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IZ VSEBINE, ZANIMIVOSTI
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ZANIMIVOSTI V MESTU
PONOVNE UPORABE
Društvo za ekološki in trajnostni razvoj
Društvo skrbi za ozaveščanje lokalnega okolja in izobraževanje o ekoloških problemih,
zlasti želi vplivati na zmanjšanje količine odpadkov s predelavo, obnovo in recikliranjem,
tako da iz predmetov, ki bi sicer končali na
odlagališčih, nastajajo lepi obnovljeni ali predelani novi uporabni izdelki po dostopnih
cenah. Svojo dejavnost uresničujejo z rednimi delavnicami, izobraževanji in predavanji.
Dobro sodelujejo z lokalnim okoljem, s komunalnim podjetjem, Karitasom in Rdečim
križem ter s šolami in vrtcem.

V obnovljenih prostorih na Partizanski ulici v
Slovenski Bistrici, ki so namenjeni spodbujanju socialnega podjetništva, od lanskega maja
deluje tudi Društvo za ekologijo in trajnostni
razvoj – Mesto ponovne uporabe in Salon estETIKA. Vodi ga Silva Justinek Omerzi.
Kako se je porodila ideja, da ustanovite socialno podjetje?
Ko sem še delala v šoli, smo z otroki reciklirali in obnavljali različne stvari. Veliko sem
sodelovala tudi pri projektih Eko šole. Ko
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sem ostala brez službe, sem začela razmišljati
v tej smeri. Ker gre veliko reči v nič, menim,
da lahko s svojim skromnim prispevkom pomagam okolju.
Kako nastajajo vaši izdelki, kje jih dobite
oziroma kupite?
Najprej sem stvari kupovala na bolšjih sejmih in po spletu (Bolha). Sedaj jih iščem
na odlagališčih odpadkov, največ na Pragerskem, kjer me že dobro poznajo, zaposleni mi
večkrat shranijo kakšno reč. Bilo bi še bolje,
če bi še uporabne stvari takoj, ko jih občani
pripeljejo, odložili na varno. Tako bi jih veliko ostalo v enem kosu. Prav tako mi razne

Socialno podjetništvo (oz. družbeno odgovorno podjetništvo, kot bi morebiti bilo
celo ustreznejše poimenovanje) predstavlja
obliko podjetništva, ki svojega temeljnega
poslanstva ne vidi v ustvarjanju in kopičenju
dobička, temveč zagotavlja dodatno ponudbo storitev, ki so v javnem interesu, krepi
inovativno reševanje družbenih problemov,
predvsem pa zagotavlja nova delovna mesta in socialno integracijo ranljivih skupin.
Poslovni dobiček seveda tudi pri socialnem
podjetništvu ostaja imperativ, vendar je že v
osnovi predviden, da se reinvestira v socialno podjetje ter se porabi za njegov nadaljnji
razvoj.
stvari podarijo kolegi in znanci. Izdelujem
jih po preblisku, po trenutnih idejah, edino
stekleničke nastajajo po stalnem konceptu.
Tako nastanejo različne stvari – npr. svečnik,
kozarček, vaza. Nekoliko drugače je pri pohištvu. Pri obnovi si prizadevam, da ohranim
čim bolj naraven, prvotni videz. Nekatere
dele pohištva, ki jih ni možno obnoviti v celoti, uporabim za druge namene, npr. iz vrat
masivnih omar lahko nastane čudovita miza,
ogledalo ali obešalnik. Sicer pa sem še posebej ponosna na oba regala, ki ju lahko vidite
pri vhodu.
In kakšne so cene vaših izdelkov?
Glede na vloženo delo zares simbolične.
Trudim se, da so izdelki zares kakovostni in
zanimivi. Kot zanimivost: v Mestu ponovne uporabe imamo vedno nekaj izdelkov, ki
si jih naši kupci lahko izberejo zastonj ali za
prostovoljni prispevek.
Kakšen pa je odziv občanov?
Zaenkrat je precej skromen. Sicer prihajajo,
pogledajo izdelke, žal pa so še vedno premalo
obveščeni. Za reklamo nimam sredstev, tako
da upam, da bo k boljšemu odzivu prispevala
vaša objava.
Tomaž Ajd

PRI TREH KRALJIH RAZSTAVA
SLIK JOŽICE ŠLAMBERGER
V Hotelu Jakec pri Treh kraljih bodo v nedeljo, 20. marca, ob 17. uri odprli razstavo
slik Jožice Šlamberger iz Bukovca. Tematika slik se navezuje predvsem na krajine in
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tihožitja. Odprtje bodo popestrili s kratkim kulturnim programom.
T. A.
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UVODNIK

ŽUPANOV UVODNIK
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Smo v času pred praznikom Občine Slovenska Bistrica, torej v dneh, ko se bo
zavrtelo občinsko koledarsko leto. To je
priložnost, da se ozremo v preteklost, ocenimo sedanjost in načrtujemo prihodnost.
Zavedati pa se moramo, da na dogajanja v
našem okolju, pa četudi si tega ravno ne
želimo, pomembno vplivajo zunanji dejavniki širšega slovenskega in tudi evropskega prostora.
Ko se ozremo v bližnjo preteklost, lahko
kritično ocenimo, da smo v našem občinskem okolju, seveda upoštevajoč dane razmere, kljub vsemu naredili korake naprej,
da pa v nekaterih aktivnostih nismo bili
ravno uspešno razumljeni.
Pogled na sliko bistriškega gospodarstva
je barvit, vendar pozitiven. Ob konstantni rasti družbe Impol, ki je gonilna sila
bistriškega gospodarstva, se mu uspešno
pridružujejo tudi druga mala in srednja
podjetja različnih panog. Ob vse večjem
aktiviranju novih idej in zdravih jeder
podjetjih, ki so v gospodarski krizi zašla v
težave, pa se stabilizira tudi gospodarstvo

na Bistriškem.
Prepričan sem, da bo k razvoju gospodarstva pomembno prispeval tudi pred kratkim pridobljen nov srednješolski program
metalurški tehnik, ki je izšel prav iz potreb
gospodarstva in ki obeta zaposljivost v
proizvodnem sektorju, kar velja izkoristiti.
Gotovo pa bo v večji meri potrebno
nadgraditi aktivnosti, ki spodbujajo iskanje novih podjetniških idej, kot je to v primeru socialnega podjetništva in v nadaljevanju sodelovanja s srednješolci in študenti. Te sicer že potekajo, vendar zahtevajo še
kako spremembo v načinu razmišljanja.
Ne smemo pozabiti, da imamo tudi pri nas
kar nekaj primerov dobrih praks.
Pomemben prispevek k delu gospodarstva
predstavlja tudi kar nekaj pomembnih investicij, tistih, ki smo jih v preteklem letu
uspešno zaključili (evropski projekti: regijski center za obdelavo odpadkov, izgradnje
kanalizacijske, vodovodne in cestne infrastrukture idr.), in tistih, ki smo jih začeli
(izgradnja manjkajočih vrtcev, komunalne
infrastrukture idr.). Ne smemo zanemariti
niti številnih manjših, ki jih izvajamo sku-
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paj s krajevnimi skupnostmi in nekaterimi
javnimi zavodi. Tudi te sicer prepotrebne
investicije za dvig življenjske ravni prispevajo k ustvarjanju marsikaterega novega
ali dodatnega delovnega mesta.
Nikakor pa ne moremo biti zadovoljni z
odnosom vladne ravni do lokalnih skupnosti in tako tudi do naše občine. Nespoštovanje zakonodaje s področja financiranja občin, ki naši občini na letni ravni
jemlje 4,2 milijona evrov, je samo vrh
ledene gore tovrstnega odnosa. Omenim
naj še nesprejemljivo dolgo sprejemanje
prostorskega načrta, ki je nujen za naše
razvojne potrebe, praktično ukinjanje krajevnih skupnosti ter nalaganja novih administrativnih in finančnih obremenitev
brez potrebnih virov.
Občine tako rekoč nimajo dostopa do
evropskih sredstev iz novega finančnega obdobja. To pomeni krčenje sredstev,
namenjenih za investicije, razvojne naloge, za kulturo, šport, gasilstvo in druge
društvene dejavnosti. Že zdaj smo bili
velikokrat prisiljeni moledovati za tiste
projekte, ki našim občanom v normalnem
okolju pritičejo.
Pa poglejmo še v prihodnost. Imamo številne projekte, ideje in tudi potrebe na različnih področjih, od gospodarske do javne
sfere.
Hitrost njihove realizacije je v veliki meri
odvisna tudi od naklonjenosti nacionalne
ravni in tudi od naših aktivnosti, znanja,
iznajdljivosti in predvsem – od sodelovanja.
Prepričan sem, da vse to imamo in zmoremo, posebej če k temu dodamo še ščepec pohorske trme, ki nas odlikuje, pa tudi
duh prostovoljstva ob skrbi za soljudi je pri
nas še kako prisoten.
Na to nas še posebej opozarjajo letošnji
občinski nagrajenci, ki jim gre posebna
čestitka.
Spoštovani!
V našem okolju in v naših skupnih prizadevanjih je bilo zgod in nezgod obilo, kot
jih pač čas in aktualna dogajanja narekujejo. Velja ohraniti vse pozitivne, tiste ne
najlepše pa vzeti za poduk za v prihodnje.
Ob takšnem ravnanju in ob vseh dogajanjih v razburkanem času, ki ga živimo,
lahko z optimizmom trdim, da se nam za
razvoj našega okolja ni treba bati.
Iskrene čestitke ob prazniku občine.
dr. Ivan Žagar
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PRORAČUN ZA LETO 2016

Proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 je občinski svet sprejemal v dveh obravnavah, in sicer v prvi
v mesecu decembru 2015 in v drugi v mesecu februarju
2016, ko je bil dokončno sprejet.
Skupni prihodki so planirani v višini 22.071.216 €,
odhodki v višini 23.543.700 € in primanjkljaj v višini
1.472.484 €, ki je financiran iz ostanka sredstev in iz zadolževanja.

PRIHODKI

Osnovo za financiranje občin predstavlja povprečnina, ki
jo je za leto 2016 Vlada RS, brez soglasja z reprezentativnimi združenji občin, določila v višini 522 €. Skladno z
zakonom o financiranju občin bi namreč povprečnina za
leto 2016 morala znašati 652 €, reprezentativna združenja
občin pa so pristala na 536 €, vendar to za vlado ni bilo
sprejemljivo. Iz naslova povprečnine (ki je v Občini Slovenska Bistrica v celoti pokrita iz naslova dohodnine) tako
v letu 2016 dobimo sredstva v višini 14.425.754 €, skladno
z Zakonom o financiranju občin (povprečnina 652 €) pa
bi morali dobiti 18.018.375 €, kar pomeni manko v višini 3.592.621 € oziroma če bi bila povprečnina določena
v višini 536 €, bi bilo prihodkov iz tega naslova v višini
14.812.652 €, kar bi pomenilo za občino 386.898 € več, in
to so sredstva, ki bi jih lahko vlagali v investicije.
Večji upad sredstev se kaže tudi iz naslova prihodkov iz
naslova sofinanciranj, saj sofinancerskih sredstev iz skladov EU v programskem obdobju 2014–2020 praktično več
ni. V proračunu za leto 2016 pa je nekaj teh prihodkov še
vseeno planiranih, saj nam država dolguje sofinancerska
sredstva za projekte, ki smo jih morali finančno zaključiti
do konca leta 2015.

ODHODKI

Odhodki so v proračun planirani v skupni višini 23.543.700
€. Posamezna poraba po postavkah je razvidna iz tabele 2,
kjer sta zaradi primerjave prikazani še realizacija za leto
2014 in ocenjena realizacija za leto 2015.
Občine so zavezane, da krijejo vse zakonske obveznosti, ki
so ji naložene, po drugi strani pa niso financirane v skladu
z Zakonom o financiranju občin, kar se pozna predvsem
pri investicijah. Kljub temu pa se skuša varčevati v največji
možni meri, da lahko čim več sredstev namenjamo investicijam, torej je proračun investicijsko naravnan.

Postavka 1: Dejavnost občinskih organov in uprave je v letu
2016 planirana v skupni višini 1.894.720 €. Sredstva so namenjena delovanju župana in podžupanov, občinskega sveta,
nadzornega odbora, občinske uprave, skupnega organa CZ z
občino Oplotnica ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva z občinama Makole in Poljčane.
Postavka 2: Splošne in skupne naloge občine je v letu 2016
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planirana v višini 533.465 €. V okviru skupnih nalog občine
se sredstva planirajo za delovanje krajevnih skupnosti, požarno varstvo, zaščito reševanje in preventivo, za informiranje in
financiranje političnih strank, društev in organizacij. V okviru postavke se v letu 2016 nekoliko več sredstev namenja za
delovanje gasilskih društev in za opremo in tehnična sredstva
v okviru zaščite in reševanja.
Postavka 3: Družbene dejavnosti je planirana v skupni višini
9.739.767 €. Sredstva so namenjena za izobraževanje, otroško
varstvo, socialno varstvo, kulturo, šport, zdravstvo, štipendiranje in dejavnost mladine. Znotraj postavke so planirana
tudi sredstva za investicije v višini 2.081.000 €. Od tega investicije v osnovne šole v višini 255.000 € za obnovo sanitarij na
OŠ Pohorskega odreda, sanacijo strehe na POŠ Zg. Ložnica,
obnovo sanitarij v OŠ Minke Namestnik - Sonje ter druge
manjše obsege na šolskih objektih ter sredstva za investicije v srednjo šolo v višini 13.000 € kot sofinancerska sredstva
za postavitev nove ograje ob šolskem igrišču; za investicije v
kulturo v višini 143.000 €, in sicer za nabavo računalnikov za
izposojo knjižnega gradiva v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, za sofinanciranje obnove spomenikov kulturne dediščine, obnove in vzdrževanje spomenikov NOB in
vojnih grobišč, za obnovo kapel ter obnovo Jakčevega mlina,
za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih in sakralnih
objektih ter obnovo in označevanje kulturnih spomenikov v
občini; za investicije v šport, kjer so sredstva namenjena za
najnujnejša obnovitvena dela v športni dvorani; investicije v
zdravstvo v višini 100.000, kjer so sredstva namenjena nakupu novega reševalnega vozila; investicije v otroško varstvo v
višini 1.540.000 € za dokončanje gradnje Vrtca Zgornja Polskava, Vrtca Zgornja Ložnica, obnovo Marinškovega doma,
nakup zemljišča in obnovo objekta za Vrtec Črešnjevec in za
izdelavo projektne dokumentacije za Vrtec Laporje in Vrtec
Ozka ulica.
Postavka 4: Okolje in prostor je planirana v višini 4.802.741
€. V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za komunalo in
varstvo okolja, za ceste, za investicije v krajevnih skupnostih,
za urejanje prostora, elementar, investicije v POC Bistrica in
investicije v okviru 21. člena zakona o financiranju občin. V
letu 2016 je iz 21. člena zakona o financiranju občin na voljo skupaj 742.755 €, od tega 297.102 € nepovratnih sredstev
(148.551 € za leto 2015 in 148.551 € za leto 2016) ter 445.653 €
kot povratna sredstva (kredit pri državnem proračunu, z moratorijem do leta 2018 in se ne šteje v kvoto zadolževanja občin). Sredstva se namenjajo za dokončanje lanskih projektov
(Grajska, Partizanska in cesta proti Vintgarju) in letošnji projekt »Rekonstrukcija ceste Planina pod Šumikom–Smolarjev
mlin« ter investicije v otroško varstvo (sredstva za dokončanje vrtcev na Zgornji Ložnici in Zgornji Polskavi).
Postavka 5: Gospodarstvo je planirana v višini 1.011.620 €. V
okviru postavke so sredstva namenjena podjetništvu in obrti,
turizmu, kmetijstvu, stanovanjskemu gospodarstvu in poslovnim prostorom, javnim delom ter delovanju RIC-a.
Postavka 6: Stavbna zemljišča je planirana v višini 30.000 €,
kot sredstva za pokrivanje stroškov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Postavka 7: Proračunski stanovanjski sklad je planirana v višini 144.000 €. Sredstva so namenjena za obnovo, vzdrževanje
in upravljanje stanovanj v lasti občine Slovenska Bistrica.
Postavka 9: Proračunski razvojni projekti je planirana v višini 3.476.000 €. Gre predvsem za sredstva za dokončanje oz.
nadaljevanje preteklih projektov (odvajanje in čiščenje odpadne vode, oskrba s pitno vodo, izgradnja sekundarja, ureditev
naselja Šmartno na Pohorju, ureditev vaškega jedra Gladomes, urejanje Sernčeve ulice in Slovenske ulice s priključnimi
ulicami). V postavki so planirana še sredstva za projekte na
področju kulture za financiranje obnove dvorca na Zgornji
Polskavi, za projekte na področju športa za obnovo šolskih
športnih igrišč ter začetna sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema, izgradnje zahodne obvoznice, Tomšičeve ulice
ter navezave Retejeve z Industrijsko.
Postavka 10: proračunska rezerva je planirana v višini 316.387
€, in sicer 216.387 € stalna proračunska rezerva in 100.000 €
tekoča proračunska rezerva.
Postavka 11: Stroški financiranja je planirana v višini
1.145.000 € in je namenjena zagotavljanju odplačevanja obresti od dolgoročnih in likvidnostnih obresti ter odplačilu stro-
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škov kreditov ter za odplačevanje refundacij najemnin, ki jih javni zavodi
(OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, OŠ Partizanska bolnišnica Jesen in Vrtec
Otona Župančiča) poravnavajo za najem objektov, ki so bili zgrajeni v okviru instituta stavbne pravice.
Postavka 13: Izplačila zaradi izgubljenih tožb je planirana v višini 450.000
€. Sredstva so namenjena poplačilu za sklenjeno poravnavo med NKBM,
Občino Slovenska Bistrica in Marles Hišami za najemnino za vrtec in šolo
na Pragerskem, ki sta bila zgrajena v okviru instituta stavbne pravice, in
morebitne druge stroške v še odprtih pravdnih zadevah.
V proračunu je predvideno tudi zadolževanje v višini 1.645.653 €, od tega
redno zadolževanje v višini 1.200.000 € in že prej omenjeno zadolževanje
pri državnem proračunu v okviru 21. člena Zakona o financiranju občin v
višini 445.653 €.

Jožica Jurič, vodja občinskega
oddelka za finance in računovodstvo
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PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na 9. redni seji potrdil prejemnike občinskih priznanj za leto 2015. Nagrajencem bodo priznanja izročili na slovesni akademiji ob občinskem prazniku, ki bo v soboto, 12. marca, v Viteški dvorani Bistriškega gradu.

LISTINA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

FRANČIŠEK BERA,
stanujoč Tovarniška ulica 4, 2310
Slovenska Bistrica
•za izjemen prispevek k razvoju in
napredku občine Slovenska Bistrica na gospodarskem kakor tudi na
družbenem in civilnem področju
Frančišek Bera, rojen 29. avgusta
1926 na Zgornji Bistrici, izhaja iz
kmečko-delavske družine. Osnovno šolo je končal v Slovenski Bistrici in se leta 1942 vključil v uk kot vajenec elektro stroke v tovarni
Zugmajer in Gruber (sedanji Impol) do vpoklica v delovno vojaško
službo konec septembra 1943. Decembra 1943 je bil od tam vpoklican v nemško vojsko in v njej ostal do septembra 1944. Ko je kot
nemški vojak dobil dopust pred odhodom na fronto, je pobegnil domov in se takoj povezal z odboromOsvobodilne fronte za Slovensko
Bistrico, ki ga je vključil kot kurirja odseka narodne zaščite takratnega vojnega okraja Slovenska Bistrica. Po nalogu vodstva okraja je bil
določen, da se vključi v partizansko vojaško enoto. Udeležil se je več
pomembnih bitk. Po demobilizaciji je nadaljeval šolanje v delovodski
šoli elektrotehniške stroke v Ljubljani. Postal je vodja elektro-energetskega sektorja v tedanjem Impolu. Leta 1955 so bile oblikovane velike
občine – takratne komune. Kot odbornik nove občine je bil junija
1956 izvoljen za predsednika občine Slovenska Bistrica. V tem obdobju so bile začete in v večini končane naslednje pomembne naloge: izdelava urbanističnega in zazidalnega načrta za mesto Slovenska
Bistrica, ustanovitev vodne skupnosti za regulacijo potokov Ložnica in Bistrica, pridobitev soglasja za širitev tovarne Impol v okviru
sedanjega območja in mnoge druge pomembne naloge. Pomagal je
pri pripravah programa obnove in izgradnje osnovnih šol in vrtcev
na območju nekdanje občine Slovenska Bistrica. V osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 je aktivno sodeloval kot kurir. Ti so
prispevali k temu, da je na območju takratne občine Slovenska Bistrica bila izvedena eno od najuspešnejših mobilizacij pripadnikov
79. Območnega štaba teritorialne obrambe Slovenska Bistrica. Že od
leta 1993 več kot uspešno vodi domoljubno veteransko organizacijo
Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. V zadnjem
obdobju si posebej prizadeva za obnovo in ohranitev partizanske
bolnišnice Jesen na Pohorju, kjer je bila jeseni leta 2014 ob 70-letnici izgradnje bolnišnice v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica in
Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor slovesnost, posvečena
temu humanemu dejanju. Kot občan in krajan Slovenske Bistrice ves
čas svojega bogatega in plodnega življenja poleg pomembnih in odgovornih vodilnih gospodarskih funkcij opazno deluje v političnem
in družbenem življenju občine Slovenska Bistrica in mestne krajevne
skupnosti. Frančišek Bera je izjemno prispeval k razvoju in napredku
občine Slovenska Bistrica tako na gospodarskem kakor tudi na družbenem in civilnem področju.
Foto: Edi Grobler

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Foto: Aleš Kolar

ANTON KOLAR,

stanujoč Na Jožefu 62, 2310 Slovenska Bistrica
•za izjemen prispevek na področju
prostovoljstva in aktivno delovanje
na družbenem in drugih področjih
S svojim prostovoljnim delom in
angažiranostjo je kot pobudnik in
realizator izjemno prispeval k pridobitvi listine »občina po meri invalidov«. Njegova prisotnost je
neprecenljiva pri socialnem vključevanju invalidov v vsakodnevne
aktivnosti v kulturi, športu, družabnem življenju in humanitarnosti.

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

STANKO SKELA,

stanujoč Trg svobode 25, 2310 Slovenska Bistrica
•za izjemen prispevek na športnem
področju in k prepoznavnosti Občine Slovenska Bistrica doma in v
tujini
V minulem večdesetletnem obdobju
je s svojim delom prispeval pomemFoto: Benjamin Bele
ben del k razvoju in prepoznavnosti
boksa in Občine Slovenska Bistrica v domovini in tujini. Njegova
strokovnost temelji na trdem delu posameznikov, ki črpajo njegova
znanja ter navodila na treningih in tekmovanjih. V svojem trenerskem delu je osvojil več kot 40 naslovov državnih prvakov v posameznih kategorijah ter številne nagrade za trenersko delo tako v
slovenskem kot mednarodnem merilu. Zelo pomembno je njegovo
ustvarjalno delo na športnem in družabnem področju.
PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KEBELJ

Foto: Foto Brbre

•za dolgoletno uspešno in aktivno
delovanje na gasilskem in drugih
področjih v kraju
Prostovoljno društvo Kebelj skozi svojo celotno zgodovino skrbi
za razvoj območja Krajevne skupnosti Kebelj in je poleg Krajevne

skupnosti Kebelj gonilna sila v krajevni skupnosti. PGD Kebelj je
izjemno aktivno na izobraževalnem kot tudi na tekmovalnem področju, saj člani društva dosegajo odlične rezultate na raznih pokalnih, državnih in olimpijskih tekmovanjih, kjer zastopajo Občino
Slovenska Bistrica in hkrati tudi Republiko Slovenijo.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da lahko (tudi tisti, ki nimate kabelskega priključka za spremljanje internega kanala Studia Bistrica) informativni program Studia Bistrica in aktualne novice spremljate na spletni strani http://www.ktvslb.com/
studio-bistrica in na facebook strani KTV Slovenska Bistrica.
Uredništvo
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DOM STAREJŠIH V SLOVENSKI
BISTRICI DOBRO ZAŽIVEL

Lani decembra je minilo dve leti od odprtja novega doma za starejše v Slovenski
Bistrici. Enota Doma dr. Jožeta Potrča
Poljčane v Slovenski Bistrici je bila v lokalnem okolju zelo dobro sprejeta. Že takoj
na začetku delovanja so dobili številne ponudbe za sodelovanje z osnovnimi šolami,
vrtcem, knjižnico, različnimi društvi …
Po besedah Ive Soršak, direktorice Doma
dr. Jožeta Potrča, je dom v dobrih dveh letih dobro zaživel.
Prvih 100 stanovalcev smo sprejeli do 14. februarja 2014, naše kapacitete, 124 postelj, pa
smo zapolnili avgusta 2014. Od takrat smo
polno zasedeni, kar je dokaz, da je bil dom
za starejše v Slovenski Bistrici nujno potreben, in tudi, da dobro opravljamo svojo dejavnost. V bistriškem domu ponujamo stanovalcem 24-urno institucionalno varstvo,
starejših od 65 let, dnevno varstvo, pomoč
na domu, začasno namestitev v institucionalno varstvo, razvoz kosil na dom in tudi
možnost kosila v domu. Dnevno varstvo
in začasna namestitev v institucionalno
varstvo sta storitvi, ki sta dobrodošla pomoč
vsem tistim, ki v domačem okolju skrbijo
za svojega bližnjega, v času, ko so sami zaposleni ali imajo druge obveznosti, pa pri
tem potrebujejo pomoč za nekaj ur dnevno
ali nekaj tednov v času dopusta. Za dnevno varstvo razpolagamo s kapacitetami 12
mest, ki pa niso polno zasedena in si želimo,
da bi bilo povpraševanje večje. Uporabnike
dnevnega varstva vključujemo v dnevne aktivnosti ostalih stanovalcev enote. Pomoč na
domu uspešno izvajamo od 1. 7. 2013 dalje
za občini Poljčane in Slovenska Bistrica. Od
takratnih 47 uporabnikov smo danes dejavnost razširili na 64 uporabnikov in znatno
povečali obseg oz. število ur, opravljenih v
okviru te storitve.
Kako so uporabniki zadovoljni z razmerami v domu? Poudarjate, da vseskozi
poskušate slediti dejanskim potrebam sta-

novalcev.
Arhitektura, ki je skladna z veljavnim pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih
za izvajalce socialnovarstvenih storitev, nam
je v enoti v Slovenski Bistrici že na začetku
delovanja dopuščala oblikovanje t. i. gospodinjskih skupnosti, ki smo jih v dveh letih
delovanja napolnili tudi z novimi vsebinami
in koncepti dela. Tako smo 1. oktobra 2015
poskusno uvedli koncept kulture usklajenih
odnosov, ki temelji na individualnem pristopu do vsakega uporabnika, na maksimalnem prilagajanju njegovim potrebam in željam, predvsem pa na usklajenih odnosih na
vseh ravneh. Po nadstropjih smo oblikovali
stalne delovne time, ki strokovno skrbijo za
vse potrebe naših stanovalcev in za svoje
delo tudi skupinsko in individualno odgovarjajo. Za nove koncepte in metode dela
smo se zaposleni v bistriški enoti dve leti
intenzivno izobraževali in danes že lahko
pokažemo prve rezultate našega dela.
Rezultati izvedenih anket v lanskem letu
kažejo na sorazmerno visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami. Stanovalci bistriškega doma so svoje
zadovoljstvo ocenili z oceno 4,59, svojci pa
z oceno 3,99, pri čemer je najvišja možna
ocena 5. Ocene zadovoljstva stanovalcev in
svojcev Doma Poljčane so nekoliko višje od
navedenih. Razlog za to je verjetno v dolgoletni tradiciji poljčanskega doma, pa tudi v
višjih pričakovanjih uporabnikov doma v
mestnem okolju. Uporabniki storitev pomoči na domu so svoje zadovoljstvo izrazili
z oceno 4,73, njihovi svojci pa z oceno 4,71,
kar je glede na kratko obdobje izvajanja pod
okriljem Doma Poljčane velik uspeh.
Sicer pa izjemno dobro sodelujete z lokalnim okoljem, veliko imate tudi prostovoljcev.
Kot že rečeno, smo
v lokalnem okolju
odlično sprejeti in z
njim dobro sodelujemo. Pohvalimo se
lahko s prostovoljci, katerih število in
obseg opravljenega
dela presega naša
pričakovanja in se
lahko kosa s primerljivimi okolji v večjih
mestnih središčih.
Samo odrasli pro-

stovoljci so v letu 2015 v bistriškem domu
opravili 3865 ur prostovoljnega dela.
In katere glavne naloge vas v bistriški enoti čakajo v prihodnje?
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je v decembru preteklega leta pridobil certifikat kakovosti za institucionalno varstvo starejših po
modelu E-Qalin, ki je mednarodni certificiran model kakovosti na področju socialnega varstva. Certifikat pomeni priznanje
za opravljeno delo, hkrati pa tudi zavezo za
nenehno prizadevanje za višjo kakovost storitev po meri uporabnika. Med 98 domovi
za starejše v Sloveniji ima ta certifikat manj
kot 15 domov, zato je ponos za naš zavod ob
pridobitvi toliko večji.
Načrti za prihodnost bistriške enote Doma
so prav v višanju kakovosti storitev, v bogatenju vsebin našega dela, ki bodo v največji
možni meri zadovoljevale potrebe in pričakovanja uporabnikov. S pestro kulinarično
ponudbo želimo pridobiti še več odjemalcev,
v dnevno varstvo privabiti čim več uporabnikov, v dejavnost pomoči na domu želimo
zajeti čim več ljudi, ki to pomoč potrebujejo
… V prihodnosti si želimo postati medgeneracijski center, ki bo združeval in razveseljeval vse generacije in bogatil življenja naših
stanovalcev. Sicer pa smo v lanskem letu oblikovali vizijo enote, ki se glasi:
»Enota Slovenska Bistrica je dom za starejše s
kulturo usklajenih odnosov, domačnosti, spoštovanja dostojanstva, kjer stanovalci preživljajo kakovostno starost. Zaposleni skrbijo za
profesionalni razvoj in osebnostno rast ter za
kreativno okolje. Dom je center celovite skrbi
za starejše v lokalnem okolju in povezuje vse
generacije.«
Tomaž Ajd
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MEDNARODNA KONFERENCA

»Volilne pravice od lokalne do evropske
ravni – politična udeležba državljanov
EU v izgradnji skupnosti«
14. 4. 2016, Slovenska Bistrica
Razvojno informacijski center Slovenska
Bistrica skupaj s štirinajstimi regijami,
mesti in organizacijami civilne družbe
iz desetih držav članic EU sodeluje
pri projektu »Evropske regije razvijajo
evropsko državljanstvo« (»European
regions
developing
European
citizenship«), ki je sofinanciran v
okviru evropskega programa Evropa za
državljane (Sklop 2: Mreže mest). Glavni
cilj programa Evropa za državljane je
prispevati k razumevanju državljanov
EU, njeni zgodovini in raznolikosti in
tudi izboljšati pogoje za državljansko in
demokratično udeležbo na ravni EU.
V sklopu projekta bomo v mesecu
aprilu 2016 organizirali mednarodno
konferenco z naslovom »Volilne pravice
od lokalne do evropske ravni – politična
udeležba državljanov EU v izgradnji
skupnosti« (»Voting rights from local to
European level – political participation
of EU citizens in constructing the
community«). Konferenca bo potekala
v četrtek, 14. aprila 2016, v gradu v
Slovenski Bistrici. Udeležili se bodo
predstavniki tujih partnerskih institucij,
sodelujočih v projektu, in zainteresirana
domača javnost.
Mednarodna
konferenca,
katere
organizator je Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica, je priložnost
za predstavitev in izmenjavo izkušenj,

dobrih praks in modelov na področju
volilnih pravic na lokalni in evropski
ravni. S tem želimo spodbuditi državljane
k aktivni udeležbi pri oblikovanju lokalne
skupnosti ter jim približati in pojasniti
evropsko politiko. S tem namenom bomo
v okviru konference organizirali ekspertna
srečanja, predavanja in okroglo mizo.
Predviden program konference (14. 4. 2016):
•9.20: registracija
•10.00: otvoritev konference (moderatorka
Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica)
•10.00: pozdrav gostiteljev:
-dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska
Bistrica, in mag. Monika Kirbiš Rojs,
direktorica RIC
•10.10: predstavitev programa konference
in udeležencev (Jana Jeglič, Ivana
Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica)
•10.20: Dobrodošli v Slovensko Bistrico
– predstavitev Občine Slovenska Bistrica
(Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica)
•10.35: 1. del: predavanja strokovnjakov
•10.35–11.20: Volilne pravice v širšem
kontekstu demokratične tranzicije v
sodobni geopolitični (EU) skupnosti
-dr. Rudi Rizman, soc. in pol., Univerza v
Ljubljani, Univerza v Bologni, Oddelek za
sociologijo in politologijo
•11.25–12.10 Volilne pravice kot
konstitutivni del demokracije
-dr. Lenart Škof, fil. in relig., Univerza
na Primorskem, Oddelek za filozofijo,
antropologijo in kulturne študije
•12.10–12.40: odmor
•12.45: 2. del: okrogla miza s strokovnjaki
•12.45–14.15: okrogla miza: Volilne

pravice od lokalne do evropske ravni
– politična udeležba državljanov EU v
izgradnji skupnosti
-dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska
Bistrica, nekdanji minister v Službi Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, vodja delegacije Odbora regij
Evropske unije v Bruslju
-G. Bernard Sadovnik, župan Občine
Globasnica
(avstrijska
Koroška),
predsednik Alpe-jadranskega centra za
čezmejno sodelovanje, Celovec
-Mitja Čander, publicist, pisatelj, izdajatelj
Ga. Lejla Kogej, PR-strokovnjakinja,
asistentka g. Franca Bogoviča, člana
Evropskega parlamenta
-G. Grigor Asenov, politični svetovalec na
Sekretariatu Odbora regij v Bruslju
-Okroglo mizo bo vodil Božidar Novak,
strokovnjak za politični marketing, PR,
strateško in krizno upravljanje.
•14.20–14.45: povzetek dneva, čas za
vprašanja (sodelujejo vsi strokovnjaki,
udeleženci konference, javnost, mediji)
V sklopu projekta sta že potekala dva
dogodka, sestanek partnerjev (julija 2015)
v regiji Lódzkie na Poljskem in konferenca
z naslovom »European Identity building –
Transnational civic Education« novembra
2015 v Daugavpilsu v Latviji.
Vabimo vas, da se konference udeležite in
prispevate k izmenjavi izkušenj in dobrih
praks na področju volilnih pravic.
Delovna jezika bosta angleščina in
slovenščina. Zagotovljeno bo simultano
tolmačenje. Vljudno vabljeni!
Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

Domača in umetnostna obrt, pogosto ji
rečemo kar rokodelstvo, postaja pomembna priložnost za nova delovna mesta, ohranitev rokodelske kulturne dediščine pa
naš nujen zaščitni in prepoznavni znak v
združeni Evropi in svetovni globalizaciji.

Center domačih in umetnostnih obrti
(CDUO) v Slovenski Bistrici deluje že 13
let. Ker se zavedamo poslanstva in priložnosti, ki jih rokodelstvo ponuja, smo v
sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica
in Zavodom RS za zaposlovanje leta 2014
prijavili dveletni »Razvojni program javnih del za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij«.
Zaključujemo ga maja letos z organizacijo
drugega rokodelskega praznika. Smo eden
od devetih takšnih regijskih centrov v Sloveniji, povezanih v Konzorcij rokodelskih
centrov Slovenije, ki postaja pomemben
sogovornik državnim institucijam pri urejanju in izboljševanju pogojev rokodelcev.
1. Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici smo uspešno izvedli maja lani v Bistri-

škega gradu, kjer so tudi naši prostori.
14. maja 2016 pa vas že sedaj vabimo na
2. ROKODELSKI PRAZNIK, na katerem
želimo predstaviti čim več izdelovalcev iz
različnih vrst starih obrti in znanj iz našega širšega območja. Vabimo vse, ki se na
kakršen koli način ukvarjajo s staro obrtjo
in so pripravljeni posredovati svoja znanja
ali pa bi se starih obrti radi naučili, da se
nam oglasijo preko spletne strani www.keramikacenter.com ali nas obiščejo.
Rokodelski izdelki so v preteklosti preživljali mnoge generacije. Vračanje sodobnega človeka k naravi, turizem in spreminjanje odnosa do žive kulturne dediščine
dajejo nove priložnosti za zaslužek in delo.

ROKODELSTVO - IZZIV IN PRILOŽNOST

Ljubica Zgonec Zorko, predsednica
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150 LET RDEČEGA KRIŽA
NA SLOVENSKEM

Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije od leta
1866. Rdeči križ je organizacija z najdaljšo
tradicijo v naši državi. Je sestavni del Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega
polmeseca, največje humanitarne organizacije na svetu, ki šteje 97 milijonov članov in
prostovoljcev v 190 državah. Rdeči križ Slovenije povezuje 56 območnih združenj, 897
krajevnih organizacij Rdečega križa in več
kot 14.000 prostovoljk in prostovoljcev. Deluje po temeljnih načelih Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca in
pomaga ljudem ne glede na raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje.
Leta 1866 je bilo na Kranjskem, pod Avstro
-Ogrsko, ustanovljeno prvo »Žensko društvo
za pomoč ranjenim in bolnim vojakom«.
Leta 1879 se mu je pridružilo še moško »Domoljubno pomočno društvo deželno«, ki se
je leta 1902 združilo z Ženskim društvom in
kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa delovalo do konca prve svetovne vojne. Od
leta 1921 do 1941, tj. do razpada Kraljevine
Jugoslavije, je slovenski Rdeči križ deloval kot
Banovinski odbor Rdečega križa Kraljevine
SHS in pozneje Rdečega križa Jugoslavije. Ob
razpadu Kraljevine Jugoslavije so bili jugoslovanski Rdeči križ in posamezna društva razpuščeni. Leta 1942 je italijanski okupator ustanovil Rdeči križ Ljubljanske pokrajine. Po
kapitulaciji Italije pade slovenski Rdeči križ
pod nemško okupacijo, a le do leta 1944, ko je
bil odbor Rdečega križa poslan v internacijo.
18. junija 1944 so na osvobojenem ozemlju
v Gradacu v Beli krajini ponovno ustanovili
Rdeči križ Slovenije. Po koncu druge svetovne vojne je Rdeči križ Slovenije deloval kot
del Rdečega križa Jugoslavije. Leta 1991 Rdeči križ Slovenije formalno izstopi iz Rdečega
križa Jugoslavije. Leta 1993 sta Mednarodni
odbor Rdečega križa ter Mednarodna zveza
društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca
priznala Rdeči križ Slovenije kot samostojno
nacionalno društvo in enakopravnega člana Mednarodnega gibanja Rdečega križa in
Rdečega polmeseca.
Henry Donant, švicarski mirovnik in hu-

manist, ustanovitelj mednarodnega gibanja
Rdečega križa, je bil mlad trgovec in bankir
iz Ženeve, ki je imel srce na pravem mestu.
Idejo je zapisal v knjigi Spomini na Solferino
in potem z njo obiskal vse pomembne dvore in ljudi v takratni Evropi; tako se je tudi
Avstro-Ogrska pridružila 16 ustanoviteljem
Rdečega križa. Niso vedeli, kako bo izgledal
svet leta 2016, in tudi kranjske gospe in dekleta niso vedele, da se njihovo delo v letošnjem
letu, po 150 letih, še ne bo končalo. Tako
doma kot po svetu potrebe rastejo, pa naj gre
za naravne ali zaradi človeka povzročene nesreče ali oborožene spopade.
Rdeči križ Slovenije deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa,
ta so: humanost, nepristranskost, nevtralnost,
neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Enotnost je najpomembnejše načelo nacionalnega društva, ki je v preteklem
letu pomagalo več kot 150.000 socialno ogroženim prebivalcem Slovenije in poskrbelo za
več tisoč otrok, ki so letovali v Punatu in na
Debelem rtiču. V lanskem letu je šestdeset
tisoč krvodajalk in krvodajalcev (sto tisoč
odvzemov) darovalo petdeset tisoč litrov krvi
za vse potrebe bolnikov in ponesrečencev.
Poleg teh aktivnosti je še veliko drugih in če
seštejemo vse, le koliko jih je bilo v 150 letih?
Rdeči križ Slovenije ima več kot 14.000 prostovoljk in prostovoljcev, ki so v enem letu
darovali skoraj 500.000 prostovoljnih ur, da
bi z močjo humanosti pomagali drugim. Prostovoljnost je način življenja in kdo bi lahko
preštel vsa dobra dela v 150 letih? In kdo bi se
lahko dovolj zahvalil vsem prostovoljkam in
prostovoljcem?
V menjavi vladarjev, oblasti in tudi strank
Rdeči križ poskuša ohranjati neodvisnost in
nevtralnost. To ni vedno lahko. Smo sicer
prvi pomočnik vlade v humanitarnih
zadevah in vedno v
skušnjavi ugoditi, še
preden premislimo
svoja načela. Do sedaj nismo napravili
napak. Na lastnih izkušnjah nacionalno

VARSTVO ZNAKA RDEČEGA KRIŽA
Znak rdeči križ na beli podlagi in ime Rdeči križ se smeta uporabljati
samo na način, kot je določeno z ženevskimi konvencijami in Zakonom o Rdečem križu Slovenije. Znak je dovoljeno uporabljati kot
sredstvo označevanja in kot sredstvo zaščite. Zaščitna uporaba znaka
je predvidena za označevanje medicinskega osebja in opreme, ki ga
je treba spoštovati in zaščititi v oboroženih spopadih. Označevalna
uporaba znaka služi identifikaciji.

društvo gradi boljšo prihodnost, za tiste, ki
so pomoči potrebni, in za tiste, ki vidijo izpolnitev svoje prostovoljnosti v humanitarni
organizaciji.
Rdeči križ Slovenije je v zadnjih letih tudi
mednarodno ob velikih naravnih in drugih
nesrečah pokazal, da je nepristranskost zelo
pomembno načelo in da so enako pomembni
vsi ljudje tega sveta, ki potrebujejo pomoč.
Ali si lahko kaj zaželimo že za 160-letnico?
Da bi bile korenine zdrave in krošnja bogata,
da bi bili pomoči potrebnim v oporo in prostovoljcem kažipot, da bi dobro in pošteno
delovali lokalno in pomagali globalno, da
bi vlade verjele, kako pomembnega pomočnika imajo v Rdečem križu, da bi z drugimi
sodelovali in ne tekmovali, da bi bil mir na
svetu in v vsakem srcu. Na začetku tretjega
tisočletja človeštvo doživlja čas, v katerem so
potrebni ljudje, da bi uskladili troje: znanje
kot moč, svobodo kot pot k cilju in moč ljubezni. Ta uskladitev rodi strpnost, ki je visoka
pesem demokracije. Strpnost pomeni, da ni
strupenih besed, ni Darfurja, ni Ambrusa, ni
Srebrenice, ni Sirije ... Strpnost pomeni, da
nikoli ne preneha čas ljubezni do sočloveka.
RKS – OZ SLOVENSKA BISTRICA
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PITNA VODA NA ZGORNJI POLSKAVI V LETU 2015

Št. skladnih vzorcev

1

1

stanovanje
Rauš,
stanovanje
Pečovnik

6

Gabernik
1

stanovanje
Jesenek

4

2

2

1

1

Kočno 2

Stanovanje
Kotnik

2

2

0

0

0

Gabernik
2

4

2

1

V primeru neskladnosti s Pravilnikom o
pitni vodi smo po priporočilih NLZOH
in IVZ izvajali ukrepe za odpravo neskladnosti (pregled sistema, kloriranje, servis
klorirne naprave, čiščenje, ponovno vzorčenje).
V neskladnih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije (vrednosti 1–4), ki so po
Pravilniku o pitni vodi indikatorski parametri in njihova prisotnost v pitni vodi ne
ogroža zdravja ljudi.
V enem vzorcu v Gaberniku 1 so bile prisotne koliformne bakterije (31), enterokoki (1) in E. Coli (1). V tem primeru smo
izdali ukrep prekuhavanja pitne vode do
ponovnega vzorčenja. Vzorec ponovnega
vzorčenja je bil skladen s Pravilnikom o
pitni vodi.
Na vodovodnih sistemih Zg. Polskava in
Gabernik 2 izvajamo stalno kloriranje pitne vode; vsebnost prostega klora merimo
in ga vzdržujemo med 0,1 mg/l do 0,3 mg/l.
•NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV
Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04,

0

Kem.
vzorci

Št. fiz.-kem. vzorcev

6

MKB
vzorci

Št. neskladnih
vzorcev

5

Odvzemno
mesto

Št. skladnih vzorcev

11

•ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČANJE
Obveščanje uporabnikov pitne vode se
vrši na KS Zg. Polskava, odgovorna oseba
Nevenka Mesarič, predsednik KS ali
Sonja Mihelič.
Načrt vzorčenja za leto 2016 (v načrtu so
zajeta vzorčenja notranjega nadzora)
Vodovodni
sistem

Št. mkb. vzorcev

Restavracija
Babuška,
vrtec Olga
Kalan

Št. neskladnih
vzorcev

Odvzemno mesto

Zg.
Polskava

26/06, 92/06 in 25/09) na naslednje načine :
1)o rezultatih skladnosti pitne vode na
osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru
notranjega nadzora z obvestilom na oglasni
deski KS Zg. Polskava in na spletni strani
Občine Slov. Bistrica – KS Zg. Polskava: http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286;
2)o rezultatih neskladnosti pitne
vode na osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru notranjega nadzora na naslednje načine določene
v Navodilu za obveščanje upo0
rabnikov ZIRS, NIJZ in NLZOH
(verzija 23. 12. 2015).
•OBVEŠČANJE JAVNIH
1
USTANOV IN GOSTINSKIH
LOKALOV
Javne ustanove (šola, vrtec) in
gostinske lokale obvestimo v
0
primeru omejitve uporabe pitne
0
vode ali o prepovedi uporabe
pitne vode takoj – telefonsko
obveščanje.

Zg.
Polskava

Restavracija
Babuška

11

5

Gabernik 2

stanovanje Rauš

6

4

Gabernik 1

stanovanje Jesenek

4

2

V letu 2016 Kočno 2 ni več zajeto v načrt
vzorčenja, ker na vodovodnem sistemu
ni več javnega objekta, za kar ni potreben
HACCP-dokument.
Sonja Mihelič, odgovorna oseba za HACCP

Člen

Vodovodni sistem

KS Zgornja Polskava je v letu 2015
upravljala vodovodne sisteme Zg. Polskava,
Gabernik 1, Gabernik 2 in Kočno 2.
Notranji nadzor v letu 2015 je potekal po
ustaljenih postopkih na osnovi HACCPnačrta, ki vsebuje mesto vzorčenja, vrsto
preizkušanj in frekvenco vzorčenja.
Preizkušanja v okviru notranjega nadzora
in monitoringa je v letu 2015 izvajal
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano (NLZOH); Oddelek za okolje in
zdravje Maribor.
•REZULTATI VZORČENJA NOTRANJEGA NADZORA IN MONITORINGA V
LETU 2015

Vzrok za obvešča- Časovna opredelitev
nje neskladnosti

Načini obveščanja

9.

hišno omrežje

Čimprej, najpozneje v sedmih dneh

osebno uporabnika, spletna stran: http://
www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286

Čimprej, najpozneje v dveh
urah; obveščamo vsak dan
do preklica. Obvestimo tudi
o prenehanju omejitev ali
prepovedi.
Na začetku in ob preklicu
ukrepa, najpozneje v 24 urah.

Lokalni radio (Radio Maribor; Radio
Rogla);
spletna stran (http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286);
oglasna deska KS Zg. Polskava

21. omejitev ali prepoved uporabe
pitne vode

Na začetku in ob preklicu
Aplikacija: http://www.npv.si/ (obveščanje
ukrepa, najpozneje v 24 urah. NIJZ, ZIRS, NLZOH)
22. Izvajanje ukrepov za odpravo
neskladnosti

Čimprej, najpozneje v enem
dnevu.
Obvestimo tudi o prenehanju
izvajanja ukrepov.

Lokalni radio (Radio Maribor; Radio
Rogla);
spletna stran (http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286);
oglasna deska KS Zg. Polskava

31. v primeru
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, najpozneje v 7 dneh.
Obvestimo tudi o prenehanju
omejitev oz. dovoljenem
odstopanju.

Lokalni radio (Radio Maribor; Radio
Rogla);
spletna stran (http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286);
oglasna deska KS Zg. Polskava

34. letna poročila,
načrt obveščanja, načrt
vzorčenja

Enkrat letno; najpozneje do
31. marca.

spletna stran (http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286);
Informator – občinsko glasilo;
Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje
NIJZ, ZIRS, NLZOH)
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PRILOŽNOST ZA DELODAJALCE
PRI ZAPOSLOVANJU

Stopnja registrirane brezposelnosti
november 2015

Pomoč pri odločanju za karierno pot
Bližajo se informativni dnevi, kjer se bodo osnovnošolci in srednješolci odločali in
razmišljali o svoji karierni poti. Zaposleni pri Zavodu se zavedamo, da odločitev za
karierno pot ni enostavna. V ta namen je bil razvit interaktivni spletni pripomoček
Kam in kako, ki pomaga na poti do ustreznega poklica. S programom lahko preverite
svoje poklicne interese, raziščete poklice, ki jih morda še ne poznate, in ugotovite, kateri poklici so najprimernejši za vas. Program Kam in kako omogoča pregled seznama
primernih poklicev, ki so izbrani na podlagi vaših odgovorov, in dodatno informiranje
o poklicih, ki vas zanimajo. Prav tako si lahko oblikujete karierni načrt, v katerem si
lahko shranite svoje priljubljene poklice in veščine, ki jih že imate, in tiste, ki bi jih radi
izboljšali. Na spletni strani: www.ess.gov.si/ncpis/cips/kam_in_kako najdete podrobna
navodila za uporabo programa.
V pomoč pri odločanju za karierno pot je tudi e-svetovanje, ki omogoča, da spoznate
svoje osebnostne
lastnosti, raziščete svoje interese, ocenite svoja
znanja in kompetence, oblikujete
zaposlitvene cilje
in karierne želje.
Več na spletni
strani:
https://
esvetovanje.ess.
gov.si/

Število delovno
aktivnih
november 2015

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah
Število registriranih brezposelnih oseb
december 2015)

Priložnost za delodajalce pri
zaposlovanju: Delovni preizkus
in Prvi izziv
Delovni preizkus omogoča preizkus
kandidatov za delo na konkretnem
delovnem mestu. Ponuja priložnost,
da spoznate kandidate, njihova znanja,
veščine, delovne navade, spretnosti in
odnos do dela, še preden jih zaposlite.
Za izvedeni delovni preizkus Zavod
delodajalcu povrne 206 EUR za
udeleženca in dejansko nastali strošek za
predhodni zdravniški pregled udeleženca.
Vključeni osebi pa Zavod povrne potne
stroške, dodatek za prevoz in za aktivnost,
ki znaša 3 evre, oziroma za prejemnike
denarnega nadomestila 1,50 evra za
vsako uro dejanske udeležbe v delovnem

OBČINE

Zaposlitve
Januarja letos se je iz evidence brezposelnih
oseb zaradi zaposlitve odjavilo 139
brezposelnih oseb, kar je 14,9 odstotkov
več kot v enakem obdobju lani.
Registrirana brezposelnost
Januarja letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.971
brezposelnih oseb, kar je za 7,1 odstotka
več kot v mesecu decembru lani in za 10,6
odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Med registriranimi brezposelnimi je bilo
469 mladih, kar znaša 23,8 odstotkov.
Stopnja
registrirane
brezposelnosti
je novembra 2015 na Uradu za delo
Slovenska Bistrica znašala 11,4 odstotka,
na območju celotne Slovenije pa 11,7
odstotka.

Makole

97

318

10,2

Oplotnica 185

645

9,5

Poljčane

234

1012

12,3

Slovenska
Bistrica

1.393

7.759

11,8

Delovno aktivno prebivalstvo
Število delovno aktivnih brezposelnih
oseb na našem območju se je zmanjšalo.
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo
novembra 2015 na območju Urada za delo
Slovenska Bistrica 9.734 delovno aktivnih
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta),
kar je za 0,7 odstotka manj kot v enakem
obdobju predlani. V Območni službi Maribor se je delež povečal za 0,3 odstotka,
na ravni Slovenije pa za 0,6 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
53,9%

preizkusu. V delovni preizkus se lahko
vključijo brezposelni, ki so dopolnili
30 let ali več in so vsaj šest mesecev
prijavljeni med brezposelnimi. Prvi izziv
omogoča pridobitev subvencije 7.250
evrov za zaposlitev mladih brezposelnih iz
vzhodne Slovenije. Zaposlitev mora trajati
najmanj 15 mesecev, skupaj s trimesečnim
poskusnim delom. V program se lahko
vključijo mlajši od 30 let (stari od 15 do
največ 29 let in 364 dni), ki imajo stalno
prebivališče v kohezijski regiji vzhodna
Slovenija, so najmanj tri mesece prijavljeni
v evidenci brezposelnih oseb ter se ne
izobražujejo ali usposabljajo.
Več informacij dobite na Uradu za delo in
naši spletni strani: http://www.ess.gov.si/
delodajalci/financne_spodbude

46,5%
15,6%

13,2%

23,8%

29,3%

28,3 %

ženske iskalci prve invalidi dolgotrajno stari do 29 let stari 50 let in brezposelni 2
zaposlitve
brezposelni
več leti ali več

Kmalu informacije o podjetništvu in samozaposlovanju na Uradu za delo Slovenska Bistrica
Lahko boste izvedeli: kaj pomeni biti podjetnik; kako
začeti svojo pot; kakšno je podjetniško okolje v Sloveniji; kje pridobiti dodatno znanje. Vabljene vse brezposelne osebe, ki razmišljate o podjetniški prihodnosti.

Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo
Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica
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SUBVENCIJE EKO SKLADA V LETU 2016

V letu 2015 je Eko sklad, slovenski ekološki
sklad, v Uradnem listu RS objavil JAVNI POZIV
29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Razpis je odprt do preklica v
uradnem listu.
V nadaljevanju bomo osvetlili glavne zahteve za
pridobitev nepovratnih sredstev in podrobneje prikazali vsak ukrep, za katerega je mogoče
pridobiti sredstva. Predmet javnega poziva so
nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za stanovanjske stavbe.
Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe,
predmet nepovratne finančne spodbude pa je
lahko samo nova naložba. Vloga za nepovratna
finančna sredstva (popularno imenovano subvencijo) mora biti oddana pred začetkom del
za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega
poziva. Glavni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga mora biti oddana pred začetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega
javnega poziva. Pomembni prilogi vlogi sta ponudba izvajalca in fotografija obstoječega stanja
pred nameravanim posegom.
Obstoječa stanovanjska stavba in njeni deli, v katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva,
morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oz. v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Vgradnjo in zagon posameznih naprav
oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z ustrezno
registrirano dejavnostjo (seznam ustreznih šifer
dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na
spletni strani Eko sklada). Upravičena oseba je
poleg nepovratne finančne spodbude po tem
javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit
Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje
okoljskih naložb občanov. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe,
za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina
ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem
po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije
(Uradni list RS, št. 96/14).
Ukrepi, za katere je mogoče pridobiti nepovratna finančna sredstva, so naslednji:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stanovanjski stavbi; B - vgradnja kurilne naprave
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na

lesno biomaso; C - vgradnja toplotne črpalke za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv
vir energije; E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v
starejši stanovanjski stavbi; F - toplotna izolacija
fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi; H - vgradnja prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi; I - gradnja ali nakup pasivne oziroma
skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe; J - celovita obnova starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe; K - nakup stanovanjske
enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem
razredu.
A - Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
v stanovanjski stavbi. Pravica do nepovratne
finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi
ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije
(SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki sončne energije, ki morajo biti preizkušeni
s standardi SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN
12976-1, -2. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 200 evrov na m2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne
energije, in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje. Priznani stroški vključujejo:
–nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
–nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika;
–vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema. Popoln seznam naprav se
nahaja na spletni strani www.ekosklad.si.
B - Vgradnja kurilne naprave za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav, ki
imajo izkoristek pri nazivni toplotni moči večji
ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij
ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/
m3, določene po standardu SIST EN 303-5.
Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom
(kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje toplotno-tehnične
lastnosti: izkoristek pri nazivni toplotni moči

mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/
m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 250 mg/m3, določene po standardu
SIST EN 14785. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi
273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti
kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni)
mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno
lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik (VTZ) s prostornino najmanj 12 litrov na
liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti prostornino najmanj
55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči
z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina),
mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik
s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega
zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega
vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 %
nazivne moči), določene po standardu SIST EN
303-5. Višina nepovratne finančne spodbude
znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov za kurilno napravo na
sekance, pelete in polena ter za kamine oziroma
peči na pelete za centralno ogrevanje stavb.
Priznani stroški vključujejo:
–nakup in vgradnjo ene kurilne naprave;
–predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
–nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, hranilnika toplote, toplotnega zbiralnika,
povezovalnih armatur in opreme za priključitev
na centralno ogrevanje. Popoln seznam naprav
se nahaja na spletni strani www.ekosklad.si. Nadaljevanje članka prihodnjič. Če želite odgovore na svoja vprašanja ali potrebujete nasvet, se
oglasite v Energetsko svetovalni pisarni Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, vsak četrtek od 16. do 18. ure. Za obisk se
predhodno naročite po telefonu na telefonskih
številkah 02 620 22 71 ali 02 843 02 46 (Tomaž
Pristovnik) med 8. in 13. uro.
Mark Bržan, dipl. inž. Grad.,
energetski svetovalec, ENSVET Slovenska Bistrica
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PUST V SLOVENSKI
BISTRICI

Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske
Bistrice, ki smo jo, kot že vsa leta doslej,
ponovno pripravili Razvojno informacijski
center, OŠ Pohorskega odreda, 2. osnovna šola
in OŠ Minke Namestnik - Sonje, je za nami.
Pri preganjanju zime so se vsi zelo potrudili
ter izdelali in predstavili najrazličnejše pustne
like. Vsem otrokom se zahvaljujemo in
čestitamo za izvirne maske in njihov trud,
prav tako tudi vsem učiteljem, mentorjem,
staršem in sploh vsem, ki so pri izdelavi mask
sodelovali. Veseli smo, da so se nam tudi
letos pridružili najmlajši iz vrtca Črešnjevec,
ki jih je letos še posebej navdušila pravljica o
mačku Muriju, zato so se tudi oni s svojimi
vzgojiteljicami in starši prelevili v muce s
Črešnjevca, otroci vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, enote Ciciban, pa so se
s svojimi vzgojiteljicami in starši oblekli v
čarovnice in preganjali vse, kar jim ni bilo všeč,
pričarali pa samo lepe stvari, tudi pomlad. Na
OŠ Minke Namestnik - Sonje so se odločili,
da bodo odslej sledili sloganu »Zdrav duh v
zdravem telesu!« in se predstavili s široko
mavrico športnih dejavnosti v skupinski
maski, ki so jo poimenovali »fitinsit«.
Ker je bil pred vrati slovenski kulturni
praznik, je bilo umetnost čutiti tudi med
maskami OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica: Učenci prve triade so na ogled
postavili razstavo slik, s katerih so se nam
nasmihale mične gospodične, pobalini
fantalini, zmaji direndaji, kraljične, gusarji,
razbojniki, klovni, poredni zajčki in lisice,
za srečo pa pikapolonice in dimnikarčki …
Vse so naslikali umetniki – slikarji v pisanih
suknjičih, z dolgimi čopiči, slavni slikarji
– učitelji OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica. Učenci 4. razredov so se predstavili
s pesmijo. Note, glasba, glasbeniki, glasbila in
violinski ključ so sporočilo, da glasba združuje

ljudi. Učenci 5. razredov imajo najraje
likovno umetnost, zato so letos postali pravi
slikarji. Tudi opravo so si izdelali čisto sami
in tako ustvarili umetniški spomin. V 6. a so
se odločili za ples, na katerem spogledljiva,
a domišljava Urška zavrača fante enega za
drugim. Plesa je že skoraj konec, ko ugleda
skrivnostnega mladeniča, ki ga želi omrežiti.
Ta jo prosi za ples in ona privoli. Kljub

grmenju in vetru se vrtita vse hitreje in hitreje
... dokler se ne zavrtita do brega in izgineta
v valovih potoka Bistrica. 6. b je rek »Prosto
po Prešernu« vzel zares in priredil vesel in
pisan ples. 7. a je predstavil jasno nočno nebo,
posuto z zvezdicami, ki je bilo navdih Prešernu
in drugim našim pesnikom pri ustvarjanju
poezije. V 7. b je zimo preganjal vsak po svoje
in s svojo masko. V 7.c so se predstavili slavni
dirigenti znanih gledališč in opernih hiš iz
vsega sveta, različna pravljična bitja pa so nas
popeljala v svet pravljic. 8. a se je predstavil
tako: »Maškare smo cool, kar je zabavno ful.
Na naši turi po slovenski kuri še Prešeren
nam odpira duri. Med nami samoroga lepa
dva hitro galopirata. Ostale pa le prepoznajte,

Zahvala vsem, ki so s svojimi prispevki omogočili nagrado za vse učence ali kakorkoli sodelovali pri izvedbi
prireditve: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, Impos,
d. o. o. – Tednik Panorama, Mercator center, KTV Slovenska Bistrica, Planet znanja Slovenska Bistrica. Hvala tudi
nastopajočim (Frajhajmski godbi na pihala KUD Šmartno na Pohorju, KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja
Polskava, godbi na pihala KUD Janka Živka Poljčane), gasilcem PGD Slovenska Bistrica in PGD Zgornja Bistrica,
medobčinski redarski službi, policistom Policijske postaje Slovenska Bistrica, novinarjem lokalnih medijev, ki so
poskrbeli za objavo letošnjih pustnih novic, in sodelavcem RIC Slovenska Bistrica.
Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom, stanovalcem in drugim udeležencem v prometu pa se zahvaljujemo za
razumevanje v času popolne zapore Partizanske ceste.
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kar ne bo lahko, saj smo vsi našemljeni lepo.«
Učenci 8. b so se predstavili s pravljičnimi
junaki in heroji, o katerih so jim pripovedovali
dedki in babice, oni pa so o njih sanjali in se
tako vživeli v njihov svet. 8. c je z različnimi
meščani, čarovnicami in pravljičnimi bitji
dobro zastopal šolo in občino, takoj za njimi
pa so sledili še vitezi … vitezi iz 9. razredov, ki
služijo OŠ Pohorskega odreda, njihovo orožje
so znanje, lepo vedenje in zavzemanje za
vrednote. Ukvarjajo se z glasbo, skladanjem
verzov, igro in plesom, dvorijo lepim damam,
se udeležujejo viteških turnirjev, včasih pa
tudi šalijo in zganjajo pustne norčije. Po
športno pa so se letos predstavitve lotili v 2.
osnovni šoli: v 1. triadi so se odločili za vile,
baletke, ninje in nogometaše. Vsak po svoje
so se uredili, da bi nas razveselili. Polni veselja,
smeha in norčij … »Pust debeli, pust norčavi
prišel k nam je na obisk. Naj se sliši pesem
navijačic in športnikov veseli vrisk …« Fantje
iz 4. a so se spremenili v nogometaše in deklice
v navijačice, ki so navijale zanje. V 4. b, 5. a in
5. b športniki so pravi frajerji, na povorki so
razgrajali. Tekmujejo, zmagujejo, z rekviziti
si pomagajo, da zmagajo. Ko zlato medaljo
dobijo, se veselijo. 6. a se boriti zna. Judo,
aikido, karate, tekvondo – člani teh borilnih
veščin so. Neustavljivi in nepremagljivi so,
vse premagajo. Nič jih ne ustavi, saj najboljši
so. V 6. b plavajo in se zabavajo. Nihče od
njih hitrejši ni, ker najboljši so. 7. a se je letos
odpravil na drugo celino. Imajo močne igralce
ameriškega nogometa ter hitre in spretne
košarkarje. Z njimi ni dobro češenj zobati. V
7. b kape si poveznejo, smuči nabašejo in se
po belih strminah spuščajo. Kdo ve, zakaj je
nogomet tako priljubljen šport? Navdušuje po
vsem svetu in tudi v Slovenski Bistrici. V 8.
a so se tako znašli navijačice in funkcionarji,
Zlatko Zahovič pa je delil avtograme …
Bistriški orli iz 8. b letijo skoraj tako daleč kot
Prevc Peter. V 9. a so bile pustne šeme športne
in pa včasih tudi lene. Ameriški nogometaši,
ob njih tekači, včasih tudi nosači … V 9. b
nogomet radi igrajo vsi, brez navijačev pa
zabavno ni. Radi bi gol zadeli in slavo poželi.
Na koncu letošnje pustne povorke se nam
je pridružila in predstavila še skupina
Koranti Rusa iz Leskovca. Predstavili so se s
tradicionalnimi pustnimi liki – ruso, pokači
in pa seveda kurenti, ki po ljudskem verovanju
odganjajo vse slabo in prinašajo srečo in
zadovoljstvo. Tudi letos smo se odločili,
da mask ne bomo ocenjevali in izbirali
najboljših, saj želimo spodbujati predvsem
druženje, sodelovanje in skupno ustvarjanje
mask … Tako so letošnji nagrajenci prav vsi
učenci bistriških osnovnih šol in vrtcev, ki so
se predstavili v pustni povorki. Nagrada pa je
bila tokrat sladka lizalka.
					
Čebela Jana, RIC Slovenska Bistrica
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MAREC 2016

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

19. gledališki dnevi – območno Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin: Predstava
»Vse o ženskah«

4. 3. 2016, ob
19. uri

V prostorih KleTeatra (Ogljenšak 7,
Zgornja Polskava)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica, KD KleTeater

Pokal Občine Slovenska Bistrica v veleslalomu
– 3. tekma

5. 3. 2016, ob
10. uri

Trije Kralji

Smučarsko skakalni klub Šmartno na
Pohorju, Hotel Jakec Trije Kralji

19. gledališki dnevi – območno Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin: Predstava
»Sestanek hišnega sveta«

5. 3. 2016, ob
19. uri

Večnamenska dvorana na Zgornji Ložnici Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica, KUD Lojze
Avžner Zgornja Ložnica

19. gledališki dnevi – območno Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin: Predstava
»Korenčkovi«

6. 3. 2016, ob
15. uri

Dom kulture Andreja Stefanciosa Studenice

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica, KUD Andreja
Stefanciosa Studenice

19. gledališki dnevi – območno Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin: Predstava
»Za nacionalni interes«

6. 3. 2016, ob
19. uri

Kulturni dom na Zgornji Polskavi

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica, KUD Gaj
Zgornja Polskava

36. območno srečanje otroških folklornih
skupin

9. 3. 2016, ob
17. uri

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Slavnostni koncert učencev Glasbene šole Slovenska Bistrica in Glasbene šole Niš (Srbija)

10. 3. 2016, ob
18. uri

Viteška dvorana Bistriškega gradu

Glasbena šola Slovenska Bistrica

19. gledališki dnevi – območno Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin: Predstava
»Šah mat ali šola moralne prenove za može in
žene«

11. 3. 2016, ob
19. uri

Slomškov kulturni dom Slovenska
Bistrica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica, KD Slomšek
Slovenska Bistrica

Tradicionalni pohod skozi Bistriški vintgar ob
prazniku občine Slovenska Bistrica

12. 3. 2016

Bistriški vintgar – Urh – Ančnikovo
gradišče

Planinsko društvo Slovenska Bistrica

19. mednarodni šahovski turnir ob prazniku
Občine Slovenska Bistrica

12. 3. 2016, ob
9.30 uri

Hotel Leonardo Slovenska Bistrica

Šahovski klub Impol Slovenska
Bistrica

Gregorjevanje

12. 3. 2016, ob
17.30 uri

Pri otroškem igrišču v Gaju

TD Breza Pragersko Gaj

Akademija ob občinskem prazniku Občine
Slovenska Bistrica in odprtje razstave Čerič

12. 3. 2016, ob
19. uri

Viteška dvorana Bistriškega gradu

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Predstava »Slovenska literatura od A do Ž«

12. 3. 2016, ob
19.30

Slomškov kulturni dom

Športno-kulturno društvo Nasmehni
se

Otvoritev 3. sezone bralne značke za odrasle

14. 3. 2016, ob
18.30 uri

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

43. območna revija otroških pevskih zborov (1.
del)

17. 3. 2016, ob
17. uri

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Poljčane

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Zgodbe iz ateljeja (nastopa otroška gledališka
skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica)

17. 3. 2016, ob
18. uri

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
DPD Svoboda

Etnološka prireditev Cvetni petek »Pozdrav
pomladi«

18. 3. 2016

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

70. tradicionalna prireditev »Cvetni petek« –
kramarski sejem

18. 3. 2016 med
7.00 in 19.00

Na že ustaljenih lokacijah ob Partizanski
ulici v Slovenski Bistrici in na dvorišču
bivšega Crouzeja

KS Pohorski odred Slovenska Bistrica

19. gledališki dnevi – območno srečanje
otroških gledaliških skupin

23. in 24. 3.
2016 ob 8.30 uri

Slomškov kulturni dom

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

10. pohod po poti Lovra Stepišnika

28. 3. 2016

Zgornja Ložnica

TD Zgornja Ložnica

43. območna revija otroških pevskih zborov (2.
del)

30. 3. 2016, ob
17. uri

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

19. gledališki dnevi – območno srečanje
otroških in odraslih lutkovnih skupin

31. 3. 2016, ob
8.30 uri

Dom Svobode Slovenska Bistrica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

23. Zlati grb Občine Slovenska Bistrica – tekmovanje v boksu

19. 3. 2016 med
18. in 20. uro

Športna dvorana Slovenska Bistrica

Boks klub Slovenska Bistrica
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APRIL 2016

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

Velika razstava cvetja iz krep papirja

2. in 3. 4. 2016

Telovadnica Osnovne šole na Pragerskem

TD Breza Pragersko Gaj

43. območna revija otroških pevskih zborov (3.
del)

7. 4. 2016, ob
17. uri

Osnovna šola Šmartno na Pohorju

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Regijsko srečanje otroških in odraslih lutkovnih
skupin

13. 4. 2016

Dom Svobode Slovenska Bistrica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Mednarodna konferenca »Volilne pravice od
lokalne do evropske ravni - politična udeležba
državljanov EU v izgradnji skupnosti«

14. 4. 2016 – 15.
4. 2016

Grad Slovenska Bistrica

RIC Slovenska Bistrica

Prireditev »Vrtec poje in pleše«

15. 4. 2016

Srednja šola Slovenska Bistrica

Vrtec Otona Župančiča Slovenska
Bistrica

Zgodbe iz ateljeja (nastopa otroška gledališka
skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica)

15. 4. 2016, ob
19. uri

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
DPD Svoboda

Dan odprtih vrat Glasbene šole Slovenska
Bistrica

16. 4. 2016,
dopoldan

Glasbena šola Slovenska Bistrica

Glasbena šola Slovenska Bistrica

36. območno srečanje odraslih folklornih
skupin

16. 4. 2016, ob
18. uri

Dom kulture Andreja Stefanciosa Studenice

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

14. Bistriški tek

17. 4. 2016

Športni park Slovenska Bistrica

Javni zavod za šport Slovenska
Bistrica

43. območna revija mladinskih pevskih zborov

20. 4. 2016, ob
17. uri

2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Koncert »Arije in dueti iz arhiva grofov Attems« 20. 4. 2016, ob
19. uri

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

9. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona
in Festival miru

23. 4. 2016

Trije Kralji

OZ VVS Slovenska Bistrica, ZZB NOB
Slovenska Bistrica, OO ZSČ Slovenska
Bistrica, Pohorsko društvo general Maister,
PVDS Maribor - odbor Slovenska Bistrica

Občinska akcija čiščenja okolja

2. 4. 2016

Različni kraji Občine Slovenska Bistrica

Različni organizatorji iz Občine Slovenska Bistrica

Tekmovanje v igrah med vaškimi odbori in
društvi

April 2016

Na področju KS Šmartno na Pohorju

TD Jelka Šmartno na Pohorju

Noč knjige -bralni maraton

April 2016

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

Kolesarjenje po Močvirski kolesarski poti

April 2016

Močvirska kolesarska pot

Javni zavod za šport Slovenska
Bistrica

Foto: Aleš Kolar
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MAJ 2016

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

6. vinogradniški pohod po Ritoznoju

7. 5. 2016

Ritoznoj

DV Ritoznoj

Tradicionalni pohod po Kebeljski transverzali

7. 5. 2016

Kebelj - Trije kralji

TD Lipa Kebelj

41. območna revija odraslih pevskih zborov

13. 5. 2016 ob
19. uri

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Teden vseživljenjskega učenja 2016,
Uresničevanje Evropskega programa za učenje
odraslih

Maj 2016

Prostori Ljudske univerze Slovenska
Bistrica in druge lokacije

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Zgodbe iz ateljeja (nastopa otroška gledališka
skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica)

13. 5. 2016 ob
19. uri

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
DPD Svoboda

Dan odprtih vrat vojašnice Vincenca Repnika
Slovenska Bistrica

14. 5. 2016

Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska
Bistrica

Slovenska vojska, Vojašnica Vincenta
Repnika Slovenska Bistrica

2. rokodelski praznik , Rokodelstvo - izziv in
priložnost

14. 5. 2016

Grad Slovenska Bistrica

Center DUO, Rokodelska zadruga
z.b.o.

Prireditev »Izobraževanje in kultura z roko v
roki«

18. 5. 2016

Prostori Ljudske univerze Slovenska
Bistrica in druge lokacije

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Slovenska Bistrica

Zaključni javni nastop učencev in komornih
skupin

19. 5. 2016, ob
18. uri

Viteška dvorana Bistriškega gradu

Glasbena šola Slovenska Bistrica

39. regijsko srečanje godb na pihala

22. 5. 2016 ob
15. uri

Spodnja Polskava

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Dan knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica – Glasbeno-literarno srečanje s Ferijem
Lainščkom in Ditko Založnik

25. 5. 2016, ob
18.30 uri

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica

Zaključni javni nastop zbora in šolskih orkestrov Glasbene šole Slovenska Bistrica

26. 5. 2016, ob
18. uri

Viteška dvorana ali dvorišče Bistriškega
gradu

Glasbena šola Slovenska Bistrica

41. območna revija malih pevskih skupin

27. 5. 2016, ob
19. uri

Viteška dvorana Bistriškega gradu

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

Sejem starodobnih vozil, delov in opreme

28. 5. 2016

Pred tovarno Impol

AMK Classic Slovenska Bistrica

Prireditev »Dan ljubezni«

28. 5. 2016

V Crouzetu, nasproti Belega konja

Klub študentov Slovenska Bistrica

Tkanje prijateljstva z nitkami turizma – 10.
medobčinsko srečanje turističnih podmladkov

Maj 2016

Trg svobode, Slovenska Bistrica

RIC Slovenska Bistrica in MTZ
Slovenska Bistrica v sodelovanju s
šolami in vrtci

11. Urbanov koncert

Maj 2016

Kavklerjeva klet, Makole

Oktet Planika in družina Kavkler

Atletski miting – atletsko tekmovanje

28. 5. 2016

Športni park Slovenska Bistrica

Atletsko društvo Slovenska Bistrica, Javni zavod za šport Slovenska
Bistrica

Srečanje KS v tenisu

Maj 2016

Športni park Slovenska Bistrica

Športna zveza Občine Slovenska Bistrica, Tenis klub Slovenska Bistrica

Teden gozdov – Dan odprtih vrat in voden
ogled po gozdno učni poti v Bojtini ter prikaz
mletja žita v Šetorovem mlinu

Konec maja
2016

Bojtina

TD Jelka Šmartno na Pohorju

Kolesarjenje po granitni kolesarski poti

Maj 2016

Po občini Slovenska Bistrica

Športna zveza Občine Slovenska
Bistrica
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DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

Športni vikend – športna tekmovanja v
posameznih disciplinah, kolesarjenje, pohodništvo

3., 4. in 5. 6.
2016

Športni park Slovenska Bistrica

Športna zveza Občine Slovenska
Bistrica, društva in klubi

Glasbeni kviz Glasbene šole Slovenska Bistrica

8. 6. 2016, ob
18. uri

Dvorana Glasbene šole Slovenska Bistrica Glasbena šola Slovenska Bistrica

Nagradni natečaj Ljudske univerze Slovenska
med 15. in 30. 6. Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Bistrica – javne predstavitve raziskovalnih nalog 2016

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Odprtje razstave Skupnosti Gorenjskih muzejev
– Lirika črte

16. 6. 2016, ob
18. uri

Galerija Grad v Bistriškem gradu

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Poletna muzejska noč

18. 6. 2016

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Kresna noč

24. 6. 2016

V parku pred dvorcem na Zgornji Polskavi

TD Viničar Zgornja Polskava

»Vasi se predstavijo« - 6. tradicionalna prireditev

Junij 2016

Park pred OŠ Gustava Šiliha Laporje

TD Laporje

Županova petica

Junij 2016

Grad Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica

18. odprti šahovski turnir veteranov in veterank
Slovenije starih nad 50 let

Junij 2016

Gostišče Golob, Zg. Polskava

TD Viničar Zg. Polskava

Osrednja občinska slovesnost ob 25. juniju,
Dnevu državnosti

Junij 2016

Prostor pred grajsko lipo v Slovenski
Bistrici

Občina Slovenska Bistrica

Letni koncert vokalne skupine Vivere z gosti

Junij 2016

Slomškov kulturni dom Slovenska
Bistrica

KUD Vivere

Uprizoritev starih običajev: Košnja in druga
kmečka opravila

Konec junija ali
začetek julija

Na področju KS Šmartno na Pohorju

KUD Šmartno na Pohorju

Evropski pokal v twirlingu

30. 6. – 3. 7. 2016

Športna dvorana Slovenska Bistrica

Twirling zveza Slovenija in Twirling
klub Sašo

Pridružujemo si pravico do sprememb v programu.

Foto: Aleš Kolar
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VAROVANA SOSESKA
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VAROVANA SOSESKA
Ocena triletnega obdobja delovanja
Ob koncu lanskega leta je preteklo triletno
obdobje od začetka delovanja projektne in
delovne skupine »Varovana soseska Slovenska
Bistrica«, ki deluje v okviru Varnostnega
sosveta Občine Slovenska Bistrica.
Gre za uspešno delo policistov, občinskih
redarjev in varnostnikov podjetja Varnost, d.
d., ki koordinirano in poostreno opravljajo
svoje preventivno delo v mestu Slovenska
Bistrica. Varnostne naloge opravljajo z obhodi
po vnaprej določenih poteh v strnjenem delu
mesta Slovenska Bistrica. Obhodne poti
se prilagajajo tudi trenutnim varnostnim

razmeram ter potrebam in željam občanov.
Statistični pokazatelji stanja varnosti,
predvsem glede števila kaznivih dejanj tatvin,
vlomov in raznih poškodovanj javnih in
zasebnih dobrin in tudi števila prekrškov
s področja javnega reda in miru, kamor
spada tudi vandalizem, kažejo zavidljivo
stanje, saj je teh dejanj vsako leto manj. To
stanje je razvidno tudi iz posebej izdelane in
priložene statistične tabele. Zavedamo se, da
statistični podatki stanja varnosti niso popoln
odraz dejanskega stanja občutka varnosti
prebivalcev. Zaradi tega bomo v letošnjem
letu med prebivalci našega mesta ponovno

izvedli anketo v zvezi s to problematiko.
Za triletno pomoč pri izvajanju tega
projekta se moramo zahvaliti vsem našim
občankam in občanom. Za strokovno
pomoč se moramo zahvaliti tudi dr. Branku
Lobnikarju iz Fakultete za varnostne vede,
za podporo pri projektu pa tudi županu dr.
Ivanu Žagarju, Inštitutu za korporativno
varnost Ljubljana in Slovenskemu združenju
za varen svet.
Tako dober statistični rezultat na področju
varnosti nam daje veliko obvezo, dolžnost
in izziv za naprej, saj se lahko zaradi
objektivnih ali pa tudi subjektivnih razlogov
takšno stanje zelo hitro poslabša.
Stanislav Mlakar, podžupan
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KD – kazniva dejanja
PN – prometne nesreče
JRM – javni red in mir

STATISTIČNI PODATKI NA OBMOČJU »VAROVANE SOSESKE SLOVENSKA BISTRICA« (Vir podatkov: Policija 2016)
2012
KD
PN
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2013
KD
PN
JRM
2014
KD
PN
JRM
2015
KD
PN
JRM

» O Č I S T I M O S VO J K R A J 2 0 1 6 «
Bliža se dan, ko bomo na območju občine
Slovenska Bistrica izvedli novo skupno
čistilno akcijo javnih površin pod skupnim
naslovom akcije »Očistimo svoj kraj 2016«.
V ta namen bodo krajevne skupnosti, šole
in vrtci, v sodelovanju z društvi, drugimi
ustanovami in organizacijami, očistile okolje
na svojih območjih.
Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko
sporočilno moč in poziv k še večjemu
ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje našega
bivalnega in življenjskega prostora.

Akcija bo potekala 1. (šole, vrtci) in 2.
(krajevne skupnosti, društva, itd.) aprila 2016,
namenjena pa bo odstranitvi komunalnih
odpadkov z divjih odlagališč, okolice šol,
vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob
cestah, vodotokov in ostalih javnih površin.
Vodstva krajevnih skupnosti bodo v soboto,
dne 2. aprila 2016, vodila, organizirala in
koordinirala vse aktivnosti pri čiščenju na
svojih območjih, na občinskem nivoju pa bo
koordinativno funkcijo opravljala Občinska
uprava v sodelovanju s Komunalo d.o.o.

Ohranjajmo naravo še naprej čisto,
odlagajmo odpadke na za to primerna
mesta, opozarjajmo ljudi okoli nas o pomenu
varovanja in skrbi za okolje ter ločujmo
odpadke.
Pozivamo in vabimo vas, da se te čistilne
akcije udeležite vsi tisti, ki vam ni vseeno,
kakšno okolje nas obkroža in v kakšni sredini
živimo.
Janja Mlaker, strokovna sodelavka
Oddelek za okolje in prostor
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

KJE SO TISTI LEPI, STARI, ZLATI ČASI
S temi besedami so obujale spomine na našo
preteklost Ložniške ufarce na 8. etnološkem
večeru, ki je bil v soboto, 20.februarja,
v večnamenski dvorani na Zg. Ložnici.
Publika je v nabito polni dvorani še enkrat
hvaležno pokazala, da z veseljem obuja
spomine na čase, ko je življenje teklo počasi,
ko so si ljudje vzeli čas za druženje in zabavo
in kako so si z drobnimi skupnimi radostmi
znali popestriti vsakdanje življenje. Starejši
so v marsičem videli sebe in svojo mladost,

prežeto z lepimi
spomini, mlajši pa
spoznavali, da so
bili stari časi zares
»lepi in zlati.«
Marijana Jereb

Foto: Aleš Kolar

ZAVOD ZA KULTURO
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

ZAVODA ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA (MAREC-MAJ)
•Sobota, 5. marec, ob 9. uri:: VELIKONOČNA DELAVNICA IZDELOVANJA PISANIC
Za uvod v praznike bomo v gradu v soboto, 5. marca, barvali velikonočne pisanice.
Našemu vabilu se je prijazno odzvala Frančiška Šafarič - Beba, ki nas bo poučila o poslikavi
s slovenskimi narodnimi motivi in drugimi vzorci, značilnimi predvsem za Štajersko.
Delavnica je namenjena starejšim otrokom in odraslim. Lahko je tudi zelo lepo darilo.
Delavnica bo trajala od 9. do približno 12. ure in je plačljiva. Cena delavnice je 10 evrov
na osebo (material bomo priskrbeli mi,
prinesite le zelo tanke čopiče). Plačilo ob
prijavi v sprejemni pisarni Bistriškega gradu,
informacije po tel. na tel. št. 040 210 076
(Aleška).
Delavnica bo izvedena le ob zadostnem
številu prijav.
Foto: pressedan.hr

•12. marec 2016, ob 19. uri:
V okviru praznika Občine Slovenska
Bistrica odpiramo razstavo o fotografski družini Čerič

•14. april 2016, ob 18. uri in 6. maj
2016, ob 19. uri:

•Sobota, 8. marec in četrtek 24. marec:
Zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepša v deželi je tej!
Večer glasbe, poezije in plesa v družbi vizažistke Monike Jurgec, frizerke Marije
Ritonja in fotografinje Macelle Krničar iz fotografskega studia kmarcella.

Po Bistriškem gradu z zgodbami iz
ateljeja z otroško gledališko skupino
DPD Svoboda Slovenska Bistrica in
šolo petja Orfeus

Več o dogajanju v Bistriškem gradu na spletni strani www.zavod-ksb.si in na Facebook strani Grad Slovenska Bistrica

KS Pohorskega odreda v sodelovanju z Zavodom za
kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinsko turistično
zvezo Slovenska Bistrica, Občino Slovenska Bistrica
in drugimi vabi na že 70. tradicionalno prireditev cvetni sejem oziroma cvetni petek, ki bo 18.
marca med 7. in 19. uro na že ustaljenih lokacijah:
ob Partizanski ulici (domači leseni izdelki oz. suha
roba), na dvorišču nekdanjega podjetja Crouze oz.
Mercatorja (tekstilni in lončeni izdelki, obutev, suho
in sveže sadje) in na zunanjem dvorišču Bistriškega
gradu (celodnevna etnološka prireditev na temo
tradicionalnega sejma).
Program:
7.–19. ure: grajska tržnica na zunanjem dvorišču
Bistriškega gradu
7.–9. ure: vključevanje v oddajo RTV Slovenija Dobro jutro (prenos v živo)
9.–16. ure: vodeni ogledi starodobnikov
Ob 9.30: nastop mažoretk Twirling kluba Sašo iz
Slovenske Bistrice
9.30–11. ure: vključevanje v prenos Radia Maribor
(prenos v živo)
10.30–15.30: nastop KUD Gasilske godbe Spodnja
Polskava na različnih lokacijah sejma
Ob 11. in 13. uri: brezplačna vodena ogleda Bistriškega gradu
Spremljajoči dogodki na zunanjem grajskem dvorišču: nastop grajskega lajnarja, harmonikarjev Nina
Jamnika in folklorne skupine KUD Lojzeta Avžnerja
Zgornja Ložnica.

CVETNI PETEK
VABILO

TA DAN BO MED 7. IN 19. URO POPOLNA ZAPORA GRAJSKE
ULICE MED PARTIZANSKO ULICO IN KRIŽIŠČEM KOPALIŠKE
OZ. ZIDANŠKOVE ULICE!

Medijsko nas bodo pokrivali: Tednik Panorama, RTV center Maribor – oddaja Dobro jutro in Radio Maribor, Radio Štajerski val in Studio Bistrica.

Stran 26

INTERVJU

VLADO AČKO,

SMUČARSKI SKAKALEC, TRENER
IN SODNIK

Iz tekme v tekmo s svojimi mladimi
varovanci dosegate velike uspehe. V začetku
februarja je Uroš Vrbek na državnem
prvenstvu med dečki do 13 let osvojil drugo
mesto v nordijski kombinaciji. Tudi sicer
so vaši tekmovalci Smučarsko skakalnega
kluba Šmartno na Pohorju izjemno uspešni,
kar sedem jih je v tej sezoni že osvojilo
točke za državno prvenstvo. Zagotovo
ste na te dosežke lahko zelo ponosni, saj
je konkurenca v Sloveniji v teh športnih
panogah izjemno močna.
Res je, zato sem zares ponosen. Še posebej
Uroš je naredil velik napredek. Ne smemo
pozabiti, da je imel lani poškodovano roko.
Zelo dobre rezultate dosegajo tudi Primož
in Sandi Ačko ter Kaja Urbanija Čož. Upam,
da bomo tako dobri tudi v prihodnje. Brez
trdega dela ne gre. Trikrat na teden vadimo v
telovadnici. Če je vreme primerno, treniramo
po vsej Sloveniji, največkrat v Zagorju, pa
tudi v Kranju, Žireh in v Planici. Sicer pa
seveda tekmujemo.
Potrebno je poudariti, da mlade vadite že
več kot 30 let. V tem času ste na državnih
tekmovanjih v smučarskih skokih in
nordijski kombinaciji osvojili že 61 medalj.
Kako vam uspeva, da vedno znova mlade
pritegnite, da se vam pridružijo?
Vsak se mora odločiti sam. Na treningu sem
čim bolj preprost. Nikoli ne zapostavljam
nikogar. Če nekomu ne gre, ga spodbujam,
da lahko s trudom doseže veliko.
Veliko pozornosti namenjate tudi
izobraževanju. Poleg trenerskega dela
opravljate še sodniške naloge.
Menim, da smo v smučarskih skokih uspešni
tudi zaradi rednih letnih seminarjev, na
katerih spoznavamo novosti. Vedno je nekaj
novega, praktično vsako leto se spremeni

oprema. Ali pride do spremembe dresov ali
pa, kot letos, omejijo višino smuči. Prihodnje
leto naj bi posodobili še smučarske čevlje.
Pred dvema letoma ste za svoje delo z
mladimi prejeli tudi občinsko priznanje.
Prejeli ste ga povsem zasluženo, še posebej,
ker vemo, da to delo opravljate brezplačno
in z veliko odrekanja lastnemu prostemu
času. Kaj vam pomeni to priznanje?
Vesel sem, da so ljudje opazili moje dolgoletno
delo. S skoki sem zrasel, brez njih si ne znam
predstavljati svojega življenja. Prav tako sem
ponosen, da so na občini opazili, da skupaj z
ostalimi iz šmarskega kluba delam dobro.
Dejavno ste sodelovali tudi pri izgradnji
skakalnega centra v Kalšah. Kako ste sredi
80. let prejšnjega stoletja uresničili ta
pomemben projekt?
Z gradnjo 40-metrske skakalnice na
Šturmovem smo začeli leta 1985, leto pozneje
pa smo na istem zemljišču zgradili še dve
manjši skakalnici, 12- in 20-metrsko. Tako
je v Kalšah za naše razmere nastal pravi
skakalni center, ki smo ga pozneje dogradili
z dodatnimi objekti. Še vedno ostaja naša
velika želja, da bi s plastiko prekrili še
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50-metrsko skakalnico. Tako bi lahko doma
trenirali tudi poleti, posledično bi dosegali še
boljše rezultate.
Svojo športno zagnanost in delavnost
izkazujete tudi v PGD Šmartno na Pohorju.
Bili ste član desetine B, ki je v Šmartno
prinesla medalje z gasilskih olimpijad.
Gasilstvo je vaše drugo veliko veselje.
Pravzaprav povsem razumljivo, če vemo,
da cel kraj živi za to pomembno dejavnost.
V Šmartnem si gasilec in skakalec. Če
nisi vsaj eno, potem te ni na zemljevidu
Šmartnega. Zato sem se tudi odločil, da bom
gasilec. Sodeloval sem na petih olimpijadah
in osvojil štiri medalje. To bomo poskušali
osvojiti tudi prihodnje leto, ko bo največje
gasilsko tekmovanje v Beljaku. Zato si
moramo najprej letos na državnem prvenstvu
zagotoviti nastop v kvalifikacijah in jih tudi
uspešno opraviti. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem našemu trenerju Dejanu Kalanu,
ki je eden najbolj zaslužnih za naše uspehe.
Prav tako vas poznamo kot dobrega
nogometaša. Ste član veteranske ekipe NK
Zgornja Polskava. V članski konkurenci
ste zastopali barve bistriškega kluba, ki je
takrat tekmoval z imenom Osankarica.
Pozimi sem bil smučarski skakalec, poleti pa
nogometaš. Ker je bilo zelo malo skakalnic s
plastično maso, sem na ta način skrbel tudi za
svojo kondicijo. Poleg tega smo z Bistrico, za
katero sem igral tri sezone, dosegali odlične
rezultate. Luštno je bilo.
Vrniva se k skokom. Pred nami je športni
praznik v Planici. Že 20 let opravljate delo
merilca na velikanki. Kako torej poteka
vaše delo?
Na jutranjem sestanku izžrebamo, kdo bo
prevzel kakšno daljavo. Nato se razporedimo
po stopnicah, kjer vsak meri po štiri metre. To
počnemo za primer, če bi zatajilo elektronsko
merjenje. Kot zanimivost naj povem, da sva
bila lani v Planici pri merjenju soseda ravno
z očetom Petra Prevca, s katerim sva tudi
prijatelja. Na zadnji tekmi sva navijala za
njegovega sina, za katerega se, žal, na koncu
igra številk ni izšla.
Zato dobro poznate tudi našega šampiona
Petra Prevca. Zakaj je po vašem mnenju
tako dober? V čem je njegova prednost
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pred glavnimi tekmeci?
Je velik talent, kar je dokazal že v mladih letih.
Zelo je deloven, predvsem pa izstopa njegova
zbranost. Kot pravimo trenerji – v glavi ima
vse »pošlihtano«. Nikoli se ne zmede, to je
njegova največja prednost. Tudi sicer smo
Slovenci v smučarskih skokih dobri zaradi
svoje vztrajnosti in pridnosti. Vsa čast tudi
Goranu Janusu, ki je sestavil odlično ekipo.
Okoli smučarskih skokov danes vlada
prava evforija. Vstopnice za Planico so že
razprodane. Še pred leti pa ni bilo tako.
Desetletja, ko sem se zjutraj vozil na tekme
v Planico, sem vabil ljudi, da bi šli z mano. V
klubu smo dobili veliko brezplačnih vstopnic,
ki pa jih nismo izkoristili v celoti. Zdaj, ko je
zanimanje izjemno, pa je ravno obratno, teh
kart je na voljo zelo malo, dobimo jih samo
najbolj zaslužni.
Ne smemo pozabiti, da ste tudi sami bili
odličen tekmovalec. V zgodovino kluba ste
se vpisali leta 1985, ko ste kot prvi Šmarčan
s 104 metri preleteli takrat magično mejo
stotih metrov v Planici. Kako danes gledate
na ta dosežek?
V tistih časih je bilo to nekaj neverjetnega.
Oprema je bila slaba, naletišče je bilo povsem
drugačno, prav tako na smučini ni bilo
umetnih sledi, zato smo smuči morali voditi
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sami. Če si imel dres, si bil že resnično dober.
Zato menim, da je ta dosežek primerljiv z
danes preskočenimi 200 metri.
Dvakrat ste celo osvojili naslov svetovnega
veteranskega prvaka v smučarskih skokih
v Beljaku in Kranju. Vendarle vam je v
posebnem spominu ostalo drugo mesto s
prvenstva v Žireh.
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Ja, na stopničkah tega veteranskega
svetovnega tekmovanja sem namreč stal z
Mattijem Nykänenom, ki je osvojil tretje
mesto. Bil sem presrečen, da sem se lahko
fotografiral s svetovno legendo smučarskih
skokov.
Tomaž Ajd
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ŠOLSTVO
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VELIKO ZANIMANJE ZA NOV PROGRAM
METALURŠKI TEHNIK
V Srednji šoli Slovenska Bistrica je ustvarjalna tudi »zimska sezona«. Omejili se
bomo na štiri osrednje novice.
Raziskovalni dosežki
Dve skupini zavzetih raziskovalcev sta
predstavili raziskovalni nalogi v okviru
mednarodnega festivala Več znanja za več
turizma, ki je potekal na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Predstavili sta se
z raziskovalnima projektoma Mi smo za
zeleno! in Zeleni Wellness na Žabljeku.
Obe nalogi sta dobili zlato priznanje. V
nalogi Mi smo za zeleno so dijaki na že ustaljeni poti po naravnem rezervatu Črno
jezero ustvarili tematsko pot, ki so jo pov-

ezali s pohorsko legendo o Urški pod motivacijskim elementom obiska v tem delu
zelenega Pohorja. Naloga je bila razglašena tudi kot najboljša raziskovalna naloga.
Druga skupina je pripravila dve ponudbi
Zelenega Wellnessa v krajinskem parku
Žabljek. S tem so nadgradili lani zasnovano pohodno pot Po poti šestih ribnikov.
Verjamemo, da bodo njihove ideje postopoma polno zaživele.
Slovenščina ima dolg jezik, Književnost
na filmu 4
Začela se je sezona številnih tekmovanj,
tudi za filmske ustvarjalce. Na regijsko
tekmovanje odhajajo s petimi filmi: Abstrakt, V čakanju, Rdeča kapica gre po
gobe, Napiknjena in Ista. Regijsko tekmovanje bo potekalo od 29. februarja do
4. marca. Uradni rezultati o kratkih filmih, ki bodo izbrani za državno tekmovanje
v Ljubljani, bodo znani 13. marca. Držimo
pesti za naših pet!
Informativni dnevi
V okviru informativnih dni nas je obiska-

Pester izobraževalni program
Pri pripravi programa metalurški tehnik se je posebej pazilo, da v sklopu izobraževalnega programa dijaki dobijo ustrezno znanje s področja jeklarstva in tudi s področja
barvnih kovin, še posebej aluminija, ki je v Sloveniji enakovredno zastopan kot jeklo.
Skozi strokovne predmete, procesna metalurgija, materiali v metalurgiji, metalurška
tehnologija, preiskava materiala, bodo dijaki pridobili ustrezno znanje o fizikalnih
ozadjih metalurških procesov, spoznali materiale, ki se uporabljajo v metalurgiji, tako
kovine in zlitine kot tudi pomožne materiale, ki omogočajo izdelavo zlitin, procese in
postopke taljenja in izdelave zlitin, litje zlitin, preoblikovalne postopke zlitin in postopke spajanja kovin z varjenjem ter druga področja metalurgije.
Dr. Peter Cvahte

lo okoli 200 devetošolcev. Odziv na dosedanje programe (gimnazija ter ekonomska
programa ekonomski tehnik in trgovec) je
bil v pričakovanih okvirih, največ je bilo
bodočih gimnazijcev.
Odziv na predstavitev novega programa
metalurški tehnik je presegel naša pričakovanja. Čakajo jih štipendije in po končanem šolanju gotov izhod v zaposlitev ali v
nadaljnje izobraževanje.
Zelo bomo veseli, če bo odziv vseh obiskovalcev tudi v prijavnem roku (do 4. aprila) tolikšen. Pričakuje jih zanimivo in ustvarjalno srednješolsko dogajanje.
Foto: Aleš Kolar

PESTRO NA OŠ POHORSKEGA ODREDA
•PREŠERNOV DAN

8. februarja praznujemo kulturni praznik,
ki ga v slovenskem prostoru pogosto poimenujemo tudi ta veseli dan kulture.
Povezan je z našim pesnikom Francetom
Prešernom. Kulturni praznik je hkrati dan
vseh nas, kajti vsi mi smo tisti, ki skupaj
ustvarjamo slovensko kulturo. V petek,
6. februarja, smo tudi na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica k slovenski
kulturi dodali svoj delček kulture, takšne,
ki jo zmorejo učenci naše šole. Pripravili
smo proslavo, na kateri smo slavnostno
podelili zlate fige, nagrado najboljšim literarnim in likovnim prispevkom učencev
naše šole.
V raznolikem enournem programu so se

predstavili učenci od 1. do 9. razreda z
različnimi glasbenimi, dramskimi, literarnimi in plesnimi točkami, posebno težo
proslavi so dodali učenci, ki so predstavili svoje avtorske pesmi, likovne izdelke
naših nagrajencev pa smo razstavili v avli
šole. Število sodelujočih pri natečaju za
zlate fige vsako leto narašča, kar nas zelo
veseli, saj prav na ta način učenci kažejo
svojo umetniško kreativnost tako na literarnem kot likovnem področju.
Dobitniki zlatih fig v šolskem letu 2015/16
so: PAULINA CARTL, NEA DOLENC
KLAJDERIČ, URŠKA HOZJAN, ALINA
KRALJ, LIJ KREMPL, ZALA KREMPL,
KRISTINA KROPF, LARISA LEVA,
MAJA MOK, ZARJA RADULOVIĆ, PA-

TRIK RESMAN, JAKA SMOGAVEC,
ŽAN SMOGAVEC, PATRICIJA SORŠAK,
EMA ŠLJIVAR in ELA VISOČNIK.
Veseli nas, da smo z natečajem dosegli cilj,
spodbujati učence k ustvarjanju, razvijanju domišljije in nenazadnje tudi k ohranjanju lepe slovenske besede.
Barbara Ajdnik,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
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• PUSTNA SOBOTA

Učenci in delavci šole smo 6. februarja
pripravili prav posebno vzdušje. Kot je za
ta čas primerno, smo si vsi nadeli pustne
kostume in popestrili dogajanje v šoli in
kraju. Tudi letos smo se odločili za skupno
temo. Tokrat smo izbrali temo COOLTURA, saj je bila pustna sobota tik pred Pre-
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šernovim dnevom. Nekatere kostume smo
izdelali v šoli, druge doma, prav vsi pa so
bili enkratni.
Učenci prvega triletja so pripravili razstavo živih slik pravljičnih bitij. Učenci drugega triletja so dobili navdih v glasbi in slikarstvu: prelevili so se v
note, glasbila, glasbenike in slikarje. Nekateri
učenci iz zadnje triade
so predstavljali like iz
literarnih in drugih del
ter znane kulturnike,
drugi pa so se našemili
»prosto po Prešernu«.
Maske so se najprej skupaj z učitelji poveselile
na pustnem rajanju v
šoli, nato pa smo po uli-

cah Slovenske Bistrice s skupnimi močmi
preganjali zimo. Vremenarji poročajo, da
nam je uspelo …

otroku s knjigo težje približati,
otroci so bolj kritični in lažje
izrazijo svoje mnenje.
Kako in kdaj ste pravzaprav
začeli?
Pred 20 leti. Študirala sem
umetnostno zgodovino, slovenščino in pedagogiko. Vsakič sem želela postati nekaj
drugega, a je vedno vmes posegla usoda in me popeljala do
pisanja.
Ste tudi sami v mladosti doživeli katero izmed izkušenj, ki jih opisujete v knjigah?
Seveda. Pri 18 letih me je ljubezen pognala
v anoreksijo. Na podlagi te izkušnje je nastala knjiga Debeluška. V mladosti sem bila
rokerica, kar sem po duši še sedaj. Nikoli
nisem zares odrasla, zato so moje knjige
zasnovane na podlagi lastne mladosti in
prepletene z domišljijo.
Kako pravzaprav
nastane knjiga?
Najprej se v glavi
porodi ideja, nato
to
razmišljanje
počasi
preneseš
na papir oz. računalnik. Ni vedno
enostavno in marsikatero sporočilo
knjige ne uspe, kot
si si zamislil. V tem
poklicu moraš biti
zabaven, gledati na
svet pozitivno in
ne preveč resno.

Tokrat smo vas spoznali tudi v vlogi
moderatorke Reflexovega projekta Pazi,
steklo! Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Sama že imam izkušnje pri podobnem
sodelovanju s podjetjem Talum s Kidričevega. V knjižici učencem šol steklo in
njegovo uporabnost želim predstaviti
skozi zabavno in poučno zgodbo. Podjetje Reflex je s steklom zabeležilo poslovni uspeh v mednarodnem merilu, zato si
skupno prizadevamo, da bi mlade usmerili v ustvarjalne in praktične poklice, ki
omogočajo službo in kariero.
Imate za nas mlade kakšno posebno sporočilo?
Najlepši se mi zdi rek, da je ljubezen gonilo sveta.

Komisija za pripravo pusta

»LJUBEZEN JE GONILO SVETA«
Foto: Vesna Potočnik

PRILJUBLJENA MLADINSKA
PISATELJICA GOSTOVALA NA
2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA
V okviru posebnega in zanimivega projekta Pazi, steklo!, ki mladim pomaga pri
poklicni orientaciji in ga spodbuja podjetje Reflex iz Gornje Radgone, je na 2. OŠ
gostovala avtorica več kot 50 knjig, tudi
pobudnica nagrade desetnica za mladinsko književnost Janja Vidmar. Mladi novinarji smo njen obisk izkoristili za krajši
pogovor.
Glede na vaše število knjig vam idej očitno ne zmanjka. Kje najdete navdih za
vedno nova dela?
Predvsem moraš vedno opazovati svet
okoli sebe, biti pozoren na informacije iz
okolja, hkrati pa ostati radoveden in čutiti
otroka v sebi.
V svojih knjigah se osredotočate predvsem na mlade, ki so tako ali drugače
potrebni pomoči. Zakaj?
Na začetku sem pravzaprav želela biti pisateljica za odrasle, vendar so knjige za
odrasle bolj resne, preveč tehnične in ne
ustrezajo mojemu slogu pisanja. Se je pa

Ela Leskovar in Neva Zalokar,
novinarski krožek 2. OŠ Slovenska Bistrica,
mentor Janez Ülen
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SMO PRIPRAVLJENI (.?)
V Slovenski Bistrici je vsako leto več
priseljencev s Kosova. Posledično je
v Vrtec Otona Župančiča Slovenska
Bistrica vsako leto vpisanih več albansko
govorečih otrok.
Nepoznavanje jezika privede do težav pri
začetni komunikaciji in stikih. Otroci ne
znajo slovensko, vzgojiteljice ne albansko.
Pred časom smo zaposlili pomočnico
vzgojiteljice, ki zna albanski jezik in
lahko pomaga pri prvih komunikacijskih
preprekah.
V šolskem letu 2013/14 smo se vključili
v projekt »Dvig socialnega in kulturnega
kapitala«, v katerem so sodelovale tudi
Srednja šola Slovenska Bistrica in obe
osnovni šoli. Ena izmed dejavnosti, ki
smo jo izvajali, je bila tudi vključevanje
priseljencev. V našem vrtcu smo

organizirali predavanje za albansko
govoreče starše na temo, kako se učijo
majhni otroci, ki ga je izvedla ravnateljica
Ivana Leskovar.
V sklopu projekta smo sodelovali na
različne načine: dijakinje so prevajale
vabila za starše, učenci so prihajali v
vrtčevski oddelek, skupaj smo izvajali
različne ustvarjalne delavnice itd.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili
za nadgradnjo nekaterih dejavnosti.
Septembra smo sklicali sestanek, ki
sta ga vodili vzgojiteljica Mojca Pešak
in ravnateljica vrtca, za vse albansko
govoreče družine, ki imajo predšolske
otroke. Namen je bil spoznati njihova
pričakovanja;
dvajset
udeležencev
je izrazilo željo, da se želijo naučiti
slovenskega jezika. Njihova želja nam je
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bila vodilo za nadaljnje sodelovanje.
Pomočnica ravnateljice Judita Kamenšek
in vzgojitelj Marko Kovač sta prevzela
organizacijo in izvedbo tečaja učenja
slovenskega jezika, za katerega je
bilo zanimanje veliko. 35 tečajnic se
je razdelilo v dva termina, začetni in
nadaljevalni tečaj. Pred začetkom tečaja
so potekale priprave in načrtovanje dela,
ki je izhajalo iz predznanja tečajnic.
Ob upoštevanju dejstva, da udeleženke
tečaja, ki imajo majhne otroke in ti še niso
vpisani v vrtec, zanje nimajo varstva, smo
ga organizirali za čas tečaja. Za otroke
je to idealna priložnost, da se naučijo
slovenskih besed. Varstvo organizira
vzgojiteljica Mojca Pešak, ki vodi t. i.
Center, v sklopu katerega se vse navedene
dejavnosti izvajajo z različnimi vsebinami
in za različne deležnike v našem kraju.
S prostovoljnim delom ji pomaga Janja
Keček.
V vrtcu imamo jasne cilje o sodelovanju
s širšo lokalno skupnostjo. Začeli smo z
zgoraj navedenimi vsebinami, ki jih bomo
nadgrajevali in jih dopolnjevali. Vsekakor
pa si želimo tesnega in ustvarjalnega
sodelovanja. Le pripravljeni moramo biti
…
Marko Kovač, pomočnik vzgojiteljice,
Enota Vrtca Ciciban

CENTER ZDRAVJE IN RADOST
BOLEČINE
V
HRBTENICI,
SKLEPIH IN MIŠICAH
Slovenska Bistrica je od januarja bogatejša
za celostno ponudbo za lajšanje bolečin v
mišicah, sklepih in hrbtenici, saj se je ustanovil center Zdravje in radost, ki se nahaja v prostorih zasebne šole IZZA, d. o.
o. Bolnikom ponuja sodobno opremljeno
fizioterapijo, v kateri so najnovejše tera-

pevtske naprave, ki lahko ublažijo bolečino že po prvi obravnavi. Pri zmanjševanju
bolečine zaradi obrabe, vnetja, kalcinatov
ter pri ahilovi peti, teniškem in golfskem
komolcu, multipleks sklerozi ter športnih
poškodbah in po operativnih posegih
so rezultati še uspešnejši s strokovnim
znanjem diplomirane fizioterapevtke, ki
hkrati obvlada limfno drenažo pri bolnikih po zdravljenju
rakastih obolenj,
pri zatekanju sklepov in zadrževanju
vode v telesu.
Pri
zahtevnejših
obolenjih ali za
drugo zdravniško
mnenje je možen
specialistični obisk
pri zdravnici ali ortopedu kirurgu.
Za večino bolezni je vzrok psihosomatski – stres. V
Centru je možen

obisk pri svetovalcu terapevtu (coaching
za osebnostno rast), da vam pomaga premagati tegobe sodobnega tempa življenja
in stres ter da dosežete cilje brez trajnih
fizičnih posledic na telesu.
Za vse tiste, ki želijo biti fit ter dobiti in
vzdrževati kondicijo oziroma kaj ukreniti
za zmanjšanje telesne teže, je na voljo trener z mednarodno licenco.
Ni pomembno, ali vas boli hrbet, koleno
ali ste brez energije. Prepričani smo, da
boste s sodelovanjem s Centrom pridobili
veliko. Posebna ponudba ob otvoritvi: do
konca marca vam nudijo otvoritvene ugodnosti, ki so brezplačni prvi pregled pri
zdravnici in cenejši pregled pri ortopedu
kirurgu. Fizioterapevtske storitve pa so v
tem času za 20 odstotkov cenejše.
Zlatka Dreo
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PESTRO DOGAJANJE NA GLASBENI ŠOLI
Odkar smo jeseni znova začeli muzicirati v
glasbeni in plesati v baletni šoli, smo učitelji
Glasbene šole Slovenska Bistrica pripravili mnoge dogodke, s katerimi smo se znova
poklonili glasbeno-plesni umetnosti, začenši
z odmevnim koncertom, ki smo ga za Bistričane priredili v bistriškem gradu ob zaključenem petem letu delovanja šole kot samostojnega zavoda (poprej mnoga desetletja z roko
v roki s Konservatorijem za glasbo in balet
Maribor). Nastopili so Jernej Senegačnik ml.,
Borut Pahič, Alexander Kuhar, Mateja Pleteršek, Natalija Demiyanenko, Matjaž Lorenci,
Zmago Tkavc, Andrej Šmon, Petra Turk Rupreht, Matjaž Stošić, Jože Pongračič, Katjuša
Majcenič, Petra Neuvirt, Barbara Škof, Michael Orešar in Valter Kukovič, ki je vihtel
tudi dirigentsko paličico, za zaokroženost res
lepega dogodka je z izbranimi besedami poskrbela voditeljica Tatjana Gaberšek. Veseli
nas, da je koncertu prisostvoval tudi bistriški
podžupan Žarko Furman.
Koncert smo ponovili in s kapljico kulture
obogatili prireditev, ki jo je ob svetovnem
dnevu učiteljev organiziral območni SVIZ v
prostorih Osnovne šole Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica.

Kmalu zatem je bila Glasbena šola Slovenska
Bistrica gostiteljica jesenske skupščine Zveze
glasbenih šol Slovenije, ki se je je udeležilo
mnogo ravnateljev slovenskih glasbenih šol.
Več kot 50 jih je prišlo in bili so izjemno zadovoljni zavoljo naše gostoljubnosti. V dogovoru z Zavodom za kulturo smo jim omogočili
še voden ogled našega gradu, za kar se zahvaljujemo direktorici Zavoda Herti Žagar in
koordinatorici vsega izpeljanega Aleški Kvas.
Ker je leto 2016 namenjeno ozaveščanju o delovanju javnega glasbenega šolstva v Sloveniji
(letos praznuje 200 let), je beseda tekla tudi o
tem. Skupščino so sklenili s koncertom naših
učiteljev v Viteški dvorani gradu in s koščkom programa iz že omenjenih koncertov.
Veseli smo bili tudi obiska še enega podžupana bistriške občine, Stanislava Mlakarja.
Sledil je obiskovalcev polni javni nastop
učencev, ki smo ga ponudili širšemu občinstvu v naši prelepi dvorani, Zaigrali so otroci,
ki že dlje časa igrajo, in tudi tisti, ki so šele na
začetku svojega glasbenega udejstvovanja in
bodo prav tako, kakor njihovi predhodniki,
postali dobri in uspešni glasbeniki.
Mnogo lepih melodij učenci poneso v svet
na res številnih drugih nastopih: razrednih,

tematskih ali oddelčnih, da se pokažejo občinstvu in se tako kalijo za vse nadaljnje odrsko udejstvovanje. Vse te dejavnosti potekajo
tudi v dislociranih oddelkih v Poljčanah in
Oplotnici, zelo veliko pa naši učenci (mnogi
skupaj s svojimi korepetitorji, ki vselej opravijo izjemno in veliko delo) nastopajo tudi na
mnogih izvenšolskih nastopih ter, kadar jih
organizatorji prosijo za sodelovanje, vsakič
znova in zaradi prelepe umetnosti, kar glasba
nedvomno je, obogatijo mnoge in raznovrstne prireditve.
V programu »Prazničnega decembra« je na
Trgu svobode zaigral naš pihalni orkester, ki
ga vodi Jernej Senegačnik ml. Mlade glasbenike že leta spretno in vešče vodi skozi bogastvo orkestralne igre.
Ne moremo, da ne bi bili ponosni tudi na
uspeh učiteljice Petre Turk Rupreht, naše
profesorice, ki je s svojim možem, Sergejem
Ruprehtom, s pevskim nastopom blestela v
televizijski oddaji Slovenija ima talent.
V Slomškovem domu je tudi letos potekal
božično-novoletni koncert, že tradicionalen, saj ga prirejamo že več kot dve desetletji.
Mladi glasbeniki so zaigrali v treh orkestrih,
delujočih na šoli. Pred njimi so se na odru
z dirigentsko paličico zvrstili profesorica Katjuša Majcenič (godalni orkester), profesor Joži Pongračič, letos
izjemoma namesto siceršnje dirigentke, profesorice Radmile Bikić Magdić
(harmonikarski orkester), in profesor
Jernej Senegačnik ml. (pihalni orkester). Koncert so otvorile plesalke
baletne šole, ki so pod mentorstvom
profesorice Matee Brečko pripravile
ljubek program, kakršen pritiče le baletnim plesalcem, zaokrožili pa smo ga
z nastopom odličnih vokalistov, Petro
Turk Rupreht, profesorico klavirja in
petja, in Tomijem Baaronom v sestavi
izjemnih glasbenikov Big banda , ki ob
posebnih priložnostih deluje pod okriljem bistriške glasbene šole, prav tako
pod vodstvom dirigenta Jerneja Senegačnika ml. Člani te zasedbe so danes
vrhunski glasbeniki in mnogi med njimi so bili nekoč učenci naše glasbene

Informator, marec 2016

ŠOLSTVO

Stran 33

šole. Ker je decembrski čas poleg lepote, ki jo
prinaša, tudi čas mnogih obveznosti, so tokrat v orkestru zaradi zasedenosti nekaterih
stalnih članov nastopili njihovi glasbeni kolegi in hkrati prijatelji, vsi neprekosljivi in velikega formata: Marko Črnčec (piano), Marko Furek, Bruno Domiter in Mike Orešar na
ritem sekciji, brass – pihalna sekcija pa Gregor Zver, Blaž Mijović, Andrej Šmon, Zmago Tkavc, Matjaž Lorenci, Mario Stuhlhofer,
Boris Majcen, Matjaz Kaučič, Valter Kukovič,
Jure Smej, Valerij Pravdič, Matej Leskovar in
Mitja Drozg.
Pri pouku so naši učenci deležni res kakovostnih vsebin in celostnega glasbenega izobraževanja, toda neposredno lahko doživijo stik
z glasbo na še boljši in res ploden način tudi z
obiskovanjem koncertov. Kvartet Mascara je
učence na prav poseben način spoznal s tangom in fadom, ki so ju izvajali na klasičnih in
akustični kitari profesorji Vojko Vešligaj, Mitja Režman in Timi Krajnc ob izjemnem vokalu pevke profesorice Polone Udovič Furlan.
Kvartet je prepričal tudi mnoge starše, ki so
na ta dogodek pospremili svoje otroke. Obisk
dogodka je bil res izjemno velik.

Novost na šoli je tudi ustanovitev pevskega
zbora, ki šteje več kot petdeset pevcev in ga
vodi profesorica Petra Turk Rupreht. Veselimo se njihovega prvega nastopa.
Na koncertu »Nekoč in danes« so se to leto,
kot že dve leti nazaj – na odru znova predstavili učenci skupaj s svojimi sorodniki, ki so
prav tako vešči igranja, bodisi glasbeno izobraženi bodisi ljubiteljski glasbeniki, in v
naš prostor vnesli drugačno glasbeno darilo.
Mnogo se jih je opogumilo in želelo zaigrati
skupaj s sorojencem, staršem, starim staršem
ali drugim sorodnikom, pobudnik dogodka
pa je bil učitelj pihal, Andrej Šmon, ki je všečno in hudomušno in tako, kot je lastno le njemu, in zaradi česar nam je še posebej polepšal
večer, vodil prireditev.
Ker se mnogi učenci intenzivno pripravljajo
na regijska, državna in mednarodna tekmovanja (o dosežkih bomo poročali v naslednji
številki Informatorja), je potrebno nabirati
čim več izkušenj na odrih, ne le v učilnicah.
Zato so gostovali tudi na odru konjiške glasbene šole, potem pa smo učencem Glasbene
šole Slovenske Konjice gostoljubje vrnili.
Na prireditvi Športnik leta je nastopil učenec

Neven Otorepec, kitarist in tudi sam uspešen
športnik, ki ga poučuje Matjaž Stošić.
Veseli smo, da je pred nami obisk naših srbskih prijateljev iz Niša, kjer smo gostovali lansko leto in o čemer ste že brali; tudi letošnje
srečanje bomo prav tako obelodanili v tisku.
Nekoliko manj obetajoče pa so zadnje vrstice. Zaradi mnogo delujočih zasedb v naši
glasbeni šoli nas še vedno pesti precejšnja
prostorska stiska; dvorana šole, ki je nujna za
izvajanje mnogih vaj in nastopov ob pripravah na tekmovanje in tudi druge nastope
ter koncerte, vsem nastopajočim ni na voljo
toliko, kot bi bilo potrebno in kot bi si tega
nastopajoči in njihovi učitelji želeli, saj v njej
poteka tudi reden pouk tolkal, zaradi česar si
vsi, ki skrbimo, da bistriške (in druge) otroke
bogatimo z glasbeno umetnostjo – kajti biti
pod njenim okriljem, pomeni živeti presežek
–, želimo, da bi se dolgotrajna prostorska stiska zaključila v prid doseganja še višje kakovosti pouka in še lepših rezultatov naših mladih glasbenikov. Upamo in verjamemo, da bo
kmalu tako.
Bojana Bučar

Na Osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje smo doslej z majhnimi koraki dosegli
že marsikaj. Pogumno stopamo naprej po
svoji začrtani poti, kljub mnogim oviram.
Pri delu poskušamo slediti načelu življenjskosti: takšna je na primer naša akcija zbiranja odpadnega papirja, iz katere
je lokalnim prebivalcem naš rumen kombi še kako poznan. Brez našega renault
traffica si vseh teh aktivnosti in še mnogih drugih, ki jih izvajamo, ne bi znali
predstavljati. Svoje delo želimo nadaljevati, ga v posameznih segmentih tudi izboljšati in nadgraditi. Zato je tudi prišel čas,

da začnemo razmišljati o nakupu novega
službenega kombija. Zavedamo se, da brez
pomoči donatorjev sami ne bomo zmogli
tako velikega finančnega bremena. V tem
kontekstu smo naslovili prošnje za sodelovanje na mnoga podjetja in podjetnike.
Niti sami nismo stali križem rok in smo
začeli iskati, kako do prepotrebnih finančnih sredstev. Na začetku nam je pomagal
Fitnes studio Elipsus iz Slovenske Bistrice.
V sodelovanju z nami je pripravil dan odprtih vrat, ko so se lahko sodelujoči udeležili vadbe pod vodstvom inštruktorjev
fitnesa. Prireditev, poimenovana »Kako fit

je Slovenska Bistrica«, je imela dobrodelno noto, saj so obiskovalci svojo vstopnino
v obliki dobrodelnega prispevka namenili šoli. Pri izvedbi omenjene prireditve so
pomagali tudi sponzorji, za kar se jim ob
tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
Pot do našega cilja je še dolga, a verjamemo, da nam bo uspelo. V dobrobit naših
učencev, ki jim bo novo vozilo omogočalo kakovostno delovanje in vključevanje v
okolje. Če bi tudi sami želeli primakniti
kakšen evro, bomo veseli sodelovanja z
vami.
Naša vrata so vam vedno odprta.

V Viteški dvorani Bistriškega gradu je v
petek, 5. februarja, potekala slavnostna
akademija ob slovenskem kulturnem
prazniku, ki jo je pripravila Zveza
kulturnih društev občin Makole, Poljčane
in Slovenska Bistrica.
Na prireditvi so podelili tudi Romihova
priznanja za dosežke v ljubiteljski kulturi.
Plaketo Štefana Romiha z listino za leto
2015 sta prejela Miroslav Orešič in KUD
Vivere, Romihova priznanja pa so podelili
Jerneju Janžiču, Dragu Joviču, Milanu
Prelogu in Urošu Roberju. Priznanja sta
dobitnikom izročila predsednik ZKD

občin Makole, Poljčane
in Slovenska Bistrica Blaž
Gregorič in predsednik
odbora za priznanja Jože
Štunf. Slavnostni govornik
je bil župan Občine
Makole Franc Majcen, v
kulturnem programu pa
sta nastopila recitatorska
skupina
PD
Anice
Černejeve Makole in
Mešani pevski zbor KUD
Šmartno na Pohorju.
T. A

N OV KO M B I , N OVA P R I LO Ž N O S T

ROMIHOVI PLAKETI MIROSLAVU
OREŠIČU IN KUDU VIVERE
Foto: Aleš Kolar
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NAPOVEDUJEMO
PRVA VRTIČKARSKA OPRAVILA
praktično predavanje Tine in Metke Ternjak
Gomboc.
-Knjižnica Makole, sreda, 2. marec, ob 18.30
v prostorih knjižnice.
-Knjižnica Poljčane, četrtek, 10. marec, ob
18.30 v prostorih knjižnice.
-Knjižnica Oplotnica, torek, 15. marec, ob
18.30 v sejni sobi Občine Oplotnica.
Čeprav so dnevi še hladni, so vrtičkarji z
mislimi že v novi sezoni. Za obilen pridelek
je potrebno začeti že sedaj; saj veste,
dober načrt je pol uspeha. Obdelane bodo
naslednje teme: načrtovanje in priprava vrta
spomladi, kako izbrati semena, prve setve na
naših vrtičkih in vzgoja sadik.

KAKO ENOSTAVNO IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA
predavanje Jamesa Marjana Tomazina iz
Centra Sonce v Slovenski Bistrici,
V četrtek, 10. marca, ob 18. 30 v prostorih
knjižnice na Trgu svobode 16.
Na predavanju se boste seznanili z nekaterimi pomembnimi dejstvi, ki se nanašajo
na zdrav način življenja in lahko veliko pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja.
Izvedeli boste nekatere resnice in neresnice
o vodi, zakaj so negativni kisikovi ioni pomembni za človeka, kako pomembno je
spanje in kakšna je njegova povezava s kortizolom, kako lahko preverimo informacije
o hrani, dietah in raznih dodatkih, kako na
kakovost življenja vpliva sedenje, s katerimi
zdravili in terapijami si lahko trajno omilimo
bolečine, kakšni so preventivni ukrepi pred
toksini in prostimi radikali in za konec še nekaj šokantnih resnic o športni vadbi.

Knjigomat 24 ur na dan in 7 dni v tednu

Knjigomat je namenjen vračanju knjižničnega gradiva, ki si ga uporabniki izposodijo v
osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici. Nahaja se v preddverju vhoda osrednje knjižnice
v Slovenski Bistrici. Uporabnikom knjižnice
je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Knjigomat ne sprejema revij in časopisov ter
gradiva iz krajevnih knjižnic (Oplotnica,
Poljčane, Pragersko, Kebelj, Makole, Tinje).

KNJIŽNICA
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LETO 2016 – LETO DOMOZNANSTVA

»Tu je moj dom, od tu sem doma«
Splošna knjižnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica, je v skladu s predpisano
zakonodajo dolžna zagotavljati dostopnost do
gradiva in informacij najširšemu krogu svojih uporabnikov. Naše pomembno področje
so tudi lokalne oz. domoznanske vsebine, ki
osvetljujejo delovanje našega omočja v preteklosti in danes. Domoznansko dejavnost opravljamo za občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Nastale domoznanske
zbirke vsebujejo najrazličnejše vrste dokumentov. Bibliografsko obdelujemo članke in
sestavne dele iz periodičnega tiska v knjižnično informacijskem sistemu COBISS. Novejšo
dejavnost oddelka pa predstavlja digitalizacija
starih razglednic (520 kosov), ki so dostopne na
portalu dLib pod imenom Svet med Pohorjem
in Bočem, ter digitalizacija aktualnih seminar-

Natalija Stegne

skih in raziskovalnih nalog. Z namenom popularizacije pripravljamo domoznanske razstave
in prireditve. Med najzahtevnejše naloge sodi
pridobivanje gradiva, ki dostikrat ni dostopno
preko utečenih – formalnih poti nabave. V želji
po izpopolnitvi domoznanskega fonda se zato
v knjižnici trudimo, da bi nagovorili množico
različnih ustvarjalcev domoznanskega gradiva,
ki ne izražajo neposrednega interesa za distribucijo svojih del, čeprav gre velikokrat za gradivo, ki je tako z vidika lokalne kot tudi nacionalne kulturne dediščine zelo dragoceno. Domoznanske zbirke so namenjene širši javnosti
in zaradi njene ustvarjalnosti tudi nastajajo.
Prav zato vabimo vse javne zavode, društva,
podjetja pa tudi zasebnike, ki ustvarjate lokalna
gradiva, da jih prispevate v domoznansko zbirko ter s tem zagotovite njihovo trajno hrambo
in dostopnost najširši javnosti.

UKINITEV BIBLIOBUSA – POGLED Z DRUGEGA ZORNEGA KOTA
Za vse prebivalce je knjižnica lokalni informacijski center za zagotavljanje potreb po
vseživljenjskem izobraževanju, po kulturnem razvoju posameznika in po kakovostno
preživetem prostem času. Kot splošnoizobraževalna knjižnica enakovredno pokrivamo vsa področja znanosti in humanistike.
Gradimo kakovostno knjižnično zbirko za
vse starostne skupine, od predšolskih otrok
do oseb v tretjem življenjskem obdobju, ter
za vse izobrazbene strukture. Knjižnična
zbirka šteje več kot 169.000 enot knjižničnega gradiva. Več informacij o knjižnici najdete
na naši spletni strani (http://www.knjiznica
-slovenskabistrica.si). V mesecu februarju
uvajamo za vas novo storitev, Stepišnikov
koš – knjiga na dom. Namenjena bo vsem
vam, ki zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne morete obiskovati naše
knjižnice. Gradivo bomo po predhodnem
naročilu dostavili na dom in ga ob naslednjem obisku odnesli nazaj v knjižnico. Vse
informacije dobite po telefonu na telefonski
številki 02 805 51 06 vsak dan med 11. In 13.
uro. Strokovni delavci knjižnice se zavedamo
pomena in vloge knjižnične dejavnosti. Vse
ljubitelje knjige in branja vljudno vabimo
v osrednjo knjižnico v Slovenski Bistrici in
v krajevne knjižnice. Zagotavljam vam, da
imajo naše knjižnice v svojih zbirkah kakovostno in aktualno gradivo za vse starostne
skupine, tako leposlovje kot strokovno literaturo, neknjižno gradivo (filme, risanke,
glasbene vsebine …), igrače, družabne igre
ter veliko naslovov časopisov in revij.
Pridružite se veliki družini članov in uporabnikov knjižnice, družini, ki šteje že več kot
8500 članov. Prijazno vabljeni v svet druženja, branja in znanja. Veselimo se vašega
obiska.
Patricija Breznikar, direktorica
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Spoštovani bralci, uporabniki in člani knjižnice, spoštovani uporabniki bibliobusa.
V zadnjih mesecih prejšnjega leta se je dvignilo veliko prahu med uporabniki in žal
tudi neuporabniki bibliobusa Mariborske
knjižnice na bistriškem področju, ki ga je
financirala naša knjižnica iz sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica. Velikokrat
je tako, da hitreje opazimo in energijo usmerimo v negativne stvari ali dogodke. Redko
glasno opozorimo na uspeh in dobro stvar,
kar bi bilo zelo dobrodošlo. Bibliobus Mariborske knjižnice je opravljal dejavnost potujoče knjižnice za našo občino Slovenska
Bistrica že od leta 1974. Prve postaje so bile
na Črešnjevcu, Spodnji Polskavi, v Laporju,
Šmartnem na Pohorju in na Zgornji Ložnici.
Pozneje, leta 1979, se je vzpostavilo še postajališče pri tovarni Impol. Z dolgo tradicijo je
vozil v naše kraje. Najbolj veseli bi bili, če ne
bi bilo potrebno prekiniti tradicije oziroma
dejavnosti bibliobusa na našem področju.
Odločitev sveta zavoda knjižnice o ukinitvi
bibliobusa na vseh postajališčih v občini je
bila težka in dobro premišljena. Svet zavoda
jo je zaradi vse slabšega financiranje države
žal moral sprejeti. Trditev, ki je krožila med
ljudmi, da z ukinitvijo bibliobusa onemogočamo bralcem dostop do knjige, je zelo iz trte
zvita. Osrednja Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica se nahaja v mestu Slovenska Bistrica in je do vseh krajev na področju
občine Slovenska Bistrica oddaljena največ
do 15 km. Seveda to oddaljenost krajšamo s
krajevnimi knjižnicami, ki so na Pragerskem,
Keblju in Tinju. Knjižnice vam nudijo več
kot le prostor izposoje knjig. Organiziramo
in izvajamo dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle; srečanja z ustvarjalci, otroške in
lutkovne predstave, potopisna predavanja,
ustvarjalne delavnice … Letno naše prireditve obišče približno 6700 obiskovalcev.
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Kako prehrana vpliva na zdravje, počutje in intelektualne
sposobnosti?
Predavanje Sanje Lončar.
V torek, 22. marca, ob 18. uri v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. Utrujenost, razdražljivost, depresija, izguba
koncentracije, nihanje sladkorja. Vse to
je še kako povezano s tistim, kar pojemo.
Kakšne so neposredne povezave med tem
kar zaužijemo, in tem, kako se počutimo?
Kako izbrati živila, s katerimi bomo imeli
več energije, koncentracije in veselja do
življenja? Na trgu je marsikaj, zato je dobro vedeti, katere so največje pasti v prehrani in kako se jim izogniti.
Organizatorji predavanja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Kulturno društvo Slomšek Slovenska Bistrica
in Planet znanja. Pokrovitelj predavanja:

Občina Slovenska Bistrica.

Ajurveda, starodavni sistem zdravja in boljšega počutja
predavanje ajurvedske zdravnice B. A. M. V ponedeljek, 4. aprila, ob 18.30 v
S. Monica Mohan, ki je opravila petletni prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
študij ajurvede na Sri Sri Ayurveda Na predavanju bo ajurvedska zdravnica
College of Science and Research v Monica Mohan predstavila korenine in
osnove ajurvede, govorila bo o glavnih
Bangaloreju v Indijia.
smernicah ajurvede, kot so prehrana,
ajurvedska zelišča in terapije, dihalne
vaje in joga. Razložila bo načela, ki nam
pomagajo ohranjati zdravje in povrniti
izgubljeno ravnovesje. S prepoznavanjem
naravnih zakonitosti lahko sami
uravnotežimo svoje telo, um in čustva,
živimo življenje bolj zdravo in se boljše
počutimo.
PRAVLJICE VABIJO V KNJIŽNICO
Še v mesecu marcu vas Knjižnica Josipa
•v Knjižnici Poljčane vsak ponedeljek od
Vošnjaka Slovenska Bistrica in njene
17. ure do 17.30;
krajevne knjižnice vabijo k uram pravljic. •v Knjižnici Tinje vsako sredo ob 17. uri;
Vabljeni otroci od 5. leta starosti dalje.
•v Knjižnici Kebelj vsako soboto ob 9. uri;
Ura pravljic traja 60 minut. Otroci v tem
•v Knjižnici Makole vsak ponedeljek ob
času ostanejo sami s knjižničarko.
15. uri.
Ure pravljic potekajo:
Čaka vas čudoviti svet pravljic, domišljije
•v knjižnici v Slovenski Bistrici vsak
in ustvarjanja.
četrtek ob 16.30;

PRAVLJIČNA MAVRIČNA JOGA ZA OTROKE
V četrtek, 17. marca, od 16.30 do 17.30 v da spoštujejo in opazujejo svoje telo, tako
da se v vsakem položaju počutijo dobro,
Pionirski knjižnici,
jogo izvaja Adrijana Dellapicca Vučer v udobno in da preidejo iz ali v položaj kadarkoli se počutijo za to pripravljeni. Jogo
času ur pravljic.
Na vadbi joge gredo otroci pogosto na prikaže Adriana otrokom in njihovim
magična potovanja okrog sveta in se uči- spremljevalcem na zabaven način, skozi
jo o drugih kulturah. Otroke se spodbuja, pogovor, igro in pravljico.
VELIKONOČNE USTVARJALNE DELAVNICE
19. marec, ob 9. uri, Knjižnica Kebelj;
24. marec, od 16.30 do 18. ure v Pionir21. marec, ob 17. uri, Knjižnica Polski knjižnici.
jčane;
Vabljeni otroci v spremstvu staršev.
21. marec, ob 15.30, Knjižnica Makole; Več informacij na spletni strani knjižnice
23. marec, ob 16.30, Knjižnica Tinje;
http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si

Stran 35
OTVORITEV 4. SEZONE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE
»SKOZI BESEDE SLOVENK« in
večer, posvečen 110. obletnici rojstva Jožeta
Tomažiča V ponedeljek, 14. marca, ob 18.30
v prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Knjižnica že četrto leto stopa na samostojno pot bralne značke za odrasle, ki bo v letu
2016 potekala pod sloganom »Skozi besede
Slovenk«. Cilj projekta je spodbuditi bralce, da posežejo po kakovostni literaturi, ki
jo je napisala ženska roka, kajti slovenske
ustvarjalke so številne in plodovite. Večer
bo posvečen tudi 110. obletnici rojstva Jožeta Tomažiča, pedagoga, dramatika, gledališkega igralca, režiserja, publicista in avtorja mladinskih pripovednih del, ki temeljijo
na pohorskem ljudskem izročilu: Pohorske
pravljice, Pohorske bajke in Pohorske legende. Pravljice bosta pripovedovali domača
pravljičarka Darja Plavčak in Agica Kovše iz
Mariborske knjižnice. Večer bo pevsko obogatil Oktet Tinje, ki je leta 2014 prejel tudi
priznanje Štefana Romiha za dosežke na področju ljubiteljske kulture.

KAKO ZDRAVIMO ARTRITIS?
Predavala bo Barbara Černe, avtorica knjige
Zdravljenje artritisa. V ponedeljek, 21. marca, ob 18.30 v prostorih knjižnice na Trgu
svobode 16.
Na predavanju boste spoznali možnosti,
kako sami ozdravite ali preprečite artritis, ki
dela preglavice vse več ljudem. V Sloveniji
zaradi artritisa odide v pokoj 32 odstotkov ljudi, ki jih invalidsko upokojijo zaradi
bolezni gibal. Izvedeli boste, zakaj se bolezen
poslabša pozimi, kako so lahko bolečine
v sklepih med drugim tudi posledica napačnega prehranjevanja in zakaj je večina
uspešnih strokovnjakov, ki se spopadajo z
artritisom, obrnila hrbet uradni medicini in
rezultate našla tam, kjer so ves čas – v naravi. Sodobne študije posvečajo vse več pozornosti alternativnim oblikam zdravljenja
artritisa, ki dokazujejo, da se lahko z doslednim in pravilnim prehranjevanjem, gibanjem, dihanjem in
zmanjševanjem stresa omilijo bolečine,
otekanje in vse druge
tegobe, ki spremljajo
to bolezen.
Predavanje se izvaja v
sodelovanju z Društvom zeliščarjev Hermelika.

Stran 36

SATIRA

Informator, marec 2016

Informator, marec 2016

ZANIMIVI BISTRIŠKI KOTIČKI
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»PUMPNHAUS« – ŽELEZNIŠKI VODNI STOLP NA PRAGERSKEM

Pragersko je začelo nastajati z gradnjo železnice, po letu 1846, ko je tod mimo pripeljal
prvi vlak, ki ga je vlekla parna lokomotiva.
Ker so se te lokomotive morale na svoji poti
oskrbovati z vodo, so leta 1886 v neposredni bližini postaje ob železniškem prehodu
začeli graditi stavbo – vodni stolp, iz katere
so »napajali« parne lokomotive. Stolp je bil
predan namenu leta 1911, prvič so v kotel
zakurili leta 1918, aktiven je bil vse do leta
1965, ko so za vleko vlakov začeli uporabljati dizelske lokomotive in so se parne lahko
upokojile.
Pragerski je menda edini ohranjeni železniški vodni stolp v Evropi. V njem je ohranjena zagotovo edina takšna parna črpalka v
Evropi. Na steni je nameščena posebna par-

na črpalka, ki je s paro uravnavala pritisk
večje parne črpalke, s katero so črpali vodo
iz treh studencev pod stolpom in ob njem
v bazene v nadstropju. V stavbi je ob obeh
črpalkah za črpanje vode v bazene še vedno originalni parni kotel, ki je sorazmerno
dobro ohranjen. V prvem nadstropju so
trije veliki betonski bazeni, v katere so načrpali vodo, ki je po prostem padu napajala lokomotive in bližnje stavbe. Dva bazena sta sprejela vsak od 22 do 25 tisoč litrov
vode, manjši pa 15 tisoč litrov. Kot zanimivost naj povemo, da so iz manjšega bazena
z vodo oskrbovali tudi stavbe ob stolpu;
Pragerčani jih poznamo kot »perzonale«.
Bile so zgrajene za osebje, zaposleno na

železnici. Hkrati je delovala tudi kopalnica,
ki so jo smeli uporabljali tudi krajani. d leta
2006 je skrbnik stolpa TD Breza PragerskoGaj. Ko ga je društvo prevzelo, je bil v zelo
slabem stanju, danes pa je v njem vzorno
urejena zbirka železniških eksponatov, ki
so bili zbrani na območju železnice od Pragerskega do Murske Sobote in Središča ob
Dravi, zanjo marljivo skrbi Milan Lah. Od
leta 2014 je stolp spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena, za kar so poskrbeli
v društvu in ga tako rešili pred propadom.
V sklop stolpa sodi tudi parna lokomotiva Katica in muzejski vagon ob njej iz leta
1900.

SAŠA IN ALJAŽ NAJBOLJŠA ŠPORTNIKA V LETU 2015
29. januarja so v športni dvorani Srednje
šole Slovenska Bistrica slovesno razglasili
najboljše športnike in športnice v občini
Slovenska Bistrica leta 2015. Že drugič zapored je športnica leta postala Saša Babšek, članica Atletskega društva Slovenska
Bistrica. Lani je med drugim v troskoku
prvič preskočila mejo 14 metrov. Prvič so
za športnika leta izbrali boksarja Aljaža
Venka, ki je osvojil 5. mesto na evropskih
igrah, na svetovnem prvenstvu pa je bil de-

veti. Priznanje za najboljši kolektiv je prejel
Judo klub Impol, ki je tudi najboljša ekipa v
individualnih športih, medtem ko so za ekipo leta v kolektivnih športih izbrali Futsal
klub Kebelj. Na prireditvi, ki sta jo tudi letos
pripravila Športna zveza Slovenska Bistrica
in Tednik Panorama, so skupaj podelili kar
183 priznanj, največ mladim upom in perspektivnim športnikom. Posebna priznanja
so prejeli Franc Pinter, Kaja Korošec, Smučarsko skakalni klub Šmartno, ekipa U-15

Nogometnega kluba Bistrica, Gorazd Pipenbaher, Bogdan Napret, Tomaž Berglez
in Društvo kegljačev s kroglo na vrvici
Spodnja Polskava. Prav tako so priznanja
podelili športnim delavcem, in sicer Janku
Žerjavu, Ivo Šmanjaku, Darji Krulc, Vitu
Martinčiču in Gorazdu Videčniku. V kulturnem programu so nastopili plesni par
Vid Steinfelser in Drina Pavlina Dežman,
kitarist Nenad Otorepec, dijaki bistriške
srednje šole in Slavc Kovačič.
T. A.
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DOBRODELNI MIKLAVŽEV TURNIR GZSB

V nedeljo, 13. decembra 2015, je v oplotniški športni dvorani potekal drugi dobrodelni gasilski nogometni turnir, ki ga
je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenska Bistrica (GZSB) organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj.
Sodelovalo je deset ekip. 3. mesto je doseglo PGD Oplotnica, 2. so bili gasilci
PGD Kebelj, 1. pa je slavila ekipa PGD
Makole, ki je prejela prehodni pokal
GZSB. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so nam priskočili na pomoč
in nam pomagali zbrati nekaj sto evrov
donatorskih sredstev za pomoč dečku iz
družine, ki se je znašla v finančni stiski.
Deček obiskuje 5. razred in ima izredno
željo in talent za igranje harmonike. Pri
tem smo mu priskočili na pomoč mi, da
bo lahko še naprej pridno vadil. Zahva-

ljujem se članom PGD Kebelj, ki so pridno
pomagali. še posebej se zahvaljujem Jaki
Mlakarju, članu PGD Slovenska Bistrica,
ki se je še posebej potrudil pri organizaciji
turnirja. Zahvalil bi se tudi PGD Oplotnica, ki nam je posodilo prostore za izdajo
hrane udeležencem turnirja, in Občini

Oplotnica, ki nam je brezplačno odstopila športno dvorano. Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste pripomogli, da
bo uslišana vsaj ena želja mladega dečka.
Hvala tudi sodnikom za dobro, pošteno
sojenje.
Boris Ramšak, predsednik PGD Kebelj

NIZ USPEHOV ŠAHISTOV SE NADALJUJE
Ob koncu preteklega leta so šahisti ŠK Impol zaključili boje v najvišji šahovski državni
ligi. In to kako! Klub, ki se je pred desetletjem še nahajal v četrti oziroma najnižji ligi
v državi, je v zadnjih letih suvereno napredoval med slovensko šahovsko elito, kjer so
šahisti dokazali, da se lahko enakovredno
kosajo z najboljšimi. Skozi celoten turnir so
Foto: Aleš Kolar

bili v stiku celo s stopničkami, na koncu pa
končali na odlični delitvi 5. mesta skupaj s
šahovsko velesilo ŠD Ptujem in tako oddali
resno kandidaturo za vrhunski dosežek tudi
v prihodnosti.
V homogeni in složni ekipi so šahirali: Žan
Tomazini, Gregor Podkrižnik, Aljoša Tomazini, Primož Riegler, Kristijan Breznik, Franci
Sorčnik, Marijan Svenšek in Simon Špacapan.
Da na nove uspehe ni bilo potrebno predolgo
čakati, so tokrat že na začetku leta poskrbeli
kar najmlajši člani kluba. S kopico izvrstnih
rezultatov so se izkazali na mladinskem regijskem prvenstvu v Framu. Izpostaviti velja
prepričljivo zmago Liama Lugariča in 4. mesto Matica Sepa med fanti do 8 let, 2. mesto
Aljaža Rupa pri fantih do 10 let ter Lovra Ozimiča, Luka Podvršnika in Vida Vrečka, ki so

z uvrstitvami med najboljših deset v najtežji
skupini fantov do 12 let prav tako pokazali
svoj razkošen talent. Za mednarodno zastopanost naših članov bosta aprila poskrbela
Aljoša in Žan Tomazini, ki bosta nastopila
na svetovnem univerzitetnem šahovskem
prvenstvu v Združenih arabskih emiratih,
kamor sta se kvalificirala s 1. in 3. mestom na
državnem univerzitetnem prvenstvu. Kakor
vsako leto bo ŠK Impol tudi letos organiziral
tradicionalni mednarodni šahovski turnir
v počastitev občinskega praznika, ki bo potekal 12. marca v hotelu Leonardo. Vljudno
vabljeni vsi, ki bi se želeli preizkusiti v igri
s šahovskimi mojstri ali pa samo uživati ob
ogledu zanimivih šahovskih partij.
ŠK Impol

SPOMINSKI DOBRODELNI TURNIR V MALEM NOGOMETU
V nedeljo, 13. decembra 2015, se je v športni
dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica
odvijal spominski in hkrati dobrodelni
turnir za mnogo prehitro preminulega
Draženka Topalovića. Na turnirju smo se
zbrali njegovi nogometni prijatelji in igrali
za njega. Nastopilo je enajst ekip iz celotnega

bistriškega območja. Ekipe so bile razdeljene
v tri skupine, iz katerih sta se po dve ekipi
uvrstili v izločilne boje. Prvo mesto je dosegla
ekipa Avta Stegne, 2. ekipa ŠD Vrhole-Preloge,
3. pa ekipa Bara Maja. Vsa zbrana sredstva na
turnirju so bila namenjena družini pokojnega
Draženka. Zahvala gre vsem sodelujočim

ekipam in ostalemu osebju, predvsem pa
Srednji šoli Slovenska Bistrica in ravnateljici
Ivi Pučnik Ozimič ter Danilu Janžiču za
sodelovanje pri zagotovitvi športne dvorane.
Nejc Kučan

