 
dinamičen proces, na katerega vplivajo 
tudi različne objektivne okoliščine (npr. 
epidemija), so mladi zaradi svoje prilago-
dljivosti, računalniških veščin in digital-
ne usposobljenosti v prednosti. In ravno 
zaradi slednjega so lahko v epidemičnih 
časih hitro odreagirali in prilagodili svoj 
nastop na trgu dela (razgovori preko vi-
deoklica, uporaba različnih družbenih 
omrežij idr.). Žal pa je to generacija, ki je 
odraščala (raste) v svetu, v katerem se vse 
dobi »tukaj in zdaj«. Dejstvo, da se zapo-
slitev pretežno ne izvrši »tukaj in zdaj«, pri 
mladih pogosto vodi v upad motivacije, 
samozavesti in prepričanja, da zaposlitev 
dobijo samo izkušeni. Ključnega pomena 
torej je, da jih v tem času spodbujamo, 
da ohranjajo aktivnosti iskanja zaposlitve 
in da pri vsakem dodatno pridobljenem 
znanju, razgovoru, tečaju vidijo uspeh ter 
korak naprej k želenemu cilju – zaposlitev. 
Pri delu z mladimi morajo naši svetovalci 
upoštevati in biti pozorni še na druge de-
javnike, in sicer: pomanjkanje veščin vo-
denja lastne kariere, osipništvo, za katerim 
se skrivajo druge večje težave iz socialnega 
življenja, mlade mamice, ki nimajo ureje-
nega varstva za otroka, prekarne oblike 
dela, razpršenost zaposlitvenih ciljev. A ne 
glede na vsa opažanja in pomisleke lahko 
sklenemo, da si mladi želijo delati, želijo 
biti »koristni«, imeti smisel. Pripravljeni 
so se učiti, poskusiti nekaj novega. Želijo 
pa si dobrih odnosov in ne sprejemajo iz-

koriščanja. 
Zaposlitev posamezniku omogoča obču-
tek varnosti, strukturira dan, ga povezuje 
z drugimi, zagotovi dohodek, omogo-
ča osebno rast, razvoj talentov. Zato za 
osebo, ki je izgubila zaposlitev, ponovna 
vključitev na trg dela ni pomembna samo 
s finančnega vidika, ampak tudi psihoso-
cialnega. 
Iskanja zaposlitve se je treba lotiti inten-
zivno in na sistematičen način; od iskanja 
informacij o prostih delovnih mestih na 
odkritem in skritem trgu dela do priprave 
prijavnih dokumentov in priprave na raz-
govore. Pri tem si lahko pomagajo s šte-
vilnimi nasveti v spletni aplikaciji ZRSZ 
eSvetovanje, z udeležbo na delavnicah in 
webinarjih. Več priložnosti si lahko brez-
poselna oseba odpre tudi s ponudbami de-
lodajalcem – samoiniciativna predstavitev 
lastnih kompetenc in izkušenj. Nagovor 
delodajalca s predstavitvijo ukrepov aktiv-
ne politike zaposlovanja (npr. Usposablja-
nje na delovnem mestu, Delovni preizkus, 
Subvencija za zaposlitev …) je ključ do hi-
trejše realizacije zaposlitve, saj delodajalcu 
omogoča, da kandidata spozna in brez-
plačno vpelje v svoj delovni proces še pred 
zaposlitvijo. Kandidat pa na drugi strani 
spozna delodajalca in delovni proces. 
Udeležba na kariernih oziroma zapo-
slitvenih sejmih je lahko priložnost tako 
za delodajalce kot brezposelne osebe, ki 
lahko neposredno in v živo nagovorijo 
drug drugega. Poznavanje lastnih pred-
nosti, kompetenc in sposobnost odlične 
predstavitve so dober potencial za reali-
zacijo zaposlitve. Verjeti vase, se aktivirati 
na vsakem koraku je ključ do uspeha in 
ponovne vključitve na trg dela. 
Za delodajalce je pomembno, da z Zavo-
dom vzpostavijo odnos sodelovanja, ki 
temelji na zaupanju. Sodelavci iz pisarn 
za delodajalce svojim strankam nudijo 
naslednje celostne storitve na enem mes-
tu: posredovanje kandidatov na objavljena 
prosta delovna mesta, predstavitev pro-
stih delovnih mest in skupinska srečanja, 
informiranje o programih aktivne politi-
ke zaposlovanja in pomoč pri postopkih, 
predizbore, hitre zmenke, t. i. tailor made 
programe oziroma programe, narejene na 
podlagi potreb delodajalca. Pomembno 
je, da delodajalci poznajo ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja (subvencioniranje 

zaposlitve, program Delovni preizkus …), 
saj si lahko s tem prihranijo tako čas kot 
finančna sredstva pri iskanju novega ka-
dra. Zavod jim namreč nudi največjo bazo 
iskalcev zaposlitve in storitve po vsej Slo-
veniji. Z namenom še učinkovitejšega so-
delovanja delodajalcem priporočamo, da 
se registrirajo na portalu za delodajalce: 
www.zadelodajalce.si.
Delodajalec bo najlažje prepoznal dodano 
vrednost novega mladega sodelavca prek 
dveh programov aktivne politike zaposlo-
vanja, to sta: 
1. Usposabljanje na delovnem mestu, ki 
brezposelnim osebam omogoča usposa-
bljanje na konkretnem delovnem mes-
tu pri delodajalcu, delodajalcu pa daje 
možnost, da brezposelno osebo spozna v 
konkretni delovni situaciji in jo s preno-
som znanj in kompetenc pred zaposlitvijo 
ustrezno usposobi, opremi s potrebnimi 
znanji in veščinami. Zavod delodajalcem 
povrne stroške izvedbe usposabljanja na 
udeleženca, ki traja tri mesece, izjemoma 
lahko traja dva meseca, in sicer v višini 
526 EUR za dvomesečno in 732 EUR za 
trimesečno usposabljanje. 
2. Delovni preizkus, ki je krajši in traja do 
enega meseca, delodajalcem pa predvsem 
omogoča, da spoznajo brezposelno osebo 
na konkretnem delovnem mestu, njene 
kompetence, znanja in veščine za nadalj-
njo zaposlitev. Program traja najmanj sto 
ur do največ enega meseca. Za izvedbo 
programa Zavod delodajalcu povrne 
standardni strošek izvedbe delovnega pre-
izkusa za udeleženca, ki na podlagi oce-
njene vrednosti stroškov znaša 278 EUR. 
Delodajalci so dolžni po programih uspo-
sabljanja in delovnem preizkusu vsakemu 
udeležencu zagotoviti mentorja. Udeleže-
nec se v skladu s programom usposablja 
praviloma polni delovni čas največ pet dni 
v tednu. 
Za (ponovno) vključevanje mladih na trg 
dela smo z vsemi navedenimi vrednota-
mi, ukrepi in aktivnostmi odgovorni vsi 
deležniki v procesu – tako mladi sami kot 
delodajalci in nenazadnje mi na ZRSZ, 
Uradu za delo Slovenska Bistrica. 

Alenka Lobnikar, vodja uradov za 
delo Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica, 

Lenart



Stran 9ZDRAVJEInformator, oktober 2021

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 
ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA 
BISTRICA JE SPET Z VAMI
Obdobje, v katerem smo se znašli, nas 
lahko navdaja z občutkom, da se je naše 
življenje ustavilo ali da dirja v neznano 
kot podivjani konj. Izgubili smo del nad-
zora nad svojim življenjem. Toliko bolj 
pomembno je, da znamo ozavestiti, kaj je 
resnično pomembno in nad čim imamo 
še zmeraj  vpliv. Poskušajmo priklicati ob-
čutke zadovoljstva in ustvariti stabilnost 
na tistih področjih svojega življenja, kjer 
je to možno. V Centru za krepitev zdravja 
Slovenska Bistrica smo vam lahko pri tem 
iskanju v pomoč, in sicer na področjih 
prehrane, gibanja, duševnega zdravja in 
pri usvajanju zdravih življenjskih navad 
nasploh.
Za dolgotrajne učinke potrebujemo spre-
membo življenjskega sloga. Če želite oh-
raniti ali okrepiti svoje zdravje, izboljšati 
počutje in preprečiti ali zdraviti kronične 
bolezni, so vam v našem Centru za krepi-
tev zdravja na voljo medicinske sestre Sil-
vija Lunder, Brigita Kolmanič, Sonja Mok 
in Lucija Rožič. Z njihovo pomočjo lahko 
izoblikujete načrt za vključevanje pozi-
tivnih sprememb v svoj življenjski slog, v 
procesu spreminjanja vam nudijo oporo 
in vas opremijo s potrebnim znanjem in z 
veščinami ter motivacijo za spreminjanje 
vedenja, povezanega z zdravjem. Vsem, 
ki imate katero izmed kroničnih nenalez-
ljivih bolezni, in tudi vsem ostalim, so na 

se lahko obrnete, ko želite izboljšati svoje 
življenjske navade (npr. kako se motivirati 
in načrtovati spremembe, reševati proble-
me), opustiti slabe navade (npr. kajenje, 
prekomerno pitje alkohola), v primeru te-
žav v medosebnih odnosih, v obdobju ža-
lovanja, z raznimi stresnimi situacijami ali 
ko se soočate s tesnobo ali depresijo (sami 
pri sebi ali pri bližnjih) ter bi želeli ti dve 
bolezni bolje spoznati. 
Za gibanje ni slabega vremena, je le sla-
ba oprema. Prihajajo nižje temperature, 
dnevi se krajšajo, padavine so pogostejše, 
a naj nas to ne odvrne od telesne dejav-
nosti, ki naj bo del našega vsakdana. V 
centru delujeta fizioterapevtki Ajda Pod-
goršek Nikolič in Laura Podkubovšek ter 
kineziologinja Nika Bertalanič. Njihovo 
delo je med seboj prepleteno in naravna-
no k temu, da vam pomagajo pri usvajanju 
gibalnih navad, s katerimi boste izboljšali 
svoje fizično in psihično počutje. Pridobili 
boste nova znanja in veščine glede teles-
ne dejavnosti ter preverili svojo telesno 
zmogljivost. Naše dejavnoati na podro-
čju gibanja smo prilagodili trenutnim 
epidemiološkim razmeram. Večina se jih 
izvaja na prostem, v Slovenski Bistrici in 
okolici. Ne pozabimo, da je gibanje eden 
izmed pomembnejših dejavnikov zdrave-
ga življenjskega sloga in da je tudi izred-
no pomembno kot preventiva in tudi kot 

sredstvo rehabilitacije v primeru različnih 
bolezenskih stanj.
Veliko dejavnosti bo potekalo individu-
alno, saj želimo preprečiti, da bi morali 
zaradi epidemioloških ukrepov prekinjati 
skupinsko delo. Zaradi lažje organizacije 
so potrebne predhodne prijave. Progra-
mi so namenjeni vsem odraslim od 19. 
leta starosti naprej. Pokličite nas ali nam 
pišite, da vam predstavimo podrobnosti 
našega programa in odgovorimo na mo-
rebitna vprašanja: 02 843 27 19, 041 682 
288, ckz@zd-sb.si. 
Naše dejavnosti lahko spremljate tudi na 
spletni strani Zdravstvenega doma Slo-
venska Bistrica ali na Facebookovi strani 
Centra za krepitev zdravja Slovenska Bi-
strica.

Silvija Lunder, 
vodja Centra za krepitev zdravja

voljo delavnice in svetovanja, s 
pomočjo katerih lahko pridobite 
znanje o zvišanem krvnem tlaku 
in spoznate veščine za njegovo 
obvladovanje, opremijo vas z 
znanjem o nastanku holesterola, 
pomenu ciljnih ter mejnih vred-
nosti maščob v krvi, poučijo vas 
tudi o mejni bazalni glikemiji, 
moteni toleranci za glukozo ter 
sladkorni bolezni tipa 2.
Okrepite svojo čustveno stabil-
nost, preden se začnejo kratki 
zimski dnevi. V centru delujeta 
psihologinji Janja Mišič in Vesna 
Pesek. Njuno delo je svetovalno 
in psihoedukativno naravnano. 
Pomagata vam pri spoznavanju 
in razumevanju duševnih pro-
cesov (čustvovanju, mišljenju) 
ter kako vplivajo na naše vede-
nje in kakovost življenja. Nanju 
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žene. Prav tako podatki o številu smrti 
zaradi samomora za Slovenijo kot tudi za 
Podravje kažejo naraščanje samomorilne-
ga količnika s starostjo. Najbolj ogrožena 
starostna skupina so starejši od 65 let, 
zlasti moški, saj v najvišjih starostnih sku-

10. SEPTEMBER, SVETOVNI DAN 
PREPREČEVANJA SAMOMORA
10. september je dan, ko obeležujemo 
svetovni dan preprečevanja samomora, 
Namenjen je vsem; tistim, ki jih pestijo 
stiske in ne vedo, kako naprej, tistim, ki so 
prizadeti zaradi izgube bližnjega, in vsem 
drugim, ki s svojimi dejanji pomagajo 
pri preprečevanju samomorilnega vede-
nja. Slednje poudarja tudi letošnje geslo 
Ustvarjajmo upanje z dejanji. 
Kljub temu da v zadnjih dveh desetletjih 
beležimo postopni upad količnika samo-
mora v Sloveniji, dajemo podporo preven-
tivnim prizadevanjem na tem področju. 
Z geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji 
želimo povečati zaupanje in zavedanje 
vsakega izmed nas, da lahko naša dejanja, 
ne glede na to, kako majhna ali velika so, 
pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo 
upanje. Vseh samomorov žal ne moremo 
preprečiti, hkrati pa lahko ima pri prepre-
čevanju samomorov naš odnos do sočlo-
veka pomemben vpliv. S svojimi dejanji 
lahko pomagamo nekomu, ki se je znašel 
v najtežjih trenutkih. To lahko storimo 
kot pripadniki družbe, v vlogi otroka ali 
starša, kot prijatelji, kot kolegi ali sosedje. 
Vsi lahko podpiramo in pomagamo neko-
mu, ki se je znašel v samomorilni stiski, 
ali nekomu, ki je zaradi samomora izgubil 
bližnjega.
Podatki o samomoru v Sloveniji in 
Podravju
Samomorilno vedenje je javnozdravstveni 

Skupni količnik samomora in po spolu za 
regijo Podravje med letoma 2016 in 2020.
Vir: Baza umrlih NIJZ

Skupni količnik samomora in po spolu za 
regijo Podravje, po starostnih skupinah, leto 
2020.
Vir: Baza umrlih NIJZ

pinah pet- ali večkrat pogosteje umirajo 
zaradi samomora. 
Podobno kot v Sloveniji so tudi v drugih 
državah po svetu zabeležili upad ali stag-

nacijo samomorilnega 
količnika v (prvem) letu 
pandemije koronavirusa 
v primerjavi s predho-
dnimi leti. Ker pandemija 
še vztraja, je eno izmed 
glavnih vprašanj in nego-
tovosti povezanih z dolgo-
ročnimi vplivi pandemije 
na samomorilni količnik. 
Novi valovi okužb in s tem 
povezani ukrepi v zvezi z 
epidemijo se bodo lahko 

odražali na ekonomski in gospodarski 
situaciji, to pa posledično na duševnem 
zdravju prebivalstva. Zato je pomembno, 
da statistiko samomorilnega količnika 
tudi v prihodnje pozorno spremljamo in 
da se preventivni ukrepi, ki so se zgostili v 

preteklih letih in mesecih 
in ki so lahko prispevali 
k stagnaciji ali upadu sa-
momorilnega količnika, 
nadaljujejo.

Anja Magajna 
in Mateja Vek

problem, ki prizadene milijone 
ljudi po vsem svetu. V Sloveniji je 
leta 2020 zaradi samomora umr-
lo 369 oseb (295 moških in 74 
žensk). V Podravju je zaradi sa-
momora v omenjenem letu umr-
lo 72 oseb, med njimi kar trikrat 
več moških kot žensk. Količnik 
samomora, ki predstavlja števi-
lo umrlih zaradi samomora na 
100.000 prebivalcev, je v Podrav-
ju leta 2020 znašal 22,05 in je bil 
višji od slovenskega povprečja, ki 
je znašal 17,57. Skozi večletno ob-
dobje je opazno nihanje količnika 
samomora, hkrati pa v Sloveniji 
kot tudi v Podravju opazimo ra-
hel trend upadanja števila samo-
morov. 
V Sloveniji so opazne razlike v 
ogroženosti za samomor med 
vzhodnim in zahodnim delom 
Slovenije. Regije na vzhodu, ka-
mor spada Podravje, so bolj ogro-



Stran 11ZAŠČITAInformator, oktober 2021

DEJAVNOSTI V MESECU 
POŽARNE VARNOSTI 2021

Prostovoljni gasilci se zavedajo pomena 
požarne preventive skozi vse leto, običaj-
no pa prav ob mesecu požarne varnosti 
še dodatno poudarijo tisto, kar se jim zdi 
z vidika požarne preventive še posebej 
pomembno. Letošnji mesec požarne var-
nosti je namenjen preventivnemu osve-
ščanju ljudi na področju požarne varnosti 
in varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami pod temo »Po potresu lahko tudi 
zagori«. 
Prostovoljna gasilska društva so glede na 
dopuščanje ukrepov za preprečevanje šir-
jenja okužbe s SARS-CoV-2, v gasilskih 
domovih organizirala dneve odprtih vrat 
in osveščala odgovorne osebe v organi-
zacijah in občane o pomenu preventive 
na področju požarne varnosti. Gasilci so 
obiskali osnovne šole in vrtce. Poudarek 
je bil na ukrepih za preprečevanje požarov 
po potresu. Požar je namreč pogost pojav 
ob potresu. Povzročijo ga lahko poškodo-
vana plinska in električna napeljava ter 
naprave, grelne in kurilne naprave ter člo-
veška nepazljivost.
Možnost nastanka požara ob potresu se 
zmanjša z ustrezno namestitvijo plinskih, 
električnih, kurilnih in grelnih naprav. Po-
membno je, da se ob potresu zapre glavni 
ventil za plin oziroma ventil jeklenke ter 
izklopi glavno električno stikalo. Vnetljive 
tekočine je treba hraniti v zaprti embalaži 
skladno z navodili proizvajalca.  
Vsako društvo je organiziralo interno 
operativno taktično vajo z možnostjo so-
delovanja sosednjih društev.

PGD Slovenska Bistrica
−Predstavitev gasilca in opreme na parkiri-
šču v Slovenski Bistrici (Ljubljanska).
−Dan odprtih vrat.
−Društvena operativna vaja v Aluminium 
Kety Emmi, d. o. o.
−Obisk vrtca Slovenska Bistrica.
−Sodelovanje na vaji Ruška koča, Občin-
sko gasilsko poveljstvo Ruše.
PGD Zgornja Bistrica 
−Operativna vaja društva.
−Vaja v bistriški enoti Doma dr. Jožeta 
Potrča Poljčane v sodelovanju s PGD Slo-
venska Bistrica.
PGD Pragersko 
Pregled hidrantnega omrežja na Prager-
skem in v Gaju.
−Prikaz AED (Jager).
−Prikaz AED Mercator
−Pregled požarnega rajona pripravnikov.

Predstavitev dela gasilcev na osnovni šoli 
in v vrtcu Laporje.
−Pregled požarnega načrta in evakuacija iz 
novega vrtca v Laporju.
−Usposabljanje gasilske enote – delo in re-
ševanje z višin na stolpu.
−Pregled hidrantnega omrežja in interven-
cijskih poti.
−Operativna vaja društva.
−Dan odprtih vrat PGD Laporje.
PGD Spodnja Polskava 
Operativna vaja društva.
−Evakuacija v vrtcu na Spodnji Polskavi.
−Evakuacija v OŠ Spodnja Polskava.
−Tedensko dan odprtih vrat gasilskega 
doma, vsak petek od 17. do 19. ure.
PGD Zgornja Polskava 
Operativno vajo evakuacije vrtca Zgornja 
Polskava
−Društvena vaja na temo reševanja iz ruše-
vin in delovna nesreča v gozdu
−Predstavitev gasilske dejavnosti krajanom 
in promocijo požarne preventive
PGD Tinje 
Operativna vaja ob požaru v kletnih pro-
storih.
−Operativna vaja z mobilnim repetitorjem.
−Predstavitev v OŠ Tinje.
PGD Šmartno na Pohorju
−Dan odprtih vrat.
−Društvena operativna vaja.
−Pregled hidrantnega omrežja.
−Evakuacijska vaja na OŠ Šmartno na Po-
horju.
−Sodelovanje na vaji Ruška koča, Občin-
sko gasilsko poveljstvo Ruše.
PGD Kebelj 
Operativna vaja za prve posredovalce.
−Društvena vaja.
−Servis gasilnih aparatov za vse krajane KS 
Kebelj.
−Promocija teme meseca požarne varnosti 
v družbenih medijih.

Branko Hojnik, strokovni sodelavec za 
zaščito in reševanje 

−Vaja strojni-
kov.
−Obisk vrtca na 
Pragerskem.
−Dan odprtih 
vrat.
−Evakuacija ob 
potresu na OŠ 
Pragersko.
−Pregled hi-
d r a n t n e g a 
omrežja Lesko-
vec - Stari Log.
− O p e r at i v n a 
društvena vaja.
PGD Laporje 

Foto: Tjaša Brglez
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Karta območja
Zavarovano območje je priložnost za so-
delovanje javnih služb z različnih podro-
čij z občinami in lokalnim prebivalstvom. 
Omogoča ravnotežje med varstvom nara-
ve in ekonomskim razvojem, zvišuje pod-
jetniške priložnosti, ki izhajajo iz potenci-
alov ohranjene narave in pomenijo dvig 
kakovosti bivanja za domačine in prebi-
valce na širšem območju parka.
Izmed prednosti, ki jih prebivalcem in lo-
kalnim skupnostim prinaša ustanovitev 
regijskega parka, zagotovo velja poudari-
ti zdravo življenje v naravno ohranjenem 
okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evro-
pi že skoraj izginile, ohranitev značilne 

USTANAVLJA SE REGIJSKI PARK POHORJE
zdaj, ohranjal in gospodaril z gozdnogo-
spodarskimi načrti, dodatnih omejitev 
ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na 
nove gradnje in na izvajanje dejavnosti, ki 
v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z 
motornimi vozili izven dovoljenih cest in 
za to določenih območij.
V postopek ustanavljanja zavarovanega 
območja želimo vključiti in povezati do-
mačine ter lokalne skupnosti, organiza-
cije, strokovne institucije in društva ter 
poiskati sinergijo in skupne rešitve. V 
prvi fazi postopka sprejemanja bo osnu-
tek akta o zavarovanju javno predstavljen 
in obravnavan v lokalnih skupnostih na 
predlaganem območju zavarovanja: iz-
vesti jih nameravamo v času od oktobra 
do novembra 2021 na način, kot bodo do-
puščali ukrepi za blaženje epidemije covi-
da-19. Ob upoštevanju stališč in pripomb 
z javne predstavitve bo ministrstvo prip-
ravilo predlog akta o zavarovanju. Sledila 
bo uskladitev med različnimi ministrstvi, 
nakar se bo predlog posredoval v posto-
pek sprejema na Vlado RS in občinske 
svete. 
Pripravljavci akta o zavarovanju Regijske-
ga parka Pohorja si želimo vašega sode-
lovanja in podpore ter računamo nanju. 

Občina Slovenska Bistrica,
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor 

za ohranjanje narave,
Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave

Pohorje … sklenjeni gozdovi, širne planje, 
šumenje voda, dom, mir in sprostitev. Za 
vsakega izmed nas pomeni Pohorje nekaj 
drugega in drugačnega, zagotovo pa nekaj 
posebnega. Njegove posebnosti so prepo-
znane že desetletja in prva prizadevanja za 
ohranitev narave Pohorja segajo že v dalj-
ne leto 1920.
Prizadevanja in dejavnosti za zavarovanje 
so s premori živi že skoraj stoletje. Župa-
ni šestih pohorskih občin so leta 2017 na 
Ministrstvo za okolje in prostor naslovili 
pobudo za vzpostavitev Regijskega par-
ka Pohorje. Zavod RS za varstvo narave 
je pripravil strokovne podlage, na podla-
gi katerih je ministrstvo v sodelovanju z 
občinami in zavodom pripravilo osnutek 
akta za zavarovanje tega območja kot re-
gijskega parka. 
Domačini so sooblikovali današnjo po-
dobo Pohorja in s spoštljivim odnosom 
pripomogli, da je danes eno izmed bolj 
prepoznavnih območij narave pri nas. Z 
namenom, da se ohranijo gozdovi, planje 
in barja, da se še naprej zagotavlja in us-
merja trajnostna raba naravnih virov, da 
se omogoči kakovostno preživljanje pro-
stega časa domačinom in obiskovalcem 
ter da se zmanjšuje obstoječe in prepreču-
je dodatno obremenjevanje okolja, je po-
dan predlog za zavarovanje območja kot 
Regijskega parka Pohorje.
Raztezal se bo na dele območij občin Zre-
če, Vitanje, Mislinja, Ribnica na Pohorju, 
Lovrenc na Pohorju in Slovenska Bistrica, 
svojo namero o priključitvi pa je izkazala 
tudi Občina Ruše. Območje leži na nad-
morskih višinah nad 1200 metrov in za-
vzema 4.903,53 ha površin. 

krajine in večjo prepoznavnost obmo-
čja, tudi v turističnem smislu. Uprav-
ljavec zavarovanega območja bo skrbel 
za povezanost različnih deležnikov in 
za z naravo skladen razvoj, hkrati pa 
bo nudil lokalnemu prebivalstvu pot-
rebno tehnično pomoč pri razvojnih 
in naravi naklonjenih projektih, omo-
gočal bo tudi učinkovitejši nadzor nad 
nedovoljenimi posegi in dejavnostmi. 
Ker želimo naravno podobo Pohorja 
ohraniti za prihodnje rodove, na ob-
močju parka ne bo dovoljeno pose-
gati, umeščati ali izvajati dejavnosti, 
ki bi ogrožale krajino ali uničevale 
pohorske potoke, barja, jezerca, pla-
nje ali pomembne življenjske prostore 
rastlin in živali. Ker se zavedamo, da 
so naravo na Pohorju ohranili vestni 
kmetje in gozdarji, se v predvidenem 
regijskem parku gospodarjenje s kme-
tijskimi površinami in z gozdom ne bo 
spremenilo. Gozd se bo, enako kot do 
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ZA IZBOR OPERACIJ ZA 
URESNIČEVANJE CILJEV 
STRATEGIJE LOKALNEGA 
RAZVOJA lAS DOBRO 
ZA NAS OBČIN MAKOLE, 
POLJČANE, RAČE - FRAM 
IN SLOVENSKA BISTRICA 
V OBDOBJU 2022–2023, 
SOFINANCIRANIH IZ 
EVROPSKEGA SKLADA ZA 
REGIONALNI RAZVOJ

Lokalna akcijska skupina Dobro za 
nas je na spletni strani http://www.
lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ v petek, 
15. 10. 2021, objavila Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja, in zato poziva lokalno 
prebivalstvo, javni, gospodarski in civilni 
sektor na območju občin Makole, Poljčane, 
Rače - Fram in Slovenska Bistrica k 
prijavi predlogov operacij

za izvajanje strategije lokalnega razvoja 
LAS Dobro za nas 2014–2020 

v obdobju 2022–2023. 
Namen javnega poziva je izbor operacij 
(projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju strategije lokalnega razvoja 
na območju občin Makole, Poljčane, Rače 
- Fram in Slovenska Bistrica, in sofinan-
ciranje njihovih stroškov. Javni poziv se 
izvaja kot podpora za izvajanje lokalne-
ga razvoja, ki ga vodi skupnost, in znot-
raj tega v okviru podukrepa »Podpora za 
izvajanje operaciji v okviru strategije lo-

kalnega razvo-
ja, ki ga vodi 
s k u p n o s t « . 
Sredstva za 
sofinanciranje 
je LAS dodeli-
lo Ministrstvo 
za gospodar-
ski razvoj in 
tehnologijo v 
okviru Evrop-
skega sklada 
za regionalni 
razvoj.
Okvirna viši-
na nepovra-
tnih sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje operacij, 
izbranih na podlagi javnega poziva, zna-
ša 191.700,00 EUR. Delež sofinanciranja 
operacij znaša 80 % upravičenih stroškov.
Stroški se priznajo v obliki stroškov 
dela, materiala, naložb in storitev, kot 
je določeno v 28. členu Uredbe CLLD. 
Razliko do 100 % upravičenih stroškov in 
neupravičene stroške krije upravičenec kot 
nosilec operacije iz lastnih sredstev.
Podrobna vsebina Javnega poziva, 
razpisna dokumentacija in vloga za 
prijavo operacije so objavljeni na spletni 
strani LAS Dobro za nas: http://www.
lasdobrozanas.si/javni-pozivi/.
Vlogo na javni poziv je treba poslati 
priporočeno po pošti na naslov vodilnega 
partnerja Razvojno informacijski center, 
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, 
do 5. 1. 2022 ali osebno dostaviti med 
ponedeljkom in petkom v pisarno 
vodilnega partnerja na naslovu Razvojno 

JAVNI POZIV

informacijski center, Trg svobode 5, 2310 
Slovenska Bistrica, in najpozneje do 5. 1. 
2022 do 12. ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom 
dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju 
lokalne akcijske skupine: Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica, 
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22 
70), vsak delovni dan od 9. do 13. ure.  

MOS 2021 

da bi v danih razmerah ohranili obseg po-
slovanja in izkoristili vse možnosti za doseg 
kupcev.
Razstavljavci so povedali, da so veseli pri-
ložnosti, ki jo po letu dni premora ponuja 
tradicionalna sejemska prireditev, in oce-
njujejo nastop kljub številnim ukrepom in 
manjšemu obsegu sejma kot dober. Res pa 
je, da je bilo za priprave in izvedbo potreb-

nega veliko več dela kot sicer v normalnih 
okoliščinah, zato je in bo pozitiven odziv 
kupcev skozi leto toliko več vreden.
Skupni nastop obrtnikov na sejmu MOS 
2021 je sofinancirala Občina Slovenska Bi-
strica.

Tomaž Pristovnik

Prvega Mednarodnega sejma podjetništva 
in obrti v Celju v razmerah pandemije co-
vida-19 in 53. po vrsti se je med 15. in 19. 
septembrom pod okriljem RIC-a Slovenska 
Bistrica in v sodelovanju Območne obrtno
-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica 
na skupnem razstavnem prostoru, letos v 
dvorani D, udeležilo šest bistriških podjetij. 
Na 108 m2 velikem razstavnem prostoru so 
razstavljali: Šternmatik – Oskar Štern, s. p., 
, Rastlinjaki Gajšek, Mizarstvo in montaža 
lesnih izdelkov Mihec Žišt, Lesna galan-
terija Gajšt, Kovaštvo Dečman in podjetje 
Dukin. 
Letošnja udeležba bistriških obrtnikov na 
skupnem razstavišču kljub težkim razme-
ram za normalno poslovanje, ki jih pogo-
juje pandemija covida-19, daje vedeti, da se 
obrtniki in lastniki podjetij še kako trudijo, 
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INCOMING AGENCIJA
RIC Slovenska Bistrica sodeluje v pro-
jektu sodelovanja med LAS-i z naslovom 
»Vzpostavitev modela trženja lokalne po-
nudbe – Incoming agencija«. V projektu, 
ki poteka od 1. julija 2021 in bo trajal do 
30.junija 2023 ter ga sofinancira Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, sode-
lujejo naslednji partnerji:
−LAS Ovtar Slovenskih goric – Razvojna 
agencija Slovenske gorice, d. o. o. (kot vo-
dilni partner), 
−LAS Prlekija, 
−LAS Bogastvo podeželja, 
−LAS Lastovica,
−TOTI LAS, 
−LAS Ceahlau (Romunija) in 
−LAS Dobro za nas. 

Razlogi za projekt
Širše območje Štajerske je z vidika turiz-
ma slabo prepoznano in promovirano, 
skozi različne projekte pa so bili oblikova-
ni številni turistični produkti, ki v praksi 

ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po 
trženju njih samih in obstoječih turistič-
nih produktov bomo vzpostavili model 
trženja turističnih produktov – Incoming 
agencijo.
Opis operacije
V začetni fazi bomo analizirali obstoječo 
ponudbo na terenu in animirali različne 
deležnike (ponudnike, zavode za turizem, 
lastnike objektov kulturne in naravne de-
diščine, relevantne javne zavode, druge 
zainteresirane deležnike) ter jih povabili k 
sodelovanju. Pomemben del operacije bo 
določitev standardov za sodelovanje, kjer 
bomo dali poudarek tudi dejavnostim za 
starostnike, varovanju okolja, ohranjanju 
narave, uporabi lokalnih produktov, lo-
kalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni 
identiteti območja. Večina partnerjev že 
pozna svoje območje in ga ocenjuje kot 
primerno za vključitev in povezovanje.
S pomočjo zunanjih sodelavcev bomo 
analizirali obstoječe integralne turistične 

produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer 
bomo vključili ponudnike in zainteresi-
rane deležnike k oblikovanju ponudbe za 
trženje. Deležnike bomo seznanili s so-
dobnimi trendi s področja turizma, uspo-
sobili vodnike, predstavili sisteme dobre 
prakse ter skupaj določili top produkte, 
na katerih bomo gradili prepoznavnost. 
Za promocijo bomo oblikovali prodajno 
spletno stran, pripravili tiskovine in opti-
mizirali digitalno informiranje.
Ideja je, da bi bil obstoječi model trženja 
oblikovan kot socialno podjetje (zadru-
ga), s čemer se lahko doseže primerjalna 
prednost pri namenskih razpisih po pre-
teku projekta, hkrati pa se zagotovi, da 
bodo presežki prihodkov nad stroški na-
menjeni nadaljnjemu razvoju modela. Po 
preteku projekta se bo ustanovljeno pod-
jetje financiralo samo in/ali s pomočjo za-
interesiranih podjetnikov.
K sodelovanju smo povabili tudi partnerja 
iz Romunije, ki izhaja iz podobnega oko-
lja kot sodelujoči LAS-i in s katerim bomo 
izmenjali izkušnje oziroma dobre prakse. 
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psihofizičnih sposobnosti invalidov, špor-
tno rekreacijo, druženja, pohode, delavni-
ce naravne kozmetike, psihoterapevtske 
delavnice, organizirala Rožnati oktober, 
on-line predavanja ipd. V letu 2020 je 
Občina Slovenska Bistrica sofinancirala 
18 humanitarnih in invalidskih društev, 
vključenih je bilo več kot 1430 članov iz 
občine Slovenska Bistrica. Kot srcu prijaz-
na občina je svojim občanom omogočala 
brezplačno izobraževanje temeljnih po-
stopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja 
in prikaza delovanja mobilne aplikacije 
iHELP lokalnim ustanovam in vsem ob-
čanom. Občina Slovenska Bistrica je ena 
izmed redkih občin, ki dodatno sofinan-
cira stroške delovanja bolničark negovalk 
ZD Slovenska Bi-
strica. Bolničarki 
poskrbita za nego 
in oskrbo težjih 
invalidov. V letu 
2020 sta opravi-
li 2407 obiskov 
oskrbe bolnika 
na domu. Obmo-
čna organizacija 
Rdečega križa in 
Karitas sta nudili 
podporo invali-
dom z raznimi 
projekti, medse-
bojnimi druženji, 
uličnimi akcijami, 

Občina Slovenska Bistrica je leta 2014 pri-
dobila listino občina po meri invalidov, 
ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov. 
Pridobitev listine je priznanje občini, ki v 
svojem delovanju upošteva različnost po-
treb svojih občanov, spodbuja in realizira 
dejavnost in ukrepe, ki bistveno prispe-
vajo k večji kakovosti osebnega življenja 
vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja 
možnosti za njihovo socialno vključenost. 
Podlaga za izvajanje celotnega projekta je 
nov akcijski načrt za neodvisno življenje 
invalidov v občini Slovenska Bistrica za 
obdobje 2018–2022, ki je sestavljen iz treh 
ciljev, za katere velja, da so osnova tudi 
v letu 2020. Pri uresničevanju akcijskega 
načrta ima pomembno vlogo Svet za in-
valide, v katerega so vključena invalidska 
društva, kajti ključnega pomena je prav 
tesno sodelovanje z invalidskimi in huma-
nitarnimi organizacijami ter s posamezni-
mi invalidi, ki posredujejo svoje predloge 
potrebnih rešitev za boljše premagovanje 
težav v vsakdanu.
Leto 2020 je bilo zaradi epidemioloških 
ukrepov drugačno in zahtevnejše leto, 
ki so ga spremljala velika prilagajanja in 
omejitve, mnoge dejavnosti in programi 
so bili odpovedani oziroma okrnjeni. In-
validske in humanitarne organizacije so 
javnost osveščale prek športnih in kul-
turnih prireditev ter s pomočjo medijev. 
Izvajale so rehabilitacijske programe, nu-
dile neposredno pomoč pri ohranjanju 

v materialni pomoči v obliki prehrambnih 
paketov, z obdarovanjem starejših nad 65 
let, obiski invalidnih in starejših oseb na 
domu in v institucionalnem varstvu itd. 
Skozi leto je potekalo spodbujanje inva-
lidov k aktivnostim v Centru za starejše 
Metulj (telovadba, gibanje na prostem, 
telovadba na daljavo, ročna dela, razstava 
Zgodba o Metulju v Domu Danice Vogri-
nec Maribor, pohodi, Turnir bridža, pev-
ske delavnice, plesne delavnice, delavnica 
oblikovanje gline v CDUO Rokodelska 
zadruga Slovenska Bistrica, delavnica ši-
vanja pralnih mask, pomoč/pogovori s 
starejšimi po telefonu idr.).
Leta 2020 je bila urejena dostopnost ozi-
roma so bile odpravljene naslednje arhi-
tektonske ovire:
−nov pločnik pri ZD Slovenska Bistrica,
−prehod za pešce pri ZD Slovenska Bistri-
ca,
−nov pločnik na Tomšičevi ulici,
−ureditev pločnika na Partizanski ulici,
−nov pločnik na Mariborski cesti,
−urejen pločnik in prehod za pešce na Ci-
gonci.
Občina Slovenska Bistrica je Upravni eno-
ti Slovenska Bistrica zaradi lažje berljivos-
ti za stranke podarila povečevalna stekla 
oziroma lupe.
Svet za invalide se iskreno zahvaljuje vsem, 
ki so uspešno delovali in sodelovali pri iz-
vajanju dejavnosti in pripravi poročila za 
leto 2020, hkrati pa poziva občane, da na 
Svet invalidov Slovenska Bistrica naslovi-
jo svoje morebitne predloge za izboljšave 
na tem področju, kajti le z dobro komuni-
kacijo in pobudami občanov lahko skupaj 
poskrbimo za premagovanje ovir.

Zlatka Mlakar

AKCIJSKI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE 
INVALIDOV V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
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TOMAŽ REPNIK,
direktor Razvojno-
informacijskega centra 
Slovenska Bistrica 

ter če oziroma kako jih lahko naslovimo 
in realiziramo v prihodnje. Paradne konje 
zavoda za informiranje vidim v glasilu In-
formator, video pokrivanju lokalnih do-
godkov ter prenosih sej občinskega sveta. 
Uskladiti pa se bo treba tudi, katere bodo 
dodatne vsebine, ki jih bomo izvajali v 
prihodnje (ali je to več video produkci-
je, povezane s predstavitvijo dela RIC-a 
in drugih lokalnih institucij, morda kaj 
drugega). Pojavljajo se nove digitalne teh-
nologije in platforme, s tem pa tudi novi 
načini komuniciranja in obveščanja.
Katere pa so druge prioritete, ki ste jih 
zastavili v svoji viziji delovanja RIC-a? 
Čemu boste v bližnji prihodnosti name-
nili največ pozornosti? 
Glede na odlično delo, ki so ga opravili vsi 
moji predhodniki (prejšnje direktorice in 
direktorji RIC-a), samih prioritet pravza-
prav ni bilo težko zastaviti. Povedano na 
kratko: še naprej želimo ostati podporna 
institucija na področju spodbujanja go-
spodarstva, podjetništva, turizma in ra-
zvoja podeželja. Dodatno k temu pa bo 
treba dobršno mero pozornosti nameniti 
tudi prilagajanju trenutnim razmeram, ki 
se kažejo kot posledica epidemije, še po-
sebej pa, da uspemo prepoznati potrebe 
lokalnega okolja v tem trenutku. Svet se 
spreminja vse hitreje: kar je bilo recimo na 
področju turizma še pred kratkim aktu-
alno in moderno, je lahko danes bistveno 
manj zanimivo. Ravno tako velja za gospo-
darstvo: podjetniška ideja, ki je včeraj ve-

Pred kratkim je občinski svet v Slovenski 
Bistrici v prvi obravnavi potrdil sklep o 
pripojitvi Javnega zavoda za informira-
nje Slovenska Bistrica k vašemu zavodu. 
Kako ocenjujete to odločitev in kaj pri-
naša za RIC?
Vprašanje statusa in načina delovanja Jav-
nega zavoda za informiranje ni nova tema, 
tudi na sejah občinskega sveta je bila ta te-
matika že v preteklosti večkrat izpostavlje-
na. Kot ena izmed rešitev se je pojavila 
tudi možnost združitve Javnega zavoda za 
informiranje z Razvojno-informacijskim 
centrom Slovenska Bistrica. Glede na to, 
da del imena slednjega nosi naziv »infor-
macijski«, se pravi govorimo o podajanju 
informacij, je tozadevna potencialna so-
rodnost zavodov toliko bolj očitna. Zdru-
žitev pa istočasno prinaša tudi vključitev 
in koordinacijo novih oblik dela (izdajanje 
medija, video produkcija), s katerimi se do 
sedaj nismo ukvarjali. Združitev obeh za-
vodov tako vidim kot priložnost za iskanje 
sinergijskih učinkov na sorodnih področ-
jih, hkrati pa nedvomno tudi kot izziv in 
odgovornost, da se še naprej izvajajo vse 
aktivnosti, ki so že sedaj bile dobre, oziro-
ma da se skuša nadgraditi tiste, pri katerih 
je še manevrski prostor za izboljšave. 
Seveda pa vas pri tem čaka še precej dela ...
Sama formalnopravna združitev je šele 
predpogoj, delo se s tem šele prične. Se-
veda pa je že pred samo združitvijo obeh 
zavodov treba dobro premisliti, katere naj 
bodo prioritete, h katerim bomo streme-

ljala za perspektivno, lahko že v kratkem 
času izgubi večji del svoje konkurenčne 
prednosti. Velja pa na srečo tudi obratno: 
kar se je morda še včeraj zdelo nezanimivo 
za uporabnike oziroma potrošnike, lahko 
hitro postane iskana dobrina ali storitev, 
ki jo lahko ponudimo tudi v našem oko-
lju. Pa seveda – tudi kanček sreče je vedno 
potreben, tudi brez tega ne gre. 
Zagotovo imate pri teh načrtih tudi 
prednost, da ste, še preden ste postali 
direktor, dodobra spoznali delo na za-
vodu.
Brez predhodnega poznavanja vseh pod-
ročij dela, ki jih pokriva RIC, si njegovega 
vodenja ne predstavljam. Prej bi rekel, da 
se kljub omenjeni seznanjenosti z delom 
zavoda seveda še vedno pojavljajo nove, 
nepredvidene situacije. Isto tako velja za 
predhodno poznavanje sodelavcev, njiho-
vih kompetenc in področij, ki jih pokri-
vajo. Tudi brez tega bi bilo delo bistveno 
drugačno – zahtevnejše in manj učinko-
vito.
V teh časih je zelo težko načrtovati prire-
ditve in druge dogodke. Kljub temu ste v 
začetku septembra uspešno organizirali 
Podobe bistriških domačij. Prireditev 
ste izvedli v neokrnjenem programu. 
Na tem mestu se še enkrat zahvaljujem 
vsem sodelujočim pri organizaciji. Po lan-
ski izkušnji, ko Podobe niso bile izvede-
ne, podobnega scenarija tudi letos nismo 
mogli vnaprej izključiti. Kljub vsem naš-
tetim negotovostim je bila pripravljenost 
za sodelovanje vseh, ne glede na možen 
razplet, izjemna. Pri organizaciji takšnega 
dogodka je treba vnaprej predvideti po-
tek določenih dogodkov in zahtev – letos 
je bilo to vprašanje izpolnjevanja pogoja 
PCT. Kot se je pozneje izkazalo, je bila 
to pravilna odločitev, saj je pozneje iz-
polnjevanje pogoja PCT za obisk javnih 
dogodkov postalo obvezna praksa, ki je 
omogočila, da se izvedejo praktično vse 
aktivnosti, ki sicer sestavljajo Podobe bi-
striških domačij. Letos tako niso bili izve-
deni igre turističnih društev in vinsko-ku-
linarični večer. Poudariti moram tudi, da 
je bil obisk morda celo nad pričakovanji, 
ravno tako pa ni bilo zapletov pri izpol-
njevanju pogoja PCT.
Občina Slovenska Bistrica je meseca 
maja na 3. konferenci o lokalni e-mobil-
nosti na Brdu pri Kranju prejela prizna-
nje za najbolj e-mobilnostno občino v 
Sloveniji. Priznanje je osvojila na podla-
gi razvejane infrastrukture e-polnilnic. 
Zagotovo ste ponosni na ta dosežek.
Tudi glede vprašanja o spodbujanju mo-
bilnosti je treba Občini Slovenska Bistrica 

Foto: osebni arhiv li pod skupno 
streho, katere 
so aktivnosti, 
ki jih bomo 
izvajali, in kaj 
moramo v vse-
binskem in for-
malnopravno 
smislu urediti 
in pripraviti 
pred samim 
pričetkom sku-
pnega sodelo-
vanja. Identi-
ficirati je treba 
tiste poudarke 
in pozitivne 
doprinose, ki 
jih je zavod do-
segal že do se-
daj, hkrati pa se 
je treba odkrito 
pogovoriti tudi 
o tem, katere so 
želje in potrebe 
širšega okolja 



Stran 21INTERVJUInformator, oktober 2021

priznati, da ima za to področje že dlje časa 
posluh in podpira tovrstne pobude. Nag-
rado, ki jo omenjate, je po mojem mnenju 
moč razumeti, da je bila tudi zunaj meja 
občine prepoznana naklonjenost občine 
temu področju. Če sem bolj konkreten: 
v zadnjih nekaj letih je bilo na območju 
občine Slovenska Bistrica izgrajenih 13 
javnih polnilnih postaj za polnjenje ele-
ktričnih vozil. Samo v letu 2020 je bilo 
na teh polnilnih postajah opravljenih več 
kot 2.700 polnjenj električnih vozil, kar je 
skoraj podvojeno število polnjenj iz leta 
2019, ko je bilo opravljenih nekaj več kot 
1.500 polnjenj. Skupaj je bilo za polnjenje 
pretočene več kot 36 MWh energije, kar 
zadošča približno za 240.000 prevoženih 
kilometrov. Zanimivo bo spremljati trend 
večanje števila električnih vozil v prihod-
nje, že sedaj pa se tudi na nas obračajo 
interesenti, ki bi želeli postaviti javno pol-
nilno postajo, hkrati pa tudi potencialni 
uporabniki električnih vozil, ki se vnaprej 
pozanimajo glede možnosti polnjenja na 
polnilnih postajah.  
Kako pa kaže z uvajanjem sistema 
mestnih koles Zapelji me? Slišali smo, 
da mladi že s pridom uporabljajo ta 
sistem, medtem ko starejši potrebujejo 
malo več inštrukcij.
Sistem mestnih koles Zapelji me, ki ga 
omenjate, pa je naslednji gradnik spodbu-
janja (električne) mobilnosti v Slovenski 
Bistrici, ki je nedvomno tudi prispeval k 
prej omenjeni nagradi za najbolj e-mo-
bilnostno občino v Sloveniji. Temeljni 
namen sistema mestnih koles je sicer 
omogočiti prebivalcem in obiskovalcem 
Slovenske Bistrice enostaven in dostopen 
način mobilnosti znotraj mesta oziroma 
na bližnje ravninske destinacije, kot je na 
primer železniška postaja. V okviru pro-
jekta so bila v mestu Slovenska Bistrica 
poleg dobave 90 mestnih koles izgrajena 
tudi pokrita postajališča in stojala za ko-
lesa, kjer je kolesa možno prevzeti oziro-
ma oddati. Posebnost sistema je ravno ta, 
da omogoča uporabniku, da vrne kolo na 
drugem primernem mestu (zlasti so to 
kolesarska stojala pred javnimi stavbami 
in na drugih javnih mestih, kjer je mož-
no kolo parkirati skladno s predpisi), ne 
le na pokritih kolesarnicah. Letošnji teden 
mobilnosti je bil namenjen tudi promoci-
ji sistema mestnih koles – v ta namen so 
bile pripravljene posebne informativne 
zloženke s ključnimi podatki in navodili 
za uporabo mestnih koles, pripravljena pa 
so bila tudi video navodila (dostopna na 
spletnem naslovu slovenska-bistrica.si/
zapeljime) s praktičnim prikazom upora-

be kolesa. Trenutno je v teku tudi izvedba 
javnega naročila za izbiro upravljavca sis-
tema mestnih koles. Z namenom zagoto-
vitve čim učinkovitejšega in racionalnega 
sistema upravljanja bo upravljavec izbran 
po postopku javnonaročniškega javno-
zasebnega partnerstva, se pravi bo v svoji 
ponudbi za upravljanje predstavil tudi 
svoj del doprinosa k delovanju in razvoju 
sistema.
Tudi sicer kolesarjenje in z njim tudi ko-
lesarski turizem postaja v zadnjem času 
vedno bolj popularno. Zaradi naravnih 
danosti ima na območju občine Sloven-
ska Bistrica že dolgoletno tradicijo in 
številne privržence. Za območje celotne 
občine ste pripravili tudi predloge za 
nove kolesarske trase in oblikovane izle-
te za dvo- ali tridnevno kolesarjenje. 
Poleg tradicije je k popularnosti kolesar-
jenja v zadnjem obdobju pripomogla tudi 
epidemija, ki se med drugim odraža tudi 
v povečanem interesu slovenskih turistov 
za obisk in potepanje po bližnjih doma-
čih krajih. To je bil še dodaten vzgib, da 
navdušencem nad kolesarstvom pribli-
žamo območje občine Slovenska Bistri-
ca kot privlačno in razgibano kolesarsko 
destinacijo. Zasnovali smo interaktivni 
zemljevid, na katerem so poleg vrisanih 
predlogov rznovrstnih kolesarskih poti na 
območju občine prikazane tudi pohodne 
poti, gostinci, vinarji, prenočišča, kultur-
ne in naravne znamenitosti, točke projek-
ta Živa coprnija. Istočasno smo tudi ob-
likovali nekaj predlogov že pripravljenih 
večdnevnih kolesarskih izletov – od starta 
do cilja, vključno z možnimi namestivami 
in drugo dodatno ponudbo. Omenjeni in-
teraktivni zemljevid je objavljen na sple-
tni strani tic-sb.si/kolesarjenje.
Veliko pozornosti namenjate tudi delo-
vanju spletne tržnice Jem domače. Kako 
je zaživel ta projekt? 
Spletna tržnica Jem domače, ki je zažive-
la kot projekt v okviru LAS Dobro za nas, 
deluje že osem let. Ravno pred nekaj tedni 
je zaživela nova spletna stran (jemdoma-
ce.si), tako da prijazno vabilo vsem, da 
kliknejo nanjo in se seznanijo s ponud-
bo naših lokalnih pridelkov. V vsem tem 
obdobju smo se tudi na področju lokalne 
samooskrbe veliko naučili, za sam projekt 
pa menim, da je dosegl svoj namen, zlasti 
kar se tiče uvajanja lokalne hrane v javne 
zavode.
Kje pa so po vašem mnenju še nadaljnje 
možnosti za razvoj turizma v občini?
Menim, da so največje možnosti za razvoj 
turizma ravno v naših najmočnejših turi-
stičnih adutih: pohodništvu, kolesarstvu, 

vinu in kulinariki. Če malo v šali in malo 
zares vse naštete seštejemo, je rezultat 
vinsko-kulinarična cesta. Vprašanje je le, 
kako se lahko lotimo realizacije turistič-
nega potenciala območja. Že nekaj časa 
je namreč jasno, da samo turistična tabla 
in smerokaz nista dovolj, da bi potenci-
alnega gosta premamila in prepričala, da 
nas obišče. Ravno tako tudi zgolj ime in 
tradicija nista nujno dovolj, da bi se nek 
produkt prodal sam od sebe. Tudi na tem 
področju nas zagotovo še čaka veliko dela, 
menim pa, da je čas pravšnji, da se ga lo-
timo.
Treba je tudi pojasniti, da vaši sodelavci 
pripravljajo številne druge projekte, ki 
morda v javnosti niso tako znani.
Kot sem omenil že uvodoma, RIC izva-
ja redne dejavnosti na več področjih: na 
področju spodbujanja podjetništva in go-
spodarstva se izvajajo storitve točke SPOT 
(svetovanje in registracija), pripravljamo 
investicijsko dokumentacijo za občinske 
in druge projekte. V okviru projekta Soci-
oLab izvajamo podporne aktivnosti za us-
tanavljanje in rast socialnih podjetij in za-
drug, na področju razvoja podeželja smo 
vodilni partner Lokalne akcijske skupine 
Dobro za nas, sami ste že omenili upravlja-
nje spletne tržnice Jem domače ter s tem 
delovanje na področju lokalne samooskr-
be. Organiziramo energetska svetovanja 
v okviru svetovalne pisarne ENSVET. Na 
področju turizma deluje TIC, hkrati s tem 
pa se pripravljajo in izvajajo tudi projekti 
z različnih področij. Trenutno pričenjamo 
z ureditvijo vinsko-promocijske ponudbe 
na TIC-u, ravno tako so se pričele izvaja-
ti aktivnosti projekta Incoming turistične 
agencije, kjer bomo zbrali turistično po-
nudbo lokalnih ponudnikov, primerno 
za privabljanje gostov. V okviru projekta 
Pohorka se izvaja ureditev interpretacij-
ske točke in zaščite naravnih habitatov na 
Pohorju. V okviru projekta Inspiracija ve-
lja izpostaviti ureditev sobe pobega, ki bo 
v kratkem odprla svoja vrata. Sodelujemo 
tudi v projektu HUB-IN, ki se bo osredo-
točal na iskanje rešitev za inovativno po-
vezovanje lokalnih deležnikov ter s tem 
oživitev mestnega jedra, seveda pa ne gre 
pozabiti na organizacijo javnih prireditev.
Vemo, kako pomembno je sodelovanje. 
Kako sodelujete z javnimi zavodi in z 
drugimi institucijami v občini?
Če se po jutru dan pozna, potem bo ta dan 
zelo dober. Zaenkrat je namreč sodelova-
nje z vsemi naštetimi odlično in mislim, 
da si bomo vsi tudi v prihodnje prizade-
vali, da takšno tudi ostane.

Tomaž Ajd
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JANEZ ÜLEN, »SVEŽE« UPOKOJEN UČITELJ, 
IZDAL KNJIŽNI PRVENEC Z NASLOVOM URE IN URE
Upokojitev
Janez je s 1. septembrom 2021 vstopil v 
novo življenjsko obdobje. V obdobje, ko 
uri ne bo več zvesti spremljevalec. V ob-
dobje, ko bo imel dovolj časa za svoje naj-
bližje in ko bo končno lahko šel na morje 
v septembru. V obdobje, ko domov ne bo 
več nosil sledov bele krede in nenazadnje 
v čas, ko ga tisoč in ena šolska reforma ne 
bo več skrbela – ponosno in zasluženo se 
je upokojil.

učitelj, prijatelj.
Bolj kot mi njega je presenetil on nas
Večkrat je omenil, da bi lahko napisal 
knjigo o svojem življenju, saj se mu je 
na njegovi življenjski poti odvilo ogrom-
no prigod, doživel je nešteto zgodb, nes-
mislov in, kot bi sam rekel, naravnih ka-
tastrof, srečal mnogo ljudi – navadnih in 
nenavadnih. In ko je svoj poslovilni govor 
končal z besedami: »Če se vam da prebi-
rati zgodbe o enem trčenem Prekmurcu, 
potem preberite to knjigo,« nas je dobese-
dno pustil odprtih ust. Podaril nam je svoj 
knjižni prvenec – avtobiografsko knjigo o 
svojem življenju, ki jo je naslovil Ure in 
ure. Knjigo na 164 straneh je v avgustu 
izdal Zavod za kulturo Slovenska Bistri-
ca, za zavod Herta Žagar. Oblikovanje je 
prevzel Silvo Husu, spremno besedo pa je 
zapisal dr. Igor Žunkovič s Filozofske fa-
kultete v Ljubljani. 
Avtobiografska knjiga Ure in ure

ski Bistrici, pod Pohorjem, pod površino 
pa rastejo dolge korenine daleč na drugo 
stran reke Mure – v knjigi je zagotovo 
moč prepoznati to ljubezen in preplete-
nost obeh njemu ljubih krajev.
Kaj se skriva v zgodbah?
Janez je v Lendavi leta 2018 za zgodbo 
Karči, objavljeno v zborniku Strici so mi 
povedali, prejel prvo nagrado Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti. To mu je 
dalo navdih in zagon za nove in nove čr-
tice, ki jih je objavil v knjigi. V njej boste 
izvedeli, kako se je ravninski človek pri-
vadil na hrib in kako je pogrešal spevno, 
ušesom všečno prekmurščino, ki se tako 
razlikuje od raskave, trde pohorske govo-
rice. Nekatere zgodbe vas bodo odnesle v 
čas, ki ga nekateri, sploh mlajši bralci več 
ne poznamo – v čas služenja vojaškega 
roka, v čas, ko so ljudje na kmetih dela-
li od jutra do večera, in to brez strojev, v 
čas, ko so otroci pri minus 31 peš hodili 
v šolo brez termo nogavic, neprepustnih 
škornjev, puhovke in usnjenih rokavic, a 
ostali živi. V knjigi boste izvedeli tudi, da 
avtor najprej ni želel postati učitelj, vdal se 
je očetovi želji po tem poklicu. Vendar je 
hitro spoznal, da kmalu prispeš tja, kamor 
se sicer nisi želel nameniti, in ugotoviš, da 
se morda niti na tej poti nisi izgubil – tako 
je hitro vzljubil svoje poslanstvo učitelja. 
V knjigi ne manjka kritičnega razmišlja-
nja do šolskega sistema niti ne žuganja 
s prstom proti tistim, ki znajo v šolskih 
prostorih iskati »šivanko« v kupo sena. 
Seveda pa je svoj knjižni prvenec končal 
s sporočilom svojim učencem. Tem mla-
dim silam polaga na srce te besede: »(P)
ostanite drzni, samosvoji in ustvarjalni 
ljudje, izklopite kdaj telefon, TV in inter-
net, in ugotovite, da zunaj sije sonce za 
vas. Zaupajte vase in ne postanite zaripli 
nezadovoljneži, ki zahtevajo fino življenje 
brez kapljice odrekanja in znoja.« 
Mi pa že nestrpno čakamo na javno in 
uradno predstavitev knjige, ki ga bo, ko 
bo čas zaradi covid situacije dopuščal, 
organiziral Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica. Če ne prej, spoštovani kolega, se 
zagotovo srečamo takrat.
Kolektiv 2. osnovne šole Slovenska Bi-
strica želi Janezu in Ani vse dobro. Naj 
bo novo obdobje pred vama zdravo, 
brezskrbno, bogato, polno in živo. Pogre-
šali vaju bomo.

Katja Leva

Stand up nastop
Ko smo se učitelji po poletnem dopu-
stu vrnili v hram učenosti, smo se ujeli v 
vrvež izobraževanj, načrtovanj in priprav 
na novo šolsko leto. Janez pa je bil tisti, ki 
nam je risal nasmeh na obraz in nas to-
lažil, da bo nekoč prišel čas tudi za nas, 
da bomo tudi mi, tako kot on in kolegica 
Anica Tkavc, nekoč doživeli zadnji delov-
ni dan. 
Vse je bilo pripravljeno, da se od naše 
spoštovane kolegice Ane in spoštovanega 
kolega Janeza dostojno poslovimo. Pesmi 
zanju sta bili spisani že v avgustu. Pridno 
in kolikor se je dalo uglašeno smo ju va-
dili že na sindikalnem izletu. Sodelavke 
so skrbno izdelale program … Vse se je 
odlično izteklo. Samo čakali smo še na Ja-
nezov zaključni govor. Vedeli smo, da bo 
to vrhunec besedičenja, izbranih in nena-
vadnih besednih zvez, humorja, drobcev 
njega, skromnega človeka iz Prekmurja, ki 
se je vsakemu izmed nas zapisal globoko 
v srce. Nismo se motili. S svojim »stand 
up« nastopom je uspel v zbornici jakost 
smeha močno povečati. Marsikoga pa ni 
le nasmejal, temveč ga je privedel do ga-
njenosti, da mu je po licu spolzela solza ali 
dve. Spoznali smo, da je to res slovo. Dan, 
ko Janez Ülen ne bo več del kolektiva 2. 
osnovne šole Slovenska Bistrica, vendar še 
vedno – in za vedno – naš kolega, mentor, 

lične žanre. Sestavljajo jo vinjete, kratke 
zgodbe in skoraj esejistični spomini na 
prehojeno življenjsko pot. Njegovo delo 
spada v spominsko literaturo. Slog nje-
govega pisanja je bogat – poln humorja, 
metaforičnosti in samorefleksije. Dr. Igor 
Žunkovič je v spremni besedi zapisal, da 
so zgodbe namenjene učiteljem, učencem 
in vsem, ki v življenju kdaj iščejo nekaj 
izgubljenega, morda sebe, mladost, spo-
mine na otroštvo, spomine na starše ali 
stare starše, na svoj mladostni jezik, na 
svoje stare besede. Branje zagotovo ne bo 
dolgočasno. To je avtor dosegel z uporabo 
lepega, izčiščenega jezika, prepredenega 
s prekmurščino v enaki meri kot s citati 
iz literature in pop kulture. Herta Žagar, 
predsednica Zavoda za kulturo Sloven-
ska Bistrica, je ob izidu knjige dejala, da 
je Janez Ülen kot drevo, ki raste v Sloven-

Janez Ülen, 
rojen leta 
1958 v Li-
povcih v 
Prekmurju, 
učitelj slo-
v e n š č i n e , 
nekoč tudi 
nemščine, 
je v avto-
b i o g r a f -
sko knjigo 
vključil raz-
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Že vrsto let jih vzgaja doma in 
ima res veliko znanja s tega pod-
ročja. Skupaj z učenci 1., 2. in 3. 
razreda je v šoli uredil terarij, v 
katerega je naselil paličnjaka. 
Pri eko krožku smo se srečevali 
enkrat tedensko, opazovali pa-
ličnjaka, se pogovarjali o različ-
nih vrstah paličnjakov, načinu 
prehranjevanja, razmnoževanja 
in o načinu njihovega življenja. 
Tako so otroci skozi izkustveno 
učenje pridobili bogato znanje o 
paličnjakih. Ob koncu šolskega 
leta pa se je zgodil pomemben 
dogodek – dobili smo mladička. 
Rene je pripravil glasovanje za 
izbiro imena. Učenci so dali raz-
lične predloge za ime. Na koncu 
je bilo izglasovano ime Zlatko. 
Tako smo dobili novega družin-
skega člana Zlatka. Učenci so ga 

PRISTEN STIK: 
UMIRJANJE S PALIČNJAKI 
Podnebne spremembe, ekstremni vre-
menski dogodki, bolezni, izginjanje ži-
valskih in rastlinskih vrst nas spodbujajo k 
temu, da se vedno bolj zavedamo odvisno-
sti od narave in našega vpliva nanjo. Naša 
šola je eko šola, zato ekološke vsebine 
vključujemo v različne dejavnosti v šoli. 
Pomembno je medpredmetno povezova-
nje, še zlasti povezovanje naravoslovnih in 
družboslovnih področij, zato načrtovanje 
z ekološko tematiko vključujemo v na-
menske dneve, različne projekte, interesne 
dejavnosti in druge dejavnosti. Poleg zna-
nja o ekologiji želimo pri učencih razvijati 
razumevanje o povezanosti odnosov med 
naravo, človekom in družbo ter oblikovati 
čustven in vrednostno zasnovan odnos do 
okolja. Zato se nam zdi pomembno, da to 
miselnost in občutek spoštovanja okolja 
ter odgovornost do narave privzgojimo že 
otrokom. Otroke je treba osveščati o eko-
loških vsebinah.
Otroci potrebujejo odgovornost. Priporo-
čljivo je, da se razvija z njimi in povečuje 
z njihovo starostjo. Zelo pomembno je za-
gotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih 
lastnosti, ki so pomembne tudi za podje-
tnost, kot so ustvarjalnost, samoiniciativ-
nost, sprejemanje tveganja in odgovorno-
sti.
V okviru eko krožka, v katerega so vklju-
čeni učenci prvega triletja, smo lani so-
delovali z učencem 8. razreda Renejem 
Cvirnom, ki je velik ljubitelj paličnjakov. 

vsakodnevno obiskovali, opazovali in se o 
njem veliko pogovarjali.
Mnenja učencev
Vid Muc: »Bilo mi je fajn, ko me je palič-
njak žgečkal po roki. Všeč mi je bilo, da 
sem ga lahko imel na roki.«
Ana Ilijevec: »Všeč mi je, da imamo v šoli 
terarij s paličnjaki. Večkrat jih lahko grem 
pogledat, saj me sprostijo in umirijo.«
Matevž Šuntner: »Počutil sem se zelo v 
redu, ko sem imel na roki paličnjaka. Všeč 
mi je bilo, da sem lahko imel v roki tudi 
mladička. Imel bi paličnjaka doma.«
Reneju je bilo najbolj všeč, da je imel od-
govornost in skrb za paličnjake ter da je 
lahko mlajšim učencem razlagal o palič-
njakih. »Zelo se mi zdi pomembno, da 
otroci znajo prisluhniti, da jih zanima, so 
radovedni in postavljajo veliko vprašanj. 
Rad sem sodeloval z njimi in jih učil. Pri-
dobil sem izkušnjo učenja mlajših učen-

cev. Všeč mi je bilo, da so bili odgovorni 
in prijazni do živali.«
Skrb za paličnjake ni zahtevna. Kljub 
temu pa je odlična priložnost za učenje 
naravoslovja, odgovornosti in lepega od-
nosa do živih bitij. Začne se z majhnim 

in se nadaljuje z večjim. Odnos 
do živali se zrcali tudi v odnosih 
do ljudi. Ravno zato je odlična 
priložnost, da doma posvoji-
te paličnjake in otrokom tako 
privzgojite razvoj osebnostnih 
lastnosti ustvarjalnosti, kreativ-
nosti, samoiniciativnosti, spreje-
manje tveganja in odgovornosti.

Besedilo: urška Motaln
Fotografija: Luka Husu
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ANICA TKAVC, UČITELJICA 
Z VELIKIM SRCEM 
Vse stvari imajo svoj začetek in tudi ko-
nec. Ko nastopi čas za upokojitev, je slovo 
od sodelavcev vedno težko, a hkrati nas 
navdaja z zadovoljstvom, da nam je us-
pelo, da zdravi, v dobri fizični in psihični 
kondiciji odhajamo na zaslužen brezčasni 
dopust. 
Z začetkom novega šolskega leta se je od 2. 
osnovne šole Slovenska Bistrica poslovila 
učiteljica kemije in biologije Anica Tkavc. 
Učiteljica, ki se je nenehno trudila, da je 
približala učencem  naravoslovno podro-
čje. Naši učenci so pod njenim vodenjem 
dosegali zavidljive rezultate na raziskoval-
nem področju in na področju tekmovanj 
iz znanj. Skoraj ni leta, da Anica ne bi s 
svojimi učenci posegla po zlatih prizna-
njih na državni ravni. Znala je prisluhni-
ti in pri otrocih poiskati močno podočje. 
Marsikateri učenec se je prav zaradi nje 
odločil  raziskovati na svoji poklicni poti 
naravoslovne vsebine. 
Pogovarjali smo se s tremi njenimi nekda-
njimi učenci.

ljubo učiteljico.
2. Katere lastnosti in znanja mora imeti 
učitelj, da te pripravi na samostojno pot?
Menim, da je osrednja vloga učitelja, da 
deluje kot vodič mladim v svet razisko-
vanja in znanosti, ki zna priskočiti na 
pomoč, če se stvari zapletejo, ki s svojimi 
domačimi in mednarodnimi povezava-
mi širi prostor delovanja mladim in zna 
ustvariti prijetno ter stimulativno delovno 
okolje. Izjemnega pomena je, da zna uči-
telj svoje navdušenje nad določenim po-
dročjem prenašati na mlade in da na pod-
lagi lastnih izkušenj usmerja raziskovanje 
v pravo smer.
3. V kakšnem spominu vam je ostala uči-
teljica Ana Tkavc?
Z neizmerno hvaležnostjo se spominjam 
učiteljice Ane Tkavc, ki je bila moja učite-
ljica kemije in biologije ter mentorica pri 
pripravah na kemijska tekmovanja. S svo-
jimi strokovnimi izkušnjami in izjemnim 
pedagoškim pristopom je znala voditi, 
usmerjati in navdihovati za naravoslovje. 

Miha Mavsar
Od mojih osnovnošolskih dni je minilo 
že kar nekaj časa, a se znova in znova rad 
spominjam na njih. Rad se spominjam 
druženja s prijatelji in vseh dejavnosti, 
ki so se takrat odvijale na šoli. Z velikim 
veseljem se spominjam različnih priprav 
na tekmovanja, kot je tekmovanje iz ke-
mije. Vem pa, da brez dobrih učiteljev ne 
bi mogel doseči takšnih uspehov, kot sem 
jih. Dober učitelj mora imeti tri lastnosti: 
biti mora neizmerno potrpežljiv do učen-
cev, biti mora dober retorik oziroma govo-
rec in kot najpomembnejše, uživati mora 
v svojem delu in ga opravljati z ljubeznijo. 
Ko se spomnim na gospo Tkavc, pomis-
lim prav na zadnjo lastnost. Svoje delo je 
opravljala z nasmehom in vdanostjo, kar 
se je poznalo na učencih in tudi na tek-
movanjih. Zavedno se bom rad spominjal 
priprav na tekmovanja in druženja z njo. 
Gospe Tkavc želim vse dobro tudi v no-
vem življenjskem obdobju.
Tudi sama lahko potrdim, da je bila Ana 
učiteljica z velikim srcem. Pred leti je bila 
moja učiteljica biologije in kemije, takrat 
še na Osnovni šoli Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica. Misel nanjo mi v spo-
min prikliče biološko učilnico v pritličju 
šole, polno živalic, ki smo jih lahko opa-
zovali. Kot ljubiteljica živali sem se z ve-
seljem vpisala k biološkemu krožku, ki ga 
je vodila Ana. Ne bom pozabila, kolikok-
rat sem pri urah biologije »skočila« skozi 
okno in se podala na lov za robidnicami, 
da sem poskrbela za hrano paličnjakov. 
Prav tako mi bodo za vedno ostali v spo-
minu plusi in minusi, s katerimi je vztraj-
no preverjala naše sprotno delo in znanje. 
Vsekakor pa ne bom nikoli pozabila, da 
je bila učiteljica, ki je znala spoštovati vse 
učence. Pred leti pa sta se najini poti zno-
va srečali – tokrat na 2. osnovni šoli Slo-
venska Bistrica. Postali sva sodelavki. Ko 
sem jo po mnogih letih znova srečala, pri 
njej nisem opazila sprememb. Še vedno je 
bila Ana, ki sem jo poznala iz osnovno-
šolskih klopi – nasmejana, prijazna, skrb-
na, skromna, pripravljena pomagati. Ana, 
hvaležna sem, da si bila moja učiteljica in 
sodelavka. Želim ti vse dobro.
Kolektiv 2. osnovne šole Slovenska Bistri-
ca se Ani zahvaljuje za vse delo, ki ga je 
opravila na naši šoli, in za vsako toplo be-
sedo, ki nam jo je namenila. Želimo ji, da 
v novem obdobju počne stvari, ki jih ima 
rada – bere, potuje, kolesari, vrtnari. 
Draga Ana, če boš v svojem novem ur-
niku imela kakšno prosto uro, pa nas le 
obišči. Veseli te bomo.

Katja Leva

Alenka Baruca (na fotografiji prva z leve 
strani)
1. Od vašega osnovnošolskega šolanja 
je minilo že nekaj časa. Česa se znova in 
znova radi spominjate iz osnovnošolskih 
dni?
Zagotovo najprej pomislim na sošolce. 
Zelo se razveselim vsakega srečanja z nji-
mi, ko vedno znova obujamo spomine na 
nepozabne šole v naravi in vse druge do-
godivščine, predvsem izven šolskih klopi. 
V lepem spominu imam veliko svojih uči-
teljev, ki so mi še danes vzor, ko sem sama 
v podobni vlogi. In neprecenljivo je, ko te 
v poštnem nabiralniku čaka pismo iz Slo-
venske Bistrice in že po pisavi prepoznaš 

sem bil še premlad, da bi videl širšo sliko. 
Sedaj pa vem, kako bi bilo vsakodnevno 
življenje težko brez tega znanja, ki so mi 
ga takrat podali učitelji, ki jih imam v le-
pem spominu. Nenehno so se trudili za 
svoje učence, nam razložili nove snovi 
na način, da smo jih lahko vsi razumeli. 
Ena izmed teh je bila tudi učiteljica Ana 
Tkavc. Najbolj se je spomnim s priprav na 
tekmovanja, kjer se je res pohvalno tru-
dila za svoje učence. Z nami je obdelala 
celotno potrebno snov in nam tudi prip-
ravila skrbne zapiske za lažje učenje, kar 
nam je omogočilo odlične rezultate na 
tekmovanjih. Gospe Tkavc želim vse dob-
ro na njeni nadaljnji poti.

Zato gre zagotovo 
tudi njej zahvala, 
da sem stopila na 
raziskovalno pot.
Niko Justinek
Kljub temu da že 
nekaj let ne sedim 
v osnovnošolskih 
klopeh, so spomi-
ni na to obdobje 
še vedno sveži. 
Kot otrok sem se 
mnogokrat spraše-
val, kje mi bo novo 
pridobljeno znanje 
koristilo. Takrat 
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DAN ŠOlE Z JANEZOM HuDEJEM

prizadele, a je voljo in moč dobil pri 
sobolniku paraplegiku v bolnišnici, ki mu 
je iz lastnih izkušenj povedal, da kljub 
paralizi lahko živi normalno življenje. 
Najlepše poletne mesece tistega usodnega 
leta je preživel na rehabilitaciji in se po treh 
mesecih vrnil domov že toliko pripravljen, 
da je lahko že sam skrbel zase. V teku 
let je spoznal ženo in dobil hčer. Svoje 
zadovoljstvo pa je našel v športu. Začel 
se je profesionalno ukvarjati z atletiko in 
se trikrat udeležil tudi paraolimpijskih 
iger, kjer je bil dvakrat na odličnem, a 
nehvaležnem 4. mestu. Bil je tudi evropski 
prvak v suvanju krogle.

Ob dnevu šole smo izvedli namenski 
dan Varno v prometu. Dan smo začeli z 
različnimi delavnicami, kot so orientacijski 
sprehod po mestu, pregled zakonov o 
uporabi e-skirojev, uporaba simulacijskih 
očal, ogled starodobnih vozil, seveda pa 
ni manjkala niti igra. Osrednji dogodek 
dneva je bil gost.            
Gostili smo Janeza Hudeja, paraplegika, 
ki je učencem predstavil svojo težko 
življenjsko zgodbo.
Janez je kot 18-letni fant, poln življenja 
in radovednosti, kljub prepovedi staršev 
sedel na bratov tehnično neizpravni 
motor in se brez čelade odpeljal na svojo 
zadnjo vožnjo. Bolj kot očetova prepoved 
ga je mamilo prijateljevo povabilo na 
»gostilniško« turnejo. Pozno zvečer, ko 

S prijateljem se je dogovoril, da mu 
bodo od zadaj sledili in mu svetili, da se 
bo srečno pripeljal do doma. Vožnja ni 
trajala dolgo, ko je zapeljal s cestišča in 
nezavestno tam obležal naslednjih 14 
ur, dokler ga niso našli gozdni delavci.
Ko se je prebudil v bolnišnici, je slišal 
besede, ki so mu za vedno spremenile 
življenje: »Fant, nikoli več ne boš 
hodil!« Zaradi poškodbe hrbtenjače je 
od takrat na invalidskem vozičku.
Zdravnikove besede so ga močno 

Kot pravi sam, si je življenje zapletel z 
nespametnim dejanjem. Zato je eden od 
ustanoviteljev projekta Še vedno vozim 
– vendar ne hodim, v sklopu katerega 
s sodelavci, ki so prav tako paraplegiki, 
osveščajo otroke o varni soudeležbi v 
prometu.
Janez je našim učencem podal ogromno 
novega vedenje o invalidnosti in 
paraolimpijskih disciplinah. Bolj kot vso 
to znanje pa šteje, da so učenci spoznali, 
da nič ni nemogoče in da lahko zmorejo 
vse, če v to vložijo dovolj truda. 

Novinarski krožek 2. osnovne šole

je bila že 
trdna tema, 
so se podali 
nazaj proti 
domu. Janez 
je ugotovil, da 
mu na motorju 
ne svetijo luči. 

21. SEPTEMBER, DAN MIRU NA 
OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 

»Mir niso naivne sanje. Je luč v temi. Vodi 
nas na edino pot v boljšo prihodnost člo-
veštva,« so besede, ki nam jih je v posla-
nici ob mednarodnem dnevu miru 21. 
septembra namenil generalni sekretar 
Združenih narodov. Na ta dan naj bi pov-
sod vladal mir, oboroženi in drugi spopa-
di pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodne-
ga dneva miru je, da se med ljudmi razširi 

pozitivnimi sporočili, z željo, da bi pole-
tele čim dlje med ljudi. Učenci predmetne 
stopnje so pri pouku likovne umetnosti 
ustvarjali risbe, ki smo jih razstavili v avli 
šole. V torek, 21. septembra, so bili učen-
ci 2. b in 2. c ambasadorji miru, saj so se 
sprehodili po ulicah Slovenske Bistrice in 
širili med ljudmi zavest o pomenu tega 
dneva. Drugošolci so s papirnatimi ptica-
mi in pozitivnimi sporočili navdihnili mi-
moidoče, ki so bili prijetno presenečeni in 
veseli. 
V teh trenutno težkih časih se res vidi, 
da znamo še bolj ceniti takšna majhna 
dejanja, ki lepšajo dan, hkrati pa nudi-
jo čas za razmislek. Pomembno je, da se 
vsak izmed nas zaveda, da za mir in dobre 
medsebojne odnose niso odgovorne samo 
posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed 
nas. Mir lahko dosežemo samo s skupni-
mi močmi.
Vsem učencem se za sodelovanje, trud in 
ustvarjalnost iskreno zahvaljujemo.

Barbara Ajdnik

vest o tem, da obstaja alternativa vojnemu 
stanju in da je možen tudi svet, v katerem 
vlada mir. 
Priprave na ta dan so na šoli potekale dva 
tedna, naša šola se je namreč priključi-
la Unescovemu projektu »Pozdrav ptic 
miru«, zato so učenci na različnih delav-
nicah oz. pri razrednih urah iz papirja 
izdelovali ptice miru. Opremili so jih s 
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PETLETNI PROJEKT NA OŠ GUSTAVA 
ŠILIHA LAPORJE PUSTIL SVOJ PEČAT

Na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo se z za-
dnjim septembrskim dnem poslovili ne le 
od prvega jesenskega meseca, ampak tudi 
od petletnega projekta Popestrimo šolo 
2016–2021. Projekt, ki sta ga sofinancira-
la Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada, je bil za 
našo šolo zelo dragocena pridobitev. Ko-
lektivu se je pridružil sodelavec za polni 
delovni čas, učenci pa so bili deležni po-
pestritve tako pouka kot tudi mnogih po-
poldnevov, vikendov in počitnic.

jekta. Naj navedemo nekatere poudarke: 
dvig kompetenc vseživljenjskega učenja 
pri učencih (komunikacija v maternem 
jeziku, komunikacija v tujih jezikih, števil-
ska predstavljivost in kompetence v mate-
matiki, naravoslovju in tehnologiji, infor-
macijska in komunikacijska tehnologija, 
učenje učenja, medosebne, medkulturne 
in družbene kompetence, inovativnost in 
podjetnost, kulturna zavest in izražanje), 
opolnomočenje učencev v kompetencah 
trajnostne naravnanosti in prenosljivih 
kompetencah, kot so timsko delo, javno 
nastopanje, argumentiranje, inovativnost, 
primerna ustna in pisna komunikacija, 
povečana ustvarjalnost, kreativnost, fle-
ksibilnost in kritično mišljenje pri učen-
cih, večja povezanost z lokalnim okoljem, 
večje medgeneracijsko povezovanje, pove-
čanje motivacije za gibalne aktivnosti pri 
učencih, dvig samozaznave in samopodo-
be pri učencih.
Navedene kompetence smo pilili oziroma 

IC Piramida, tekmovanje v peki gibanice

Male sive celice

POŠolski tabor, sam svoj mojster

Tekmovanje Hitri lončki

jih pridobivali prek množice različnih de-
javnosti. Učenci so tedensko pripravljali 
zdrave zajtrke, hodili na pohode, sode-
lovali na športnih dogodkih, obiskovali 
mladinske delavnice, spoznavali poklice, 
se ukvarjali s prostovoljstvom, zbirali star 
papir, zamaške, skrbeli za šolski vrt in na-
sad malin, ki so ga zasadili sami. Urili so 
se v raziskovalnem delu in se z raziskoval-
nimi nalogami dokazovali tudi na državni 
ravni. Poletne počitnice so začeli s PO-
Šolskim taborom in končali s poletnimi 
pripravami za tekmovanje Male sive celi-
ce, letos pa tudi za tekmovanje Hitri lonč-
ki. Na obeh omenjenih tekmovanjih so 
dosegli vidne rezultate in se tako prebili 
tudi na studijsko snemanje tekmovanja na 
RTV Slovenija. V petih letih se je nabralo 
mnogo spominov. Učenci pa znajo hitro 
izpostaviti tisto najboljše. Vedno znova so 
izpostavljena druženja s sosednjimi šola-
mi. Nepozabne spomine so jim pustili do-
godki, kjer smo se povezali z OŠ Kajetana 
Koviča Poljčane (ples Divji zahod, Escape 
school) ali OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnje-
vec (ogled odbojkarske tekme v Stožicah, 
ogled svetovnega prvenstva v biatlonu na 
Pokljuki). Ne smemo pa pozabiti omeniti 
nagradnih izletov, ki smo jih lahko omo-
gočili učencem znotraj projekta. Peljali 
smo jih v trampolin park WOOP! v Lju-
bljano in v ArbadaPark na Ptuj. Za konec 
projekta pa smo jim omogočili stopiti v 
čevlje slaščičarjev v Izobraževalnem cen-
tru Piramida Maribor, od koder so se naše 
učenke vrnile z zlato medaljo za najboljšo 
pohorsko gibanico.
V sklopu izvajanja projekta se je spodbu-
jalo tudi sodelovanje z drugimi javnimi 
zavodi (nekatere smo že poimenovali), 
gospodarskimi družbami in nevladnimi 
organizacijami v lokalnem in strokovnem 
okolju, v okviru česar smo zagotovili tudi 

V projektu Popestrimo šolo smo izvajali 
neposredne vzgojno-izobraževalne dejav-
nosti, ki niso del rednega izobraževalne-
ga programa in niso financirane iz javnih 
sredstev. Načrtovali smo jih tako, da smo 
se posvečali učenčevim individualnim 
potrebam, primanjkljajem ali nadarjenos-
tim. Dejavnosti projekta smo razdelili v 
osem poddejavnosti, kjer smo uresniče-
vali kvalitativne in kvantitativne cilje, ki 
smo si jih zastavili v prijavni vlogi pro-
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Male sive celice

KULTURNA DEDIŠČINA Z 
NASlOVOM DOBER TEK 

Tednen otroka na OŠ Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava, podružnica Zgornja 
Polskava in podružnica Pragersko
Razigran uživaj dan je bila osrednja tema 
letošnjega Tedna otroka, saj je Zveza pri-
jateljev mladine želela poudariti pomen 
igrivosti, sproščenosti in druženja kot pro-
tiutež posledicam epidemije covida-19.
Tudi na naši šoli želimo razvijati domi-
šljijo, krepiti telo in spletati prijateljstva. 
Zato smo v tednu otroka organizirali raz-

Sloveniji se projekt povezuje z državnim 
projektom Teden kulturne dediščine, ka-
terega namen je krepiti občutek državlja-
nov o skupni identiteti in širjenju zavesti 
o pomenu kulturne dediščine med mladi-
mi.
Torej, petkov dan je bil ustvarjalen in poln 
užitkov. Posvetili smo ga praznovanju 
200-letnice šolstva na Zgornji Polskavi. 
Vsak razred je poklonil recept naših ba-
bic. Združili smo jih v virtualni knjižici, 
ki je naše skupno, povezujoče darilo ob 
tej častitljivi obletnici. Sledila je malica: 
domač kruh iz krušne peči, med, doma-
če mleko in jabolko. Po malici smo začeli 
z lastno kreativnostjo. Otroci so kuhali 
kompote, pekli orehove potice, palačin-
ke, rolado in žulike (majhni kruhki), se 
pogovarjali o prazničnih jedilnikih, brali 
Cankarjevo črtico Pehar suhih hrušk, se 
učili kuharske pesmi, sušili sadje, izdelo-
vali pogrinjke in različne gospodinjske 
pripomočke naših babic, ličkali koruzo, 
spoznavali ozimnico, delali marmelade in 
slastno bučno kremo, si ogledali oddajo 
MasterChef Slovenija in celo izdelovali 
makete sanjskih kuhinj.
Teden otroka in dan, namenjen kulturni 
dediščini, smo zadovoljni in polni spo-
znanj končali s tradicionalno slovensko 
jedjo iz Idrije – za kosilo smo imeli idrij-
ske žlikrofe, goveji golaž in zeleno solato. 
Pa dober tek!

lične dneve dejavnosti. Družili smo se v 
športu, spoznavali pravljice, razglabljali o 
življenjskih naukih … Zadnji dan v ted-
nu pa smo namenili kulturni dediščini in 
letošnji temi z naslovom Dober tek. Kot 
vsako leto tudi letos sodelujemo v projek-
tu kulturne dediščine, ki se v evropskih 
državah izvaja pod okriljem Sveta Evro-
pe in Evropske komisije. Cilj projekta je 
povečanje zavesti o vrednosti, bogastvu in 
spoštovanju kulturno raznolike Evrope. V 

usposabljanja strokovnih in vodstvenih 
delavcev drugih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov s področja osnovnošolskega iz-
obraževanja, ki prihajajo iz naše kohezij-
ske regije. Tako smo s svojim prispevkom 
obiskali OŠ Kajetana Koviča Poljčane, 
OŠ Kidričevo, OŠ Dušana Flisa Hoče, OŠ 
Šmartno na Pohorju, OŠ Partizanska bol-
nišnica Jesen Tinje, OŠ Selnica ob Dravi 
in OŠ Minke Namestnik - Sonje Sloven-

ska Bistrica ter aktiv svetovalnih delavk 
občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Mako-
le in Oplotnica. Ponosni smo na doseženi 
kazalnik 223, kar pomeni, da smo v petih 
letih primere dobre prakse, ki so nastali 
znotraj projekta Popestrimo šolo, prene-
sli na 223 različnih strokovnih delavcev 
omenjenih osnovnih šol.
Vse izvedene dejavnosti pomenijo prispe-
vek k razvoju inovativnih učnih okolij in 

uvajanje prožnih oblik učenja v vzgojno
-izobraževalni proces, k čemur si prizade-
va sodobno šolstvo. Na OŠ Gustava Šiliha 
Laporje smo tako dokazali, kaj vse se da 
narediti in ponuditi učencem, če mislimo 
in delamo za dobrobit učenca kot bodoče-
ga zrelega državljana.

Mateja Zupanec, multiplikator POŠ
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TEDEN OTROKA V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA 
SLOVENSKA BISTRICA 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
je po velikosti med največjimi vrtci v Slo-
veniji. Delujemo v štirih občinah in ima-
mo šestnajst enot. Enota vrtca je del samo-
stojnega vrtca, ki se organizira za izvajanje 
vzgojnega dela na eni ali več lokacijah, ki 
se med seboj razlikujejo po programskih 
poudarkih – prednostnih nalogah, saj me-
nimo, da se mora vrtec razvijati glede na 
specifično okolje, v katerem se nahaja, in 
glede na ljudi, ki so v njem. Vsi pa smo si 
enotni v osnovnih izhodiščih za vzgojno 
delo, kjer imata osrednje mesto spošto-
vanje otrokove osebnosti in upoštevanje 
njegovih pravic. Smo vrtec po meri otrok, 
staršev in delavcev, ki uresničuje cilje in 
načela kurikula, z upoštevanjem pričako-
vanj in pravic vseh na skupni poti.
Razigran uživaj dan je bila osrednja tema 
letošnjega Tedna otroka, ki se je začel prvi 
teden v oktobru. Kot protiutež posledicam 
epidemije covida-19 smo poudarili po-
men igre in igranja otrok. V vseh enotah 
vrtca je odmeval otroški smeh in začutila 
se je dobra klima. Otroci so bili razigrani 
in dobro razpoloženi. V vsaki enoti vrtca 
so dejavnosti potekale drugače, vendar z 
istim ciljem – osrečiti in povezati otroke. 
Enota Sonček
Prvi teden meseca oktobra praznujejo ot-
roci, saj obeležujemo Teden otroka. Tudi 
v vrtcu Sonček smo strokovni delavci 
poskrbeli za nasmejane, igrive, zabavne 
in pestre dni. V ponedeljek smo zakurili 
v krušno peč in zadišalo je po pečenih ja-
bolkih, rogljičkih, žemljah, jabolčni piti in 
krompirju. V znamenju ljudskega izročila 
smo v torek ob zvokih harmonike, ljudske 
pesmi in plesov imeli trgatev. Da se znamo 
odlično orientirati, smo dokazali v sredo, 
ko smo imeli orientacijski pohod. Tradici-
onalno je v našem vrtcu četrtek rezerviran 
za gibalne dejavnosti pod imenom Mali 
sonček. Zadnji delovni dan v tednu je bil 
dan za lutke. Naše lutke so živele v vseh 
skupinah, ali v rokah vzgojiteljev ali otrok.

Enota Ozka ulica
V enoti Ozka ulica smo v Tednu otroka 
pripravili za vse otroke zanimive dejav-
nosti, kjer so lahko otroci ustvarjali, raz-
iskovali, eksperimentirali in reševali gi-
balne naloge. V ponedeljek smo v vsaki 
skupini izdelali plakat na temo: Razigran 
uživaj dan. Druge dni so se razvrstile nas-
lednje dejavnosti: ustvarjalne delavnice za 
ustvarjanje iz naravnih materialov, orien-
tacijski izleti, dan Malega sončka in ogled 
lutkovne predstave Razbita buča.

prepustili rajanju in petju ob ritmih glasbe 
na igrišču vrtca. Preobrazili smo se tudi v 
gusarje, ki so s pomočjo nalog na igrišču 
vrtca, v vrtcu in v mestnem parku prišli do 
cilja, kjer jih je čakal skriti zaklad. Otroci 
so se preizkusili v gibalnih spretnostih in 
si tako prislužili medalje Malega sončka. 
Za konec pa smo strokovni delavci vrtca 
pripravili lutkovno igro Piščanček Pik. 
Teden je minil v prijetnem in razigranem 
vzdušju.

Enota Ciciban
V Tednu otroka smo v enoti Ciciban 
pripravili različne dejavnosti. Vzgojitelji-
ce so za otroke uprizorile dramsko igro 
Repa velikanka. Otroci so pred igro imeli 
možnost predvidevati, kaj se bo zgodilo z 
repo velikanko. Po ogledu igre smo skupaj 
ugotovili, da če prijatelji pomagajo drug 
drugemu, ni ovir, pa naj bo repa še tako 
velika.

Enota Marinškov dom 
Razigran uživaj dan! je bil moto letošnjega 
tedna otroka. V enoti Marinškov dom se 
zavedamo, da je pomembno, da so medse-
bojni odnosi spoštljivi in da iščemo poti, 
da bi otrokom zagotovili čim več mož-
nosti za optimalni razvoj. V okviru dneva 
odprtih vrat smo za otroke pripravili raz-
lične dejavnosti in k sodelovanju povabili 
tudi starše, ki so nam pomagali pri nas-
tajanju plakata, kaj se radi igrajo njihovi 
otroci doma in kaj je tisto, kar najraje poč-
nejo skupaj kot družina. Za en dan smo 
se spremenili v prince in princeske ter se 

Enota Zgornja Polskava
23. septembra smo v vrtcu na Zgornji 
Polskavi obeležili 5 let od otvoritve nove 
stavbe vrtca. Ta dan smo proslavili na 
igrišču vrtca, kjer se je pelo in rajalo ob 
spremljavi harmonike, ker pa je ta dan 
tudi dan slovenskega športa, smo ga obe-
ležili tudi s pohodi in drugimi športnimi 
aktivnostmi. Že naslednji dan smo imeli 
trgatev potomke stare vinske trte iz Len-
ta. Otroci so z veseljem obrali in pozobali 
grozdje, ki je bilo zelo sladko.
Prvi teden oktobra pa smo praznova-
li Teden otroka na temo Razigran uživaj 
dan. V tem tednu smo se veliko igrali in 
spoznavali, kako so se igrali naše babice 
in dedki. Obiskali so nas člani društva 
Metulj, ki so nam pokazali plese in nam 
predstavili, kako so se včasih igrali. Obi-
skale so nas tudi članice društva Klas s Sel 
in nam predstavile kulturno dediščino. Za 
konec Tedna otroka so nas obiskali gasilci 
PGD Zgornja Polskava, ki so izvedli eva-
kuacijsko vajo potresa in požara v vrtcu. 
Na koncu so otroke razveselili s peno, vse 
skupaj pa je izgledalo kot igra s snegom. 
Otroci so neizmerno uživali in se že vese-
lijo naslednjega obiska gasilcev.
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Enota Spodnja Polskava
V enoti Spodnja Polskava smo največ po-
zornosti posvetili prosti igri, ki pomaga 
razvijati domišljijo, krepi telo, spleta prija-
teljstva in nas povezuje. Otrokom smo na 
dan Malega sončka pripravile poligone, na 
katerem so urili gibalne spretnosti. Otroci 
so se razveselili lutkovne igre Mali mod-
ri in Mali rumeni, katere cilj je bil kre-
piti prijateljstvo, medvrstniško druženje 
in pozitivno samopodobo. Teden otroka 
smo končali z jesenskimi ustvarjalnimi 
delavnicami. Izdelke so otroci s ponosom 
odnesli domov.

Enota Zgornja Ložnica
V enoti Zgornja Ložnica smo poskrbeli, 
da je bil ta teden še posebej pester, zani-
miv in razigran. Imeli smo različne izlete, 
kjer so otroci po poti iskali in reševali na-
loge ali iskali skriti zaklad. Jesenski dan je 
v vrtec prinesel jesenska opravila in tako 
so otroci kožuhali koruzo, luščili fižol in 
koruzo, trebili buče. Dan Malega sončka 
je otroke razveselil z medaljami po opra-
vljenih gibalnih dejavnostih. Za zaključek 
tedna pa so vzgojitelji otrokom odigrali 
dramsko igro Pikapolonica in pikice.

res dobro smo sledili motu Razigran uži-
vaj dan.

Enota Pragersko
Razigrani smo uživali sleherni dan v 
»Tednu otroka« tudi v enoti Pragersko. 
Skozi zastavljene dejavnosti, ki smo jih 
načrtovali skupaj z otroki, smo igro doži-
veli v razvijanju domišljijskega sveta, igra 
nas je povezala, spletala prijateljstva, skozi 
igro smo se veliko naučili, igra nam je tudi 
omogočila, da smo se razgibali in okrepi-
li telo. Vsak dan je bil obogaten in malo 
drugačen. Ogled lutkovne predstave So-
vica Oka nas je popeljal v svet domišljije, 
ustvarjalnice so nas učile kreativnosti, za-
bavali in smejali smo se v sodelovanju pri 
zabavnih igrah, igra z nekonstruiranim 
materialom nam je pokazala nove mož-
nosti igre, pripravljeni gibalni poligoni pa 
so nam omogočili, da smo svoje spretnos-
ti utrdili tudi v gibalnih izzivih. 
Razigrani gremo naprej, vsak nov dan bo 
še naprej z igro obdan, igro, ki nas pove-
zuje.

Enota Kebelj
Za teden otroka smo v našem vrtcu počeli 
zanimive stvari. Veliko smo se pogovarjali 
o najljubših igračah. Pekli smo vaflje, pra-
znovali rojstni dan. Ogledali smo si tudi 
predstavo Dino in čarobni Toni (podarila 
nam jo je knjižnica ob 20-letnici), ob njej 
smo se nasmejali in se zabavali. Za dan 
Malega sončka smo se dodobra razgibali 
in ob tem poslušali tudi glasbo ter plesali. 
Najlepše pa nam je bilo, ko nas je obiskal 
gozdni škratek. Z njim smo iskali zaklad, 
a to brez različnih nalog ni šlo. Predvsem 
pa nas je škratek spomnil na to, kako po-
membno je, da si pomagamo in da se ima-
mo radi.

Enota Tinje
Tudi na Tinju smo imeli razigran teden. 
Kljub času, v katerem smo ujeti, smo si 
pričarali Teden otroka takšen, kot je bil 
moto. Skupaj smo se igrali, se pogovarjali, 
ogledali smo si lutkovno predstavo in si 
naredili svojo lutko v lončku. Iskali smo 
zaklad, ki je bil opremljen z različnimi 
igrami in namigi, na koncu smo zaklad 
tudi našli. Četrtek je bil namenjen giba-
nju in Malemu sončku. Za zaključek te-
dna se je naš vrtec spremenil v pravo hišo 
eksperimentov, kjer smo izvajali različne 
poskuse in imeli ustvarjalne delavnice. 
Otroci so uživali, se kaj novega naučili in 

Enota Šmartno na Pohorju
V enoti Šmartno je bil Teden otroka še 
posebej zabaven. Načrte nam ni prekriža-
lo niti muhasto vreme. Tako smo zbirali 
svoje misli na velikem plakatu, se zabavali 
ob gledanju lutkovne predstave, naredili 
prekrasne izdelke in izvedli dan Malega 
sončka. Načrtovani izlet pa smo priredili. 
Podali smo se na lov za skritim zakladom. 
Postaje so bile po osnovni šoli, mi smo jih 
tiho kot miške, spretno iskali in reševali 
naloge ter na koncu našli zaklad. 

Enota Makole
V Makolah smo ob Tednu otroka izved-
li tradicionalne dejavnosti: makolski tek, 
ustvarjalne delavnice in tudi gibalne de-
javnosti ob dnevu Malega sončka. Občin-
ski SPV nam je podaril predstavo Bodimo 
prijatelji, ki so si jo ogledali vsi otroci iz 
vrtca v domu kulture. Letos smo imeli 
tudi dan za smeh, pekli smo kostanje in 
pili grozdni sok, ki smo ga sami naredili. 
Vsak dan smo za otroke pripravili pester 
izbor dejavnosti, pri katerih so bili otroci 
sproščeni in dobro razpoloženi. Po našem 
vrtcu je odmeval smeh in čutila se je dob-
ra klima. 

Enota Poljčane
Našo enoto Poljčane so v Tednu otroka 
preplavile barvite otroške stopinje. Med 
sabo so se barvne poti prepletale, križale, 
povezovale. Pripeljale so nas do skritega 
zaklada, igrivega raziskovanja, do dežele 
igrarije. Vesele nogice so pridno migale 
ob dnevu Malega sončka, premagovale 
različne ovire in se zabavale ob igri tenisa 
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TEDEN OTROKA, 1. IN 2. RAZRED IN OŠ MINKE 
NAMESTNIK - SONJE SLOVENSKA BISTRICA 
Teden otroka je program Zveze prijateljev 
mladine Slovenije in je bil letos zasnovan 
kot protiutež posledicam epidemije covi-
da-19. Namen je bil poudariti pomen igri-
vosti, sproščenosti in druženja. Razigran 
uživaj dan! je bila osrednja tema letošnje-
ga Teden otroka®, ki se je začel v ponede-
ljek, 4. oktobra 2021.  
Učenci in učitelji 1. in 2. razreda smo ta 

Izvedba pa je bila veliko boljša.
Ponedeljek je minil v znamenju risanega 
filma in kokic. Že v jutranjem varstvu smo 
si izbrali film, ki je bil najbolj zanimiv ob 
doma pečenih kokicah. Zaradi dolžine 
smo ga do konca pogledali v času malice. 
Demokratično smo izbrali film Avtomo-
bili. Začeli smo tudi z ustvarjanjem gibal-
ne poti. 
Torek je bil v znamenju ustvarjanja daril 
za naše »zoom prijatelje« ter igranja s šol-
skimi igračami. Ker smo v razredu sami 
knjižni molji, smo za svoje nove prijatelje 
ustvarili čudovite knjižne kazalke. Gibal-
na pot na hodniku je že začela dobivati 
pravo obliko. Poskoki, osmica in ravnote-
žnostne naloge so že postale naš nov izziv.
Sreda je bila namenjena zoom srečanju. 
Videli smo se z učenci 1. b razreda iz OŠ 
Pod goro iz Slovenskih Konjic. Učenci 
so nam zapeli pesmici, nam predstavili 
lutki Lili in Bineta in nam zaželeli veliko 
uspeha v šoli. Mi smo se jim predstavili 
in zapeli našo trenutno najljubšo pesem 
Kostanjček zaspanček. 
Četrtek je bil namenjen našim igračam in 

igram. Imeli smo dan dejavnosti, name-
njen bil igranju. Igrali smo se igre naših 
babic in dedkov, izvajali smo gibalne igre. 
Veliko smo se smejali. Ta dan smo v šolo 
prinesli svoje najljubše igrače in se med 
odmori igrali z njimi. Da je bil dan zani-
mivejši, smo redno preizkušali našo novo 
gibalno pot.
Petek je bil namenjen resnim temam. 
Obiskal nas je policist policijske postaje 
Slovenska Bistrica, Miro Knez. Najprej 
nam je v razredu povedal pravila hoje v 
prometu, na kaj moramo paziti pri vožnji 
s kolesom ter kako se vedemo v vozilu. 
Učenje je lažje ob konkretnih izkušnjah, 
zato smo se odpravili na kratek učni spre-
hod. Na koncu smo si lahko od blizu ogle-
dali še policijski avtomobil. Gospod Knez 
je prižgal še modre luči in vključil sireno.
Za nas je Teden otroka prehitro minil. Si-
cer pa »mi mamo se fajn vsak dan«.

Andreja Pogorevc, 
učiteljica 

teden 
zelo uži-
vali. Za 
vsak dan 
v tednu 
smo na-
črtovali 
dejav-
nosti, 
ki smo 
jih nato 
izvajali. 
Načrt je 
bil videti 
nekako 
takole:
 

z baloni. Nekatere stopinje so nas vodile 
tudi izven ograje vrtca, na pohodniško 
raziskovanje bližnje okolice. Dejavnosti 
smo končali z obiskom lutkovne predsta-
ve Zverjasec, ki smo jo za otroke pripravi-
le strokovne delavke vrtca Poljčane.

pikniku, skuhali jabolčni sok. Vsak po-
sameznik je ustvaril svoj izdelek (nizanje 
naravnih materialov na vrvico in risanje z 
barvami za tekstil na dišeče blazinice), iz-
delke so lahko pozneje kupili v prodajalni 
Podarim dobim. V tem tednu smo se še 
posebej posvetili prijateljem, si pomagali 
in se skozi igro še bolj povezali med sabo.
Enota Oplotnica
Letošnja tema tedna otroka Razigran uži-
vaj dan je bila otrokom pisana na kožo, saj 
so lahko aktivno soustvarjali dogajanje. 
Teden smo začeli s plakatom, na katere-
ga so vzgojiteljice zapisale misli otrok. 
Obiskali so nas gasilci in nam predstavi-
li gasilski avtomobil in gasilsko opremo. 
Nekaj oddelkov se je odpravilo na orien-
tacijski izlet, igrali smo se z nestrukturi-
ranim materialom in pekli jabolčno pito. 
Na dan Malega sončka smo se razgibali na 
poligonu, ki se je začel v telovadnici in na-

daljeval po hodniku našega vrtca. Teden 
se je končal z lutkovnimi predstavami za 
otroke.
Otroci so uživali in staršem ob foto utrin-
kih na oglasnih deskah navdušeno razla-
gali o dopoldanskem dogajanju.
Enota Prihova
Otrokom smo ponudili pester program s 
poudarkom na sproščenosti:
−Plakat z dejavnostmi – izdelali otroci in 
vzgojiteljice.
−Orientacijski pohod z iskanjem zaklada.
−Otroci fotografirajo zanimivosti in raz-
stava fotografij.
−Dan Malega sončka – gibalni poligon v 
telovadnici.
−Dramatizacija Zelena jopica v izvedbi 
vzgojiteljic.

Enota Studenice
V enoti Studenice smo v Tednu otroka 
skupaj pripravili velik plakat, s katerim 
smo staršem predstavili dejavnosti sko-
zi teden. V gozdu smo nabirali kostanje, 
ki smo jih tudi pojedli na kostanjevem 

Vodje enot Vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica
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TRI MEDALJE LUCIJE TARKUŠ 
NA SVETOVNEM PRVENSTVu 

Lucija Tarkuš, čla-
nica Alpinistične-
ga kluba Slovenska 
Bistrica, je konec 
avgusta dosegla 
izjemen uspeh. Na 
svetovnem mla-
dinskem prven-
stvu v športnem 
plezanju v Rusiji je 
osvojila kar tri me-
dalje, dve srebrni 
in eno bronasto. 
Druga je bila v te-

žavnosti in kombinaciji, tretja pa v balva-
nih. Ob vrnitvi s prvenstva so za obetav-
no športnico pripravili kratek sprejem. 
»Presenečena sem, da se je zbralo toliko 
ljudi, in zelo hvaležna sem vsem. Z rezul-
tati, doseženimi v Rusiji, sem zadovoljna, 
kljub temu pa sem si želela osvojiti zlato v 
težavnosti. Prišla sem do enake višine kot 
zmagovalka, le da sem imela slabši čas v 
polfinalu in finalu. Zato pa sem zelo vese-
la, da sem medaljo osvojila v balvanih, ki 
ni moja primarna disciplina. Potem ko mi 
v drugem in tretjem balvanu ni šlo naj-
boljše, sem v četrtem dokazala, da vseeno 
gre,« ob prihodu ni skrivala zadovoljstva 
Lucija Tarkuš, ki je tudi sicer v tej sezoni 
nanizala vrsto odličnih rezultatov. 

Tomaž Ajd Foto: Aleš Kolar

METULJČEK ŽE VOZI 

V Slovenski Bistrici je zaživel projekt 
brezplačnih prevozov za starejše občane. 

Občina Slovenska Bistrica je v ta namen 
kupila avtomobil kia stonic, ki so ga poi-
menovali metuljček. S tem projektom želi 
Občina Slovenska Bistrica zagotoviti čim 
večjo mobilnost starejših, jim omogočiti 
večjo samostojnost, jim olajšati vsakdan 
in jih vključiti v družbeno dogajanje v lo-
kalnem okolju.
»Prevozi so namenjeni vsem občanom, 
starejšim od 65 let, ki nimajo možnosti 
svojega prevoza oziroma prevoza svojih 
bližnjih. Gre za prevoze do zdravstvenih 
storitev, trgovine, banke, pošte in do ura-
dov, po predhodnem dogovoru. Upamo, 

da bomo na ta način pomagali čim več-
jemu številu starejših,« pojasnjuje Nina 
Robar, koordinatorica v Centru za starej-
še Metulj, ki tudi izvaja projekt. Če posa-
mezniki potrebujejo prevoz, lahko pokli-
čejo tri dni prej na telefonsko številko 031 
619 611. Naročanje je možno v dopoldan-
skem času od 7. do 15. ure, enako velja 
tudi za prevoze, druge možnosti pa so na 
voljo po predhodnem dogovoru. 
Prevoze opravljajo prostovoljci, sedaj jih 
je v projekt vključenih 17. Še vedno pa v 
Centru za starejše Metulj vabijo vse, ki bi 
jim radi pomagali, da se prijavijo za pre-
voze starejših občanov (telefonska števil-
ka 031 619 611).

Tomaž Ajd 

Franč Pinter - Ančo je športnik invalid, 
vrhunski strelec, dobitnik štirih medalj v 
streljanju na paraolimpijskih igrah, treh 
srebrnih in ene bronaste. Bistričan je bil 
tudi svetovni in evropski invalidski prvak. 
V Tokiu je nastopil na že svojih osmih pa-
raolimpijskih igrah. V streljanju z zračno 
puško stoje v kategoriji SH1 je osvojil de-
seto mesto, v streljanju z zračno puško v 
kategoriji R3 pa je bil 42. 
»Z mojima nastopoma moram biti zado-
voljen, čeprav sem v svoji disciplini R1 
pričakoval finale oziroma uvrstitev med 
osmerico, ki se potem pomeri v finalu za 
medalje. V disciplini R3, ki je moja slabša 
disciplina, pa nisem pričakoval kakšne vi-
dne uvrstitve, čeprav lahko tudi presene-
tim z dobrim rezultatom,« ocenjuje svoja 
nastopa v Tokiu.

FRANC PINTER NASTOPIL ŽE NA 
OSMIH PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 

Igre je zelo zaznamovala tudi epidemija 
covida-19.  Kljub temu Pinter pravi, da 
je bilo počutje dobro. »Vzdušje je bilo 
kar dobro, ker smo bili vsi v svojem me-
hurčku, tako da ni bilo kakšnega druže-
nja z drugimi reprezentancami, razen na 
strelišču, ki je bilo oddaljeno slabo uro od 
olimpijske vasi. Razmere so bile zelo dob-
re, saj so se domačini zelo dobro pripravili 
na ta velik dogodek.«
Franc Pinter je na dosedanjih paraolim-
pijskih igrah osvojil tri srebrne in eno 
bronasto medaljo. In katera mu je najbolj 
pri srcu? »Pravzaprav so mi vse pri srcu. 
kajti v vseh je del zgodovine in kakšna 
anekdota, ki se je zgodila ob osvojitvi ali 
po njej. Seveda mi je pa najbolj pri srcu 
prva iz Atlante leta 1996, ki je bila prva,« 

odgovarja vrhunski športnik invalid.

Tomaž Ajd 

Foto: Karl Justinek

Foto: Aleš Kolar
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DRŽAVNE PRVAKINJE V RUSKEM KEGLJANJU   
21. septembra je v Miklavžu pri Ormo-
žu potekalo državno prvenstvo v ruskem pa je prejela še srebrno medaljo za največ 

podrtih kegljev. Bile so res najboljše in 
zato sprejemajo čestitke od vsepovsod, še 
najbolj veseli pa so predsednik DU Gaj 
Pragersko Zlatko Trebovšek in vsi člani, 
ki se jim zahvaljujejo za njihov trud in 
prizadevnost. Same so povedale, da jim 
odličje pomeni veliko in da se bodo trudi-
le še naprej. Trenirajo dvakrat na teden in 
pravijo, da jim za to ni žal, saj so dokazale, 
da zmorejo in da se z dobro voljo lahko 
doseže velike cilje. 

Brigita PtičarFoto: Karl Justinek

kegljanju oziroma v kegljanju s kroglo na 
vrvici. Lovoriko oziroma naslov državnih 
prvakinj v ruskem kegljanju so osvojile 
članice sekcije ruskega kegljanja pri DU 
Gaj Pragersko. In to je za kraj in občino 
zgodovinski dogodek.
V sekciji deluje nekaj žensk, njihova nova 
vodja je Leopoldina Hajšek, kapetanka 
je Majda Kokol. Na tekmovanje so odšle 
Leopoldina Hajšek, Majda Kokol, Relica 
Mesarič, Jožica Črnoga in Marinka Bom-
bek ter dokazale, da so zelo spretne, da 
v njih živi močan moštveni duh. Bile so 
res odlične, in zato so prejele vsaka svo-
jo zlato medaljo in pokal. Jožica Črnoga 

Sprehod po parku, ozelenjeni ulici in do-
stopnost do zelenih površin vplivajo na 
kakovost življenja posameznika in skup-
nosti. Smernice prostorskega načrtovanja 
usmerjajo prostorski razvoj v trajnostno 
rabo površin, kakor tudi umeščanje zele-
nih površin v urbani prostor. Z zelenimi 
površinami se: izboljšuje kakovost zraka, 
uravnavajo klimatske razmere, izboljšuje 
kakovostno preživljanje prostega časa ter 
prispeva k povezovanju skupnosti. Urbani 

predvideno ureditvijo urejeno zeleno po-
vršino, ki bo nudila kakovostno preživlja-
nje prostega časa najemnikom vrtov in 
uporabnikom zelene površine.
Projekt je v fazi izbire izvajalca del. Dela 
se bodo končala predvidoma spomladi 
leta 2022. S tem se zaključuje raba urba-
nih vrtov, na delu obstoječe lokacije ob 
Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 
Na stari lokaciji vrtov ob Zdravstvenem 
domu Slovenska Bistrica se bodo uredi-
la zelena parkirišča, ki bodo zagotavljala 
parkirišča za Zdravstveni dom Slovenska 
Bistrica in športno dvorano Bistrica. 
Urbane vrtove na novi lokaciji bodo lahko 
zainteresirani uporabniki najeli na podla-
gi objavljenega razpisa za oddajo urbanih 
vrtov. Razpis za oddajo urbanih vrtov se 
bo izvedel predvidoma v spomladanskem 
času leta 2022.
Spoštovani uporabniki vrtov pri Zdra-
vstvenem domu Slovenska Bistrica,
zaradi začetka projekta in začetka  del 
ob ureditvi   zelenega parkirišča, vas 
prosimo,da pospravite poljščine in dru-
ge  stvari s svojih vrtov najkasneje do 31. 
12. 2021.
Za sodelovanje in  razumevanje se vam 
najlepše zahvaljujemo.

Občina Slovenska Bistrica

uREDITEV uRBANIH VRTOV 
V SLOVENSKI BISTRICI

bo zavzemalo 17 
visokih gred in 
56 urbanih vr-
tov velikosti 4,2 
m x 5,4 m, kar 
predstavlja 22,68 
m2. Na območju 
urbanih vrtov 
bodo umešče-
ne štiri lope, ki 
bodo omogo-
čale vsakemu 
posameznemu 
najemniku vrta 
lasten prostor 

za hrambo vrtnega orodja. Najemniki 
dvignjenih gred bodo imeli zagotovljeno 
skupno lopo. Na območju urbanih vrtov 
bo zagotovljena voda in urejeni bodo 
prostori za skupno druženje. Vrtovi bodo 
ograjeni in zasajeni s sadnim drevjem in 
grmovnicami. Na predvidenem območju 
se ohranjajo kakovostna drevesa in mlaka, 
ki bodo povezana z urejenimi sprehajalni-
mi potmi in območjem urbanih vrtov.
Mesto Slovenska Bistrica pridobiva s 

Prikaz lokacije umestitve urbanih 
vrtov (PISO, 2021)

Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici (IDZ, 2021)

vrtovi spadajo med načr-
tovane zelene površine in 
so  zelo dobro uveljavljeni 
tako v tujini, kakor tudi v 
Sloveniji. Med uspešno 
izvedenimi projekti v Slo-
veniji uvrščamo Skupno-
stni urbani Eko vrt v Ma-
riboru.
Urbani vrtovi se bodo na-
hajali ob Tomšičevi ulici. 
Območje urbanih vrtov 
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V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica in v vseh krajevnih knjižnicah 
smo z letošnjim poletjem uvedli novost. 
Za bralni oddih si lahko privoščite vreč-
ko presenečenja – presenečko, ki jo za 
vas pripravimo v knjižnici.
Kaj je presenečka?
Presenečka je vrečka, v kateri so štiri 
knjige, štirje romani različnih žanrov, ki 
jih knjižničarke priporočajo v branje in 
jih z veseljem pripravijo v vrečko bral-
nega oddiha za vas. Ob izposoji ne veste, 
katere knjige se skrivajo v vrečki. Vsebi-
no spoznate šele, ko presenečko odprete.

FESTIVAL DOJIVA SE
Ob svetovnem dnevu dojenja, 
2. avgustu, je tudi letos pote-
kal festival Dojiva se. Festi-
val se je odvijal z različnimi 
dejavnostmi v prvem tednu 
avgusta, v kar dvaindvajsetih 
krajih po Sloveniji, in pri tem 
je sodelovala tudi naša knji-
žnica. 
Festival snujejo mame za nove 
matere in družine, da s prido-
bljenim znanjem samozave-
stneje in bolj ozaveščeno vsto-
pajo v svet starševstva. Cilj 

festivala je nudenje prostora ženskam, 
da se počutijo slišane. Samo z znanjem 
lahko imajo močno vlogo posameznika 
in si zaupajo. Zato je tudi slogan festivala 
#zaupamsi.
V pritličju osrednje knjižnice smo pripra-
vili razstavo knjig, ki so velika zakladnica 
znanja, s katero ozaveščamo, saj dajemo 
podporo pri izzivih nosečnosti, dojenju, 
mladi družini, skrbi za dojenčka in ma-
terinstvu. Kje drugje lahko najdemo zna-
nje, če ne v knjigah? Razstava je bila na 
ogled v prvi polovici avgusta.  

(Tanja Jakolič)

Pripravljene so tudi 
presenečke za otroke, 
ki jih dobite v pionirski 
knjižnici.
Knjige vam izposodimo 
skupaj, vračate pa jih 
lahko posamezno, se-
veda tudi v knjigomat.
Želimo vam prijetno 
presenečenje in še pri-
jetnejše branje. 

(Mojca Plaznik Pla-
vec)

PRIVOŠČITE SI PRESENEČKO – VREČKO BRALNEGA ODDIHA

KNJIŽNICA V  TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je 
letos potekal med 6. septembrom in 10. 
oktobrom. TVU je najvidnejša promocij-
ska kampanja na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje 
Andragoški center Slovenije (ACS) in ga 
prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, 
skupin in posameznikov po vsej državi 
pa tudi onkraj meja. Vsi, ki projekt sou-
stvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prire-
ditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k 
udejanjanju slogana Slovenija, učeča se 
dežela.

Lokalni koordinator je v Slovenski Bistrici 
Ljudska univerza Slovenska Bistrica, ki je 
15. septembra ponovno izpeljala Parado 
učenja, na kateri je sodelovala tudi naša 
knjižnica.
Svoje poslanstvo in dejavnosti smo 
predstavljali na stojnici pred osrednjo 
knjižnico v Slovenski Bistrici. Kljub tre-
nutni situaciji je v knjižnici zanimivo in 
pestro dogajanje. Sodelovali smo pri na-
cionalnemu mesecu skupnega branja in 
projektu Berimo skupaj, ki je potekal med 
8. septembrom in 10. oktobrom. V tem 
času smo v osrednji knjižnici in vseh nje-
nih enotah nudili brezplačen vpis za nove 
člane do 15. leta.
V okviru TVU je bila vključena tudi za-
ključna prireditev projekta Poletavci. Naša 
knjižnica je bila ena od številnih knjižnic, 
ki je omogočila sodelovanje mladim bral-
cem v tem projektu.  
Prav tako je v tem času še vedno potekal 
literarni natečaj Čez potok skače, kjer je 
most, s katerim smo spodbujali vse starej-

še od 14 let, da napišejo zgodbo na temo 
mladosti ter osvojijo katero od lepih na-
grad. Vsa besedila bodo tudi objavljena 
v publikaciji.
Med poletjem se je dobro prijel projekt 
Presenečka – vrečka bralnega oddiha, 
ki ga nadaljujemo tudi v jesen. Gre za 
vrečko bralnega presenečenja, v kateri 
se skrivajo štiri knjige različnih žanrov. 
Tudi za mlade bralce so v pionirski knji-
žnici pripravljene presenečke.
Omenimo še Vošnjakovo bralno značka 
za odrasle, ki poteka od marca do no-
vembra. Prebrati je treba vsaj pet del z 
izbrano tematiko, ki je letos Ah, ta mla-
dost. Še vedno je čas, da sodelujete in v 
knjižnici oddate izpolnjene zloženke. 
Vse informacije o naših dejavnostih in 
dogodkih najdete na spletni strani knji-
žnice www.kjv.si ter na Facebookovi 
strani knjižnice. Sledite nam in vabljeni 
v knjižnico.

(Janja Pepelnak)
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNO SPODBUJEVALNEGA 
PROJEKTA POLETAVCI 

V času poletnih počitnic se je naša knji-
žnica prvič pridružila bralno spodbu-
jevalnemu projektu Poletavci. Nosilka 
projekta je Mestna knjižnica Ljubljana 
in naša knjižnica je bila ena od mnogih 
v Sloveniji, ki je svojim mladim članom 
omogočila sodelovanje pri omenjenem 
projektu. Koordinatorka projekta v naši 
knjižnici je bila bibliotekarka Darja Ko-
lar. Projekt je leta 2014 prejel priznanje 
Slovenske sekcije IBBY. 
Pri projektu so sodelovali otroci, stari od 
7 do 12 let, ki so med počitnicami brali 30 
dni 30 minut na dan. Vsi, ki so se odlo-
čili za sodelovanje, so lahko brali karko-
li: leposlovne in strokovne knjige, stripe, 
pesmi, revije, turistične vodnike, recepte 
… Če so pri izbiri knjig želeli pomoč, so 
se lahko obrnili na knjižničarko ali pa so 
izbrali vrečko presenečenja, sestavljeno 
po naši presoji, in se pustili presenetiti. 
Pravilno izpolnjene zloženke je bilo treba 

oddati v knjižnici ali jih poslati po pošti. 
Cilj projekta je promocija branja tudi med 
poletnimi počitnicami. Za bogatenje bese-
dnega zaklada in razvijanje domišljije ter 
vedenja je pomembno, da otroci berejo.
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
je izdala uradno potrdilo, da lahko vsak 
poletni bralec svoje priznanje po dogovo-
ru z mentorjem v šoli uveljavlja eno preb-
rano knjigo za bralno značko. 
Za vse poletavce, ki so uspešno končali in 
oddali bralne sezname, smo prejšnji četr-
tek organizirali dogodek, na katerem smo 
sodelujočim podarili majico, priznanje ter 
sladko presenečenje. Za zabavo in druže-
nje je poskrbel čarodej Sam Sebastian, ki 
je v otroških očeh risal nasmeh. V svojo 
sredino smo nato povabili glavnega gosta, 
pisatelja Primoža Suhodolčana. Nikogar 
izmed nas ni pustil ravnodušnega in za-
gotovo bomo še bolj posegali po njegovih 
delih, saj nas njegovi junaki kar naprej 

presenečajo s svojimi dogodivščinami. Pa 
še to. Vse, kar piše v njegovih knjigah, je 
res. Čista resnica.
Napetost pa je vedno bolj naraščala. Bli-
žalo se je nagradno žrebanje in podelitev 
glavne nagrade –  pikado. Z veseljem smo 
ga predali v prave roke. Prepričana sem, 
da je bil dan za vse čaroben, zanimiv in 
nepozaben. 
Komaj čakam, kaj bo drugo leto. Pa vi, 
dragi poletavci?

(Tanja Jakolič)

ZAKLJUČEK LITERARNEGA NATEČAJA V  KNJIŽNICI
Miklavc, Saša Šega Crnič in Orlando Ur-
šič in na podlagi kreativnosti, sloga, jezi-
ka, vsebine, inovativnosti, sporočilnosti 
in splošnega vtisa med vsemi prispelimi 
besedili poiskala najboljša.
Vsa prispela besedila bodo izšla v publi-
kaciji, ki jo bo izdala Knjižnica Josipa Vo-

šnjaka Slovenska Bistrica. Publikacija bo 
na voljo 15. novembra na zaključni prire-
ditvi, na kateri bodo vsi sodelujoči prejeli 
svoje nagrade. Naš gost bo slovenski pisa-
telj Tone Partljič.
Mojca Plaznik Plavec, koordinatorka lite-
rarnega natečaja

15. oktobra se je v Knjižnici Josipa Vo-
šnjaka Slovenska Bistrica končal literarni 
natečaj Čez potok skače, kjer je most. Z 
odzivom smo izredno zadovoljni, saj je 
na naš razpis prispelo več kot 50 besedil. 
Besedila bo pregledala strokovna komi-
sija v sestavi Alenka Ajd Bratkovič, Nina 

20 LET KNJIŽNICE KEBELJ
nas redno ali občasno obiskujejo. Naši 
uporabniki so predvsem otroci, obiskuje 
pa nas tudi vedno več odraslih bralcev. Za 
otroke pripravljamo ure pravljic, tematske 
delavnice, knjižne uganke in bibliopeda-
goške ure. Vsako leto obiskovalcem tudi 
podarimo pravljično predstavo, ki jo izve-
demo v prostorih OŠ Kebelj. 
Čas  praznovanja  sovpada tudi s Tednom 
otroka. Zato smo v sredo, 6. oktobra, otro-
kom s Keblja podarili glasbeno predstavo 
gledališča Kukuc z naslovom Dino in ča-
robni Toni. Zabavna zgodbica o nadobu-
dnem glasbeniku, škratu Toniju, ki po-
maga malemu dinozavru Dinu odkrivati, 
katero področje bi ga zanimalo na uradu 
za zvezde. Zabavna predstava, polna glas-
be in smeha, a tudi življenjskih modrosti, 
nas je popeljala do spoznanja, da se dobro 
poplača z dobrim.
Ob koncu predstave so tudi nas prijetno 
presenetili otroci, učiteljice in vzgojiteljici, 
ki so si ogledali predstavo. Naši knjižnici 

so pripravili prav posebno presenečenje 
ob rojstnem dnevu: že zjutraj so nas na 
vratih čakali baloni in napis NAŠA KNJI-
ŽNICA PRAZNUJE 20 LET. Izdelali so 
prelepa knjižna kazala, zbrali misli o tem, 
kaj jim knjižnica pomeni, in napotke, 
kako se je treba v njej obnašati. Otroci iz 
vrtca pa so dodali še prelepo risbico. Za 
vse to se jim iskreno zahvaljujemo in se 
veselimo njihovih ponovnih obiskov. Nji-
hove izdelke in priložnostno razstavo si 
lahko ogledate v naši knjižnici na Keblju.
Odprti smo ob sredah od 11.30 do 14. ure 
in vsako prvo soboto v mesecu od 9. do 
12. ure. Vabimo vas, da nas obiščete, saj 
OB 20. ROJSTNEM DNEVU NOVIM 
ČLANOM PODARJAMO BREZPLA-
ČEN VPIS, KI VELJA VSE DO KONCA 
LETA 2022.

(Aleksandra Repnik Merc) 

Oktobra v naši knjižnici ponovno pra-
znujemo. Lani smo obeležili 10 let delo-
vanja Knjižnice Tinje in Knjižnice Ma-
kole, letos pa 20. rojstni dan praznuje 
Knjižnica Kebelj. 
To je najvišje ležeča enota Knjižnice Jo-
sipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, saj leži 
na okoli 710 m nadmorske višine. V več-
namenskem domu krajanov je zraven ga-
silskega doma in telovadnice dobila svoj 
prostor tudi 50 m2 velika knjižnica.
Danes je vanjo vpisanih 109 članov, ki 
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PREDSTAVA ZA OTROKE 
BUČA DEBELUČA

V mesecu oktobru smo v Knjižnici Pragersko, Knjižnici Poljča-
ne in osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici svojim malim obi-
skovalcem podarili animacijsko predstavo z zanimivim sporo-
čilom o življenju in minevanju.
V izvedbi Gledališča Pravljičarna so otroci uživali ob predstavi 
Buča Debeluča.
Listje na drevju postaja vse bolj pisano, zrak pa hladnejši in 
tako je jesen dodobra zakorakala tudi v naš kraj. Otroci so 
prisluhnili pravljici o buči, ki je zdolgočasena in premražena 
z veseljem čez zimo v svoje zavetje sprejela male gozdne živali 
ter jih s pomočjo otrok ubranila pred tistimi, ki so jih ogrožali. 

(Mojca Amon)

uTRINKI RAZSTAV
DEDIŠČINA IN MI

V Sloveniji imamo bogato kulturno dediščino, ki predstavlja kakovost 
življenjskega okolja in je temelj kulturne pestrosti Slovenije. Dediščina je 
vrednota v vseh pojavnih oblikah, kot so arheološke ostaline, javni spo-
meniki, kozolci, šege in običaji ter tudi pripravljanje tradicionalnih jedi. 
Vse to so pričevalci o kulturi na slovenskih tleh ter o življenju in običajih 
naših prednikov. In na nas je, da dediščino spoznavamo, varujemo in 
ohranjamo. 
Zavedati se svoje dediščine, jo prepoznati in ohranjati v njeni izvorni 
obliki ter jo širiti med ljudi, je temeljni namen Dnevov evropske kulturne 
dediščine. V okviru evropskega projekta se je uveljavil tudi nacionalni 
projekt Tedna kulturne dediščine. 
Knjižnica, katere ena od nalog je tudi ohranjanje dediščine, je letos so-
delovala z razstavo. V okviru teme Dober tek! smo na ogled postavili 
glineno posodo naših babic in dedkov, ki se je nekoč uporabljala za pri-
pravo hrane v kmečkih pečeh. Uporabljala se je za pripravo krompirja, 
raznovrstnega mesa in vsem znane orehove potice. 
Za glino velja, da je naraven material, zdravju neoporečen. Omogoča 
pripravo jedi z zelo malo maščobe in je odporna na visoke temperature 
in praske, odlično ohranja toploto, jedi se tudi ne prijemajo na posodo. 
Razstavljena posoda je ročno narejena, ročno poslikana in pobarvana. 
Zahvaljujemo se Anici Golčer, ki nam je posodila razstavljene predmete. 

(Natalija Stegne)

NATURA 2000 IN DIVJA 
SlOVENIJA:  NARAVA 

POVEZuJE
Razstava skozi avtorske fotografije ustvarjalcev Div-
je Slovenije predstavlja 15 manj znanih rastlinskih in 
živalskih vrst, med katerimi so predstavniki zanimivih 
vrst ptic, sesalcev, dvoživk, žuželk, plazilcev, rib in ra-
kov, ter tri vrste rastlin. Vsako fotografijo spremljajo 
zanimivosti iz življenja izjemnih prebivalcev slovenske 
narave. Razstava je na ogled do 5. novembra.
V knjižnici so v času gostovanja razstave izpostavljena 
tudi knjižna dela o naravi.
Potujoča fotografska razstava je svojo pot začela v Ar-
boretumu Volčji Potok, kjer je bila konec avgusta tudi 
premiera slovenskega naravoslovnega dokumentarne-
ga filma Divja Slovenija, in se nadaljevala v Kopru. Do 
marca prihodnje leto si bo razstavo mogoče ogledati 
tudi v Piranu, Kamniku in na Ptuju. To so kraji v pi-
lotnih območjih projekta LIFE-IP NATURA.SI (slo-
venska Istra, Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci ter 
Štajerska), kjer projektni partnerji izvajajo terenske de-
javnosti za ohranitev in izboljšanje stanja izbranih vrst 
Nature 2000 in njihovih življenjskih okolij. 
Divjo Slovenijo, dokumentarni film o bogastvu narav-
nega okolja v Sloveniji, z izjemnimi prizori iz narave, si 
je bilo mogoče ogledati konec septembra tudi v kinu v 
Slovenski Bistrici.

(Natalija Stegne)
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