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MARTINOVANJE NA TRGU SVOBODE
Na Trgu svobode v Slovenski Bistrici je v nedeljo, 11. novembra, potekalo tradicionalno
martinovanje. Nastopili so Pajdaši, Ansambel Gas, ljudski pevci s Pokoš in Folklorna
skupina KUD-a Lojzeta Avžnerja, poskrbljeno je bilo tudi za krst mošta, mlado vino
in kulinarične dobrote. Prireditve, ki sta jo pripravila Občina Slovenska Bistrica in
RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Ritoznojčan in
Konzorcijem Ritoznojčan, se je udeležilo zelo veliko ljudi.
T. A.

Društvo invalidov Črešnjevec,
Svet za invalide občine Slovenska Bistrica
in
Občina Slovenska Bistrica
Spoštovani!
V ponedeljek, 10. decembra 2018, vas ob mednarodnem dnevu
invalidov in ob 4. obletnici podelitve listine
»Občina po meri invalidov«
vabimo na svečano prireditev, na kateri se bomo ob prisrčnem
druženju seznanili z nekaterimi invalidskimi organizacijami in
ponovno sprostili ob bogatem kulturnem programu.
Prireditev bo potekala v Viteški dvorani Bistriškega gradu
(Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica),
začetek ob 17. uri.
Vljudno vabljeni!
V dvorani je nameščena indukcijska zanka,
poskrbljeno pa bo tudi za tolmačenje s profesionalnim tolmačem.
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UVODNIK

PET LET DELOVANJA
ENOTE DOMA
DR. JOŽETA POTRČA
POLJČANE
Pred petimi leti, 1. decembra 2013, je
dom v Slovenski Bistrici na sončno nedeljo ponosno in široko odprl svoja vrata ter sprejel prvih 43 stanovalcev. Nekaj
dni pozneje smo novo, težko pričakovano
pridobitev tudi uradno otvorili. Obisk na
prireditvi je bil izjemen, dvorana Vintgar
pa premajhna, da bi sprejela vse Bistričane, ki so s svojo prisotnostjo želeli pokazati, kako zelo so si želeli dom za starejše
v svojem domačem okolju. Projekt je nastajal polnih devet let in je še en dokaz resničnosti pregovora: »Kjer je volja, je tudi
pot.« Našli smo jo, pravo pot do cilja, ko
smo združili svoje moči Občina Slovenska
Bistrica, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Dom Slovenska Bistrica je v petih letih
delovanja več kot upravičil svoj obstoj. Sodobna arhitektura nam je že takoj na začetku omogočila vzpostavitev gospodinjskih skupnosti oziroma bivalnih enot po
20 stanovalcev, kar je bil pogoj za uvajanje
novih, uporabnikom prijaznejših konceptov dela. Projekt uvedbe koncepta kulture
usklajenih odnosov se v tem letu uspešno
zaključuje. Smo med prvimi domovi, ki
smo nove metode in koncept dela uvedli
sistematično in strokovno utemeljeno. V

letu 2016 nas je Fakulteta za socialno delo
Ljubljana v strokovni študiji uvrstila med
deset domov v Sloveniji z najbolj inovativnimi oblikami skrbi za starejše. Istega leta
smo pridobili tudi certifikat kakovosti na
področju institucionalnega varstva starejših E-Qalin z veljavnostjo treh let. V letošnjem decembru nas čaka ponovna presoja,
na osnovi katere bomo, upamo, certifikat
kakovosti pridobili za naslednja tri leta. Še
posebej smo bili ponosni na priznanje najtoplejši domovi, ki smo ga dobili skupaj s
še enajstimi domovi v Sloveniji v vseslovenski akciji časopisne hiše Delo.
Pred kratkim smo na natečaju za najboljši
projekt v okviru projekta E-Qalin v konkurenci 20 projektov iz vse Slovenije dobili priznanje za najboljši projekt z naslovom
Sprememba organizacije dela v Domu dr.
Jožeta Potrča Poljčane v podporo sodobnim konceptom dela. Naš projekt sodi
med t. i. organizacijske inovacije, naša
organizacija dela pa se je iz hierarhičnega
spremenila v mrežni model in je trenutno
prva in edina tovrstna v Sloveniji.
Dom Slovenska Bistrica je v lasti Občine
Slovenska Bistrica, ki nam je objekt dala
v brezplačno uporabo za dobo petih let.
V tem času smo opravili nekatera investicijska dela, s čemer smo izboljšali bivalne
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pogoje za stanovalce in delovne pogoje za
zaposlene. Izvedli smo prizidek h kuhinji, saj prvotno zgrajeni prostori niso več
zadoščali za pokrivanje potreb starejših
občanov po kosilih na dom, s prizidkom
smo povečali dnevni prostor za stanovalce
z demenco, podobno investicijo izvajamo prav v teh dneh v prvem nadstropju.
Sproti so se izvajala tudi dela, potrebna za
odpravo napak v garancijski dobi. Sicer pa
objekt, stroje in naprave tekoče in redno
vzdržujemo.
V domu v Slovenski Bistrici ne bivajo le
občani naše občine, temveč po namestitvi
sprašujejo ljudje iz različnih koncev Slovenije, saj se dober glas bistriškega doma
širi daleč prek občinskih meja. Pri nas so
bivali in še bivajo tudi tuji državljani iz
evropskih držav.
V okviru modela kakovosti E-Qalin vsako leto merimo zadovoljstvo stanovalcev,
zaposlenih in svojcev. Stanovalci in zaposleni v domu Slovenska Bistrica so bistveno bolj zadovoljni kot je povprečno
zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih v
drugih domovih, zadovoljstvo svojcev pa
je le za malenkost nižje od povprečja drugih domov.
Izjemno dobro sodelujemo z drugimi javnimi zavodi in društvi. Ponašamo se z velikim številom prostovoljcev, ki pomembno
prispevajo k višji kakovosti življenja stanovalcev in razbremenitvi zaposlenih.
Zato je pri nas vedno živahno in prijetno,
vedno se kaj dogaja. Na željo stanovalcev
smo v prvem nadstropju uredili športni
kotiček, ki ga mnogi z veseljem uporabljajo. V naši hiši so nadvse dobrodošle živali;
prostovoljka Saša nas vsaj enkrat mesečno
obišče s kužkom Donyjem. V prostorih
delovne terapije domujejo trije želvaki,
Štefek, Pepi in Korl, v atriju in v bivalni
enoti Spomini in Vezi pa sta se udomačila
zajčka Pikica in Janez.
Glede na vse zapisano lahko s ponosom
zapišem, da je bistriški dom za starejše za
mnoge njegove prebivalce iz hotela, kot so
ga nekateri imenovali prva leta delovanja,
postal drugi dom, kjer se počutijo varne,
cenjene in sprejete.
Svojce in prijatelje naših stanovalcev, občanke in občane Slovenske Bistrice vabim,
da se nam pridružite na prireditvi ob peti
obletnici delovanja bistriškega doma, ki
bo v torek, 11. decembra 2018, ob 14. uri v
dvorani Vintgar. Pridite in polepšajte naš
praznični dan!
Iva Soršak, direktorica Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane
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VOLITVE

IVAN ŽAGAR ŠE ŠTIRI LETA

Foto: Aleš Kolar

Dr. Ivan Žagar ostaja župan Občine Slovenska Bistrica. Po neuradnih podatkih
je na nedeljskih lokalnih volitvah prejel

71,49 odstotka glasov volivcev, njegov
protikandidat, mag. Igor Erker pa 28,51
odstotka. »Najprej bi se zahvalil občankam in občanom, volivkam in volivcem
za podporo. Verjamem, da so volivci prepoznali naše delo že v preteklem obdobju.
Delo je skupek dela vseh, ki tukaj delujemo, od občinskega sveta pa tudi občinske
uprave in župana ter vseh drugih, ki sodelujejo z nami. Na podlagi tega smo zastavili tudi zelo jasen program za prihodnje
obdobje. Verjamem, da so volivke in volivci prepoznali naš program ter da smo ga
v volilni kampanji znali dobro predstaviti.
Za to gre zahvala tudi vsem, ki so aktivno
sodelovali v tej kampanji. Zahvala gre tudi
vsem štirim strankam, ki so me podprle
na volitvah. Vedno rečem, da se volitve
končajo takrat, ko se končajo. Potem gremo naprej, takšen je bil tudi slogan naše

kampanje. V prihodnje pričakujem tvorno sodelovanje znotraj občinskega dela,
seveda pa so k sodelovanju vabljeni vsi, ki
so pripravljeni prispevati k pozitivnemu
razvoju naše občine. V preteklosti sem bil
osebno vedno odprt za sodelovanje in za
vse pozitivne, konstruktivne predloge in
tako bo tudi v prihodnje,« je ob ponovni
izvolitvi za župana povedal dr. Ivan Žagar. Volivci in volivke so izvolili tudi nove
člane Občinskega sveta Občine Slovenska
Bistrica. V novem mandatu bosta največ
svetnikov, po osem, imeli stranki SLS
in SDS, pet svetnikov prihaja iz vrst SD,
po tri bosta imela DeSUS in N.Si, po dva
pa SMC in SNS. Volilna udeležba je bila
42,85-odstotna.
Tomaž Ajd

LOKALNE VOLITVE

OBČINSKI SVET 2018– 2022

Jožef Trol,
rojen 19. 2. 1965,
Slovenska Bistrica

Žarko Furman,
rojen 13. 2. 1979,
Slovenska Bistrica

Mag. Karmen Furman,
rojena 17. 4. 1980,
Slovenska Bistrica

Matej Arnuš,
rojen 29. 8. 1979,
Pragersko

Srečko Juhart,
rojen 22. 11. 1967,
Kebelj

Drago Capl,
rojen 18. 1. 1959,
Slovenska Bistrica

Natalija Očko,
rojena 28. 10. 1981,
Gladomes

Uroš Klajderič,
rojen 14. 4. 1983,
Zgornja Polskava
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Simon Unuk,
rojen 18. 6. 1956,
Vrhloga

Maksimiljan Tramšek,
rojen 5. 5. 1975,
Turiška vas na Pohorju

Modest Motaln,
rojen 27. 4. 1989,
Spodnje Prebukovje

Štefan Otorepec,
rojen 29. 11. 1946,
Laporje

Dr. Peter Cvahte,
rojen 20. 7. 1970,
Slovenska Bistrica

VOLITVE
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Dušan Leskovar,
rojen 26. 5. 1962,
Visole

Karl Kavkler,
rojen 6. 5. 1973,
Vrhole pri Laporju

Blanka Remškar,
rojena 24. 4. 1981,
Spodnja Polskava

Stanislav Mlakar,
rojen 8. 12. 1958, Vrhole
pri Slov. Konjicah

Marko Berdnik,
rojen 31. 5. 1975,
Slovenska Bistrica

Jožef Trglec,
rojen 3. 3. 1956,
Slovenska Bistrica

Drago Mahorko,
rojen 12. 4. 1950,
Slovenska Bistrica

Ludvik Repolusk,
rojen 29. 8. 1960,
Slovenska Bistrica

Ivan Franc Štrukelj,
rojen 23. 3. 1943,
Zgornja Polskava

Mag. Lea Ornik,
rojena 5. 2. 1982,
Kalše

Matej Goričan,
rojen 4. 4. 1977,
Preloge
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Darko Sagadin,
rojen 22. 12. 1965,
Stari Log

Miro Juhart,
rojen 30. 6. 1968,
Črešnjevec

Stanislav Zajšek,
rojen 15. 5. 1955,
Spodnja Polskava

MOST V
GDANSKU

Meseca oktobra je mesto Gdansk,
ki ima skupaj z Gdynjo in Sopotom (tromestje) več kot 1,2 milijona prebivalcev, podelilo nagrade
za najboljše arhitekturne dosežke v
obdobju od leta 2016 do leta 2017.
Med nekaj impozantnimi stavbami je bil nagrade deležen tudi en
most. Gre za dvižni most čez reko
Olowianke, ki so ga načrtovali v
slovenskem projektivnem biroju
Ponting iz Maribora. Nagrado je v
imenu projektivnega biroja prevzel
Viktor Markelj, tudi glavni avtor
mosta. Gre za približno 70 metrov dolg most s 40 metrov dolgim
jeklenim dvižnim delom, ki omogoča plovbo turističnim ladjam in
dostop barkam v bližnji marini do
Baltskega morja. Dvižni del, ki je
težek 90 ton, se dvigne in spusti
v samo dveh minutah s pomočjo
dveh hidravličnih naprav z nosilnostjo vsaka po 300 ton ter hodom
bata v dolžini 7,5 metra. Most je
letos praznoval prvo obletnico de-

Patricija Breznikar,
rojena 18. 11. 1971,
Zgornja Polskava
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Jožef Gorinšek,
rojen 20. 3. 1969,
Podgrad na Pohorju

Milan Škerget,
rojen 7. 6. 1952,
Stari Log

Matej Španinger,
rojen 25. 2. 1981,
Pragersko

lovanja, kar so v mestu proslavili s posebno okrasitvijo mosta in objavo statistike. Most se je v
enem letu dvignil kar 3000-krat brez enega samega zastoja. Običajni urnik dvižnega mosta v sezoni je dvig vsako uro, pol ure je dvignjen za promet ladij, pol ure pa spuščen za promet peščev
in kolesarjev. V zimski sezone je ponoči spuščen,
podnevi pa deluje po urnem programu.
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MOTORIČNI
PARK

Svet KS Pohorskega odreda je po
programu dela za leto 2018 s pomočjo
Občine Slovenska Bistrica in družbe
Impol 2000, d. d., uspel v letošnjem letu

DELAVNICE
ČUJEČNOSTI

Vabljeni, da se nam pridružite pri naših aktivnostih in naredite nekaj za svoje
zdravje.
Telovadba za članice Ed poteka ob sredah
med 20. in 21. uro na Partizanski 24 v Slovenski Bistrici. Prijavite se lahko po spletni pošti na spletnem naslovu sportna@
europadonna.si.
Ponovno pa zbiramo prijave za delavnice
čuječnosti.
V okviru programa ROZA bomo z delavnicami čuječnosti Društva za razvijanje čuječnosti podprli bolnice na poti k
sebi in svojemu zdravju. Čuječnost (angl.
mindfulness) je način zavedanja svojega
doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. S čuječnostjo svojo pozornost usmerjamo na trenutno izkušnjo, kot se poraja tukaj in zdaj.
Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih

zgraditi načrtovani motorični park za vse
generacije ob pešpoti v lipovem parku v
Slovenski Bistrici. Za finančno pomoč pri
nakupu in postavitev naprav (telovadnih
orodij) se zahvaljujemo tako Občini
Slovenska Bistrica kot družbi Impol 2000,
d. d.
Motorični park oziroma fitnes na prostem
vključuje 15 naprav, ki so dejansko
namenjene vsem generacijam. Tudi na
ta način želimo vsi skupaj prispevati k
boljšemu zdravju slehernega posameznika
in druženju v mestu Slovenska Bistrica kot
tudi širše. V letošnjem letu smo načrtovali
v lipovem parku ob pešpoti namestiti
tudi javno razsvetljavo za varno hojo v
nočnem času skozi park, in to nam je tudi
uspelo. Javno razsvetljavo smo priklopili
v električno omrežje 17. novembra.
Po dogovoru med KS Pohorskega
odreda, županom dr. Ivanom Žagarjem
in občinsko upravo bo pešpot zaradi
vremenskih razmer in pomanjkanja
materiala na trgu ustrezno tlakovana
Fotografija je trenutno obešena
v Državnem zboru RS
Foto: Borut Brumec

občutkov in namer ter zunanjega dogajanja. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse
čuječnosti
posameznikom pomagalo vzgojiti
dolgoročno
in globoko
izkušnjo notranje
mirnosti, dobrega počutja in
višjega vrednotenja samega sebe,
vključno z
zmanjšanjem
stresa, tesnobe in depre-
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oziroma drugače utrjena v spomladanskih
mesecih leta 2019.
Spoštovani, kljub nekaterim pesimistom,
kljub prijavi inšpekcijskemu organu
(13. novembra 2018) in ogledu na kraju
samem smo dosegli zastavljeni cilj in poleg
dokončanja motoričnega parka za vse
generacije (fitnesa na prostem) uspeli lipov
park osvetliti ter s tem dvigniti kakovost
življenja občank in občanov in omogočili
varno hojo tudi ponoči. Vsem tistim, ki
dvomijo v zakonitost naših investicijskih
del v sodelovanju z občino, pa sporočamo,
da če bi bile pri inšpekcijskem nadzoru
ugotovljene nepravilnosti, bi bila dela 14.
novembra 2018 zagotovo ustavljena.
Občanke in občane in oziroma krajanke
in krajane vabimo, da v čim več koristijo
naprave, in tudi na ta način nekaj naredijo
za svoje zdravje. Vabljeni!
Za Svet KS Pohorskega odreda
Ludvik Repolusk
sivnosti. Naslednji cikel delavnic bo potekal v Slovenski Bistrici (Partizanska 24) na
začetku spomladi leta 2019. Prijavite se na
e-naslov: roza@europadonna.si. Delavnice potekajo v okviru projekta ROZA, ki ga
sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, in
so za udeleženke brezplačne.
In že zdaj povabilo na predavanje, ki bo
5. februarja 2019 z začetkom ob 17. uri na
Partizanski 24 v Slovenski Bistrici. Naslov
predavanja Poskrbi za svoje zdravje predsednice Europa Donna Slovenija, Tanje
Španić, je vsekakor dovolj zgovoren, da
si na koledarju že zdaj rezerviramo ta datum.
Rebeka Potočnik
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ENERGETSKA PRENOVA

PROJEKT FEEDSCHOOLS
FINANCIRANJE OKOLJSKE IN
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V
ŠOLAH

Cilj Evropske unije je do leta 2020 s pomočjo ukrepov v javnem in zasebnem sektorju
zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 20 %. EU je ob tem izdala direktivo
s številnimi zavezujočimi ukrepi na področju energetske učinkovitosti stavb.
Velik del obstoječega stavbnega fonda v
Srednji Evropi je bil zgrajen pred letom
1970, kar pomeni, da ne ustreza trenutnim
zahtevanim standardom. Zaradi tega je obnova stavb nujna, vendar je prenova javnih
zgradb otežena zaradi omejenega proračuna lokalnih skupnosti.
Namen projekta Feedschools je iskanje
novih rešitev za lokalne skupnosti tako v
tehničnem kot finančnem smislu, za izvedbo obnove šolskih stavb v nizkoenergijske
stavbe. Inovativni pristop vključuje razvoj
celovitega podpornega orodja z dvema
uporabnikom prijaznima aplikacijama.
Prva bo namenjena oceni energetske učinkovitosti in okoljskemu vrednotenju, druga
pa bo prikazovala različne modele financiranja.

Pilotne aktivnosti bodo pod nadzorom
mednarodne tehnične ekipe izvedene v
šestih regijah in so sestavljene iz najmanj
48 energetskih pregledov.
Predhodni načrti za obnovo
šol bodo služili kot referenčni
modeli za posamezno regijo,
kar bo omogočalo ponovljivost projektnih aktivnosti.
Multidisciplinarna strokovnost partnerjev bo
temeljnega pomena
za krepitev znanja
lokalnih energetskih upravljavcev in
šolskega osebja.
Občina Slovenska
Bistrica je eden izmed enajstih partnerjev v projektu,
ki obsega sedem
srednjeevropskih
držav. Projekt sofinancira Evropska
unija iz Evropskega
sklada za regionalni
razvoj v okviru pro-
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grama Interreg Srednja Evropa.
Projekt, katerega skupna vrednost je dva
milijona evrov, se je začel izvajati septembra
2017 in bo trajal vse do avgusta 2020.
Oddelek za družbene dejavnosti
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KOMUNALA
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KOMUNALA
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URAD ZA DELO

DAN ZA DELODAJALCE

Stanje na trgu dela

Ob koncu julija je bilo registriranih 76.051
brezposelnih, kar je 1,4 % več kot junija in
10,2 % manj kot julija 2017.
Na območju Slovenske Bistrice se je od
januarja do julija letos iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo
721 brezposelnih oseb. Razveseljujoči so
podatki o dodatnih potrebah po novih kadrih delodajalcev, saj je bilo do meseca julija letos v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje na območju Slovenske Bistrice
objavljenih že 824 prostih delovnih mest.

Registrirana brezposelnost

Štev. delovno
aktivnih
(avg. 2018)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(avg. 2018)

Oktobra letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.130
brezposelnih oseb, kar je za 5,4 % več kot
v mesecu septembru leta 2018 in za 3,2 %
manj kot v enakem obdobju lani, meseca
oktobra 2017. Med registriranimi brezposelnimi je bilo meseca oktobra 291 mladih, kar znaša 25,7 %. Stopnja registrirane
brezposelnosti je avgusta 2018 na Uradu
za delo Slovenska Bistrica znašala 7,3 %
(kar je za 0,7 % manj kot v enakem obdobju lani), na območju celotne Slovenije
pa je znašala 8 %.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah
Štev. reg.
brezposelnih
oseb
okt. 2018)

V četrtek, 8. novembra, smo na zavodu za
zaposlovanje organizirali dan za delodajalce. Sodelavci Urada za delo Slovenska
Bistrica in Območne službe Maribor smo
na ta dan obiskali podjetje Impol in spoznali proizvodnjo ter konkretna delovna
mesta.
Tudi tokratni dogodek, že četrti zapovrstjo, je izpolnil pričakovanja: izvedli
smo 198 aktivnosti in dogodkov po vsej
Sloveniji, na katerih je sodelovalo 293 delodajalcev. 95 % obiskanih delodajalcev je
menilo, da je bil obisk zelo koristen.
Letos smo največji poudarek namenili
obiskom delodajalcev– teh je bilo 151, ko
so si sodelavci lahko ogledali konkretna
delovna okolja, spoznali delovna mesta in
pogoje, ki so potrebni za njihovo zasedbo.
Poleg tega smo pripravili tudi druge aktivnosti, namenjene predvsem delodajalcem,
kot so hitri zmenki, mini zaposlitveni
sejmi, poslovni zajtrki, okrogle mize, ter
tako krepili sodelovanje in partnerstva z
delodajalci kot tudi z drugimi akterji na
trgu dela. Z namenom izboljšanja posredovanja najbolj ustreznih kandidatov smo
obiskali različne delodajalce, od manjših
do tistih največjih, saj tako poudarjamo
pomembnost vseh delodajalcev kot potencialnih zaposlovalcev. Delodajalcem
smo predstavili naše storitve s poudarkom
na pisarnah za delodajalce, kjer na enem
mestu nudimo vse storitve za zaposlovanje. Spregovorili smo tudi o aktualnih
programih aktivne politike zaposlovanja
in pridobili informacije o morebitnih zaposlitvah, ki jih načrtujejo, ter predvidenih prostih delovnih mestih, poleg tega
smo jim povedali, kako lahko sodelujemo
pri usposabljanju novih delavcev, ter jim
ponudili programe po meri. Od delodajalcev pa smo pridobili tudi informacije o
potrebah po specifičnih znanjih, ki jih delodajalci iščejo pri novo zaposlenih delavcih, saj je to nujno za uspešnejše zaposlovanje. Predstavili smo jim tudi možnosti,
ki jih nudi neformalno izobraževanje in
usposabljanje (NIU) kot priložnost, da
pridejo do ustreznega kadra, ki ga na trgu
dela primanjkuje.

Kar 83 % delodajalcev pa je izrazilo željo,
da bi v prihodnje želeli sodelovati pri zaposlovanju novih sodelavcev z Zavodom.
Pri tem bi želeli uporabiti predvsem našo
pomoč pri iskanju in strokovnem izboru
primernih in motiviranih kandidatov ter
pri koriščenju programov aktivne politike zaposlovanja. 71 % delodajalcev bi bilo
pripravljenih sodelovati pri usposabljanju brezposelnih, ki trenutno še nimajo
ustreznih znanj in izkušenj za delo v podjetju. Kar 95 % delodajalcev pa je menilo,
da je bil obisk koristen, zato bomo tudi v
prihodnje nadaljevali s podobnimi aktivnostmi.
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Odvil se je evropski dan delodajalcev; sodelavci Območne službe Maribor smo
na ta dan obiskali podjetje
Impol in spoznali proizvodnjo ter konkretna delovna
mesta

Makole

65

308

6,8

Oplotnica 118

661

6,3

Poljčane

154

1.179

8,5

Slovenska
Bistrica

845

8.465

7,3
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Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se
delovno aktivno prebivalstvo povečuje.
Avgusta 2018 je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica 10.613 delovno
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 3,1 % več kot v enakem
obdobju lani. V Območni službi Maribor
se je delež povečal za 2 %, povečal se je
tudi delež na ravni celotne Slovenije, in
sicer za 2,9 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
59,8 %

ženske

43,8 %
16,5%

11,8 %

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

22,4 %

33,7 %

24,2 %

dolgotrajno stari do 29 let stari 50 let in brezposelni 2
brezposelni
več
leti ali več

Priložnosti za delodajalce

Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem
•Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oz. največ
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih
lahko traja vključitev več kot en mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 23. 10. 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V program se lahko vključijo mladi do izpolnjenega 30. leta, ki so
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb
najmanj tri mesece. Usposabljanje lahko
traja dva ali tri mesece. V trimesečni program se lahko vključite le, če ste iskalec
prve zaposlitve. Program je aktualen do
razdelitve sredstev oz. najdlje do 30. 11.
2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu
2017/2018
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v naši evidenci; starim 30
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in več
z nedokončano ali končano osnovno šolo,
ki so najmanj tri mesece prijavljeni v naši
evidenci; posameznikom, ki se vključujejo
na trg dela po končanem programu socialne aktivacije. Usposabljanje traja dva ali
tri mesece, odvisno od zahtevnosti del.
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Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 30. 11. 2018.
•Trajno zaposlovanje mladih
Osebe, ki so mlajše od 30 let, se lahko že
takoj po prijavi v evidenco brezposelnih
vključijo v subvencionirano zaposlitev.
Javno povabilo delodajalcem omogoča
subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj en
dan prijavljeni v evidenci brezposelnih
oseb. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Javno povabilo je odprto najdlje do 31. 7.
2019.
•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine;
7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 30 let in imajo
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana
ali zaključena osnovna šola); so starejše
od 30 let in bodo po vključitvi v programe
socialne vključenosti in aktivacije znova
postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti
realizirana za polni delovni čas (t.j. 40 ur
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oz.
najdlje do 31. 7. 2019.
Sprememba v javnem povabilu je, da se v
program Zaposli.me takoj po prijavi med
brezposelne osebe lahko vključijo starejši
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno največ osnovno šolo ter so stari najmanj 30
let.
•Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim
časom za najmanj 24 mesecev, prejeli subvencijo v višini 11.000 EUR. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma
najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno povabilo je odprto do porabe
sredstev oz. najdlje do 30. 6. 2020.
•Usposabljamo lokalno za zaposlitev v
najbolj iskanih poklicih
Usposabljajte brezposelne na delovnem
mestu v deficitarnih poklicih, opredeljenih po naših območnih službah, še preden
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se odločite glede njihove zaposlitve.
S takšnim usposabljanjem bodo brezposelne osebe pridobile dodatna znanja,
veščine in spretnosti, s katerimi si bodo
izboljšale ali razširile zaposlitvene možnosti in odprle nove poti do zaposlitve v
deficitarnih poklicih. V usposabljanje se
lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj
tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanja ter delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve
na delovnih mestih za deficitarne poklice.
Javno povabilo Usposabljamo lokalno je
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do
28. 6. 2019.

Poklicni barometer za 2019

S poklicnim barometrom, ki smo ga poskusno izvedli v naših območnih službah, smo

ugotovili, da bodo v letu 2019 pri velikem
številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, kar pomeni,
da bo kadra premalo. Predvidevamo tudi,
da bo v letu 2019 le nekaj poklicev, kjer bo
manj razpisanih prostih delovnih mest, kot
bo iskalcev zaposlitve v teh poklicih.
Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, katere cilj je ugotoviti in prikazati
predvidena gibanja na trgu dela. Iz raziskave je razvidno predvideno razmerje med
ponudbo in povpraševanjem po poklicih
v naslednjem letu, in sicer na ravni območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje
(ZRSZ) ter na nacionalni ravni. Raziskavo
so v devetdesetih letih zasnovali na Švedskem in jo po enaki metodologiji izvajajo v
več evropskih državah. Poleg Švedske poklicni barometer izvajajo tudi Finska, Poljska in Estonija.
Septembra letos smo poklicni barometer v
obliki pilotne raziskave izvedli na sedmih
območnih službah ZRSZ: OS Ljubljana, OS
Maribor, OS Celje, OS Nova Gorica, OS
Koper, OS Trbovlje in OS Sevnica. Poklicni
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barometer smo v vsaki sodelujoči območni
službi izvedli v obliki panelov, na katerih
je šest do osem strokovnjakov opredelilo predvideno razmerje med ponudbo in
povpraševanjem po poklicih na lokalnem
trgu dela v naslednjem letu. Poleg zaposlenih na ZRSZ, ki sodelujejo z delodajalci ali
z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako
potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot
tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, so pri izvedbi
sodelovali tudi predstavniki agencij za zaposlovanje.

Primanjkljaji v poklicih na območju
Območne službe Maribor

Spodaj so prikazani poklici za Območno
službo Maribor, za katere se ocenjuje, da
bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju.

Prikazujemo ključne razloge za primanjkljaj, ki obsegajo naslednje možnosti:
-kandidatov v tem poklicu ni oz. jih je
premalo;
-kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen (nima ustreznih kompetenc, znanj,
sposobnosti, licenc, izpitov ipd.), zato
imajo delodajalci težave z iskanjem kadra
v teh poklicih;
-delovni pogoji (plača, neugoden delovni
čas, težko fizično delo ipd.) odvračajo
kandidate, da bi iskali zaposlitev v teh
poklicih;
-Podrobnejša obrazložitev metodologije
izvedbe poklicnega barometra se nahaja
v poročilu Poklicni barometer – metodološka pojasnila. Rezultate za sodelujoče območne službe si lahko ogledate v
priponki Poklicni barometer – rezultati
Slovenija in območne službe.
Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica
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NA BRINJU
JE DIŠALO

Na Brinju so se pred časom zbrali člani
Centra za starejše Metulj in se veselili ob
pečenih kostanjih, dobri domači pečenki
ter kruhu iz krušne peči. Poskrbeli so za
dober mošt, domači jabolčni sok, grozdje
in domače pecivo, ki so ga prinesle Metuljčice, Metuljčki pa so prinesli kostanje.
Nič ni lepšega v jesenskih dneh, ko to, ko
zadiši po pečenih kostanjih, ki nas vsaj
malce pogrejejo. Za pečenje kostanjev so
poskrbeli Ivo, Milan in Franci. Jasmina je

poskrbela, da niso bili žejni, za rezanje pa
Milica, Jožica in Marjetka. Mize so bile res
polne vseh dobrot, bilo je prijetno, klepetavo, ob Brankovi glasbi in petju se je tudi

plesalo. Lahko bi rekli, da je bil dogodek
pravcata priprava na martinovanje, ki je
bilo pred vrati.
Brigita Ptičar

KLUB BOLNIKOV PO MOŽGANSKI
KAPI – CVB SLOVENSKA BISTRICA
V Sloveniji od leta 1990 deluje Društvo
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo
(CVB), ki se je leta 2000 registriralo v prostovoljno, humanitarno organizacijo za
kronične bolnike Združenje CVB. Deluje
v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, svoj sedež ima v prostorih
Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS URI – Soča v Ljubljani na Linhartovi
51. Regijsko se člani organizirajo v klube,
ki združujejo bolnike po možganski kapi,
njihove svojce in druge. Trenutno je v
Sloveniji ustanovljenih 21 klubov z okoli
2000 člani.
V naši državi zboli za možgansko kapjo vsako leto okoli 4000 novih bolnikov.
Trajne posledice so hude in v primeru preživetja vedno puščajo težko invalidnost.
Poleg gibalne prizadetosti so bolniki pogosto tudi psihološko in socialno izolirani,
zato jih redko videvamo v javnosti. Možnosti kompleksne rehabilitacije v specializiranih institucijah so omejene. Ker je po

ustanovami.
Priprave za ustanovitev Kluba CVB Slovenska Bistrica
so se začele v sodelovanju z
Občino Slovenska Bistrica
že spomladi in poleti letos.
Klub je bil ustanovljen 9.
oktobra 2018, njegova dejavnost pa je že v kratkem
času postala uspešna in medijsko odzivna.
Foto: Tomaž Benkič
Na ustanovnem Občnem
statistični evidenci na našem območju ve- zboru kluba CVB Slovenska Bistrica 9.
liko takšnih bolnikov, ki vsak zase doživ- oktobra 2018 smo predstavili Združenja
ljajo svojo stisko, se je pojavila potreba po CVB, spregovorili o njegovem pomenu in
poglobljeni strokovni pomoči in druženju delu, o klubih in financiranju.
oziroma klubih. Klubi so humanitarne sa- Na volitvah Kluba CVB Slovenska Bistrica
mopomočne organizacije, ki se financira- je bila za predsednico izvoljena Mira Orojo iz donacij. V letnih programih imamo sel, za podpredsednico Mira Benkič, za
učne delavnice, strokovna predavanja, koordinatorko Bojana Selinšek, za članici
specializirane zdravstvene storitve s tera- upravnega odbora pa sta bili imenovani
pijami, obnovitveno trajno rehabilitacijo v Majda Vrečnak in Jožica Janžič.
termah in zdraviliščih ter druge aktivnosti Člani kluba se bomo srečevali vsak druza ohranjanje gi torek v mesecu ob 16. uri, v prostorih
telesnih in psi- Centra za starejše Metulj na Leskovarjevi
hičnih funkcij. 12 v Slovenski Bistrici.
Sodelujemo s K sodelovanju ste vljudno vabljeni bolniki
s t r o k o v n i m i po možganski kapi, vaši svojci, širša družorganizacijami ba sosednjih občin, krajev in vasi, ki vas ta
na vseh rav- problematika zanima.
neh, še pose- Kontakt:
bej z enotami −Mira Orosel: 040 640 177, mira.orosel@
URI – Soča, gmail.com;
nevrološkima −Milan Čuček, 040 736 744, milan.cuklinikama, bol- cek@gmail.com.
nišnicami, zdraMilan Čuček, predsednik Združenja
vilišči,
zdraCVB Slovenije
vstvenimi
domovi, domovi upokojencev
in z drugimi
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PO VOŠNJAKOVI POTI V VISOLE

Na sončno soboto, 20. vinotoka, smo se spomnili enega največjih slovenskih rodoljubov, dr. Josipa Vošnjaka, ki je svojo
bogato življenjsko pot zaključil prav med trtami štajerskega
Merana, v Visolah nad Slovensko Bistrico. Tokrat sta Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica in Krajevna skupnost Impol
organizirala pohod od Zgornje Bistrice do t. i. Kresnikovega štoka, danes Pergerjeve kleti v Visolah. Zbralo se je okoli
70 pohodnikov.
V pohod smo vključili stare kleti, ki jih ni malo po Visolah.
Prijazni domačini pa so pohodnike pogostili prav v vseh
kleteh ob poti. Najprej smo se ustavili pri Branku Hmelaku,
po domače pri Pežakovih, kjer še hranijo izvirno Vošnjakovo prešo iz leta 1900. Za popestritev dogodka je poskrbel
Anton Šteferl, ki je prikazal kuhanje žganja. Pot jih je nato
vodila do nekdanjega Bovhovega mlina in žage lastnika Romana Dorna, ki gradi brunarico iz debelih brun smreke,
kakršne gradijo v Skandinaviji in Severni Ameriki.
Na Zgornji Bistrici so se ustavili ob nekdanji Rajhovi žagi,
kjer so si pohodniki ogledali del replike bistriške drče, ki je
vključena v Bistriško pot in vodi do Črnega jezera na Po-

horju. Resen vzpon jih je čakal do Visol, kjer jih je kot
vedno pogostil Konrad Pogorevc.
Kosovi, sorodniki velikega Slovenca dr. Josipa Vošnjaka,
so jih presenetili z razstavo starih fotografij, vinogradniških knjig in projekcije fotografij. Dan se je prevešal
v popoldan in pot jih je vodila do zadnje Vošnjakove
kleti v Visolah. Z rujno kapljico so nazdravili ob koncu pohoda in si obljubili, da se spomnijo tega velikega
Slovenca, ki je živel v naših krajih, tudi naslednjo leto.
Tudi tokrat se zahvaljujemo folklorni skupini KUD-a
Lojzeta Avžnerja z Zgornje Ložnice, harmonikarju
Martinu Lunežniku, vsem gostiteljem ob poti (Branku
Hmelaku, Romanu Dornu, družini Tomazini, čebelarstvu Pogorevc, družini Lunežnik-Pintarič in družini
Perger) ter predsedniku KS Impol Dušanu Leskovarju.
Namen pohoda je obuditi misel ljudi, da se zavedamo,
kako pomembni ljudje in zgodbe okoli njih se prepletajo okoli nas. Vse to pa naj spremljajo dobra kapljica,
kulinarika in kultura.
Viktor Ajd
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Koncert Nuške Drašček in Anje Bukovec
V okviru glasbenih prireditev Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica smo v mesecu oktobru organizirali koncert Nuške Drašček in violinistke Anje
Bukovec. Na klavirju jih je spremljal Igor Vićentić. Koncert, ki je bil v celoti v akustični izvedbi
,je navdušil polno Viteško dvorano Bistriškega
gradu. Glasbenici sta v dveh delih koncerta izvedli skladbe raznih skladateljev s poudarkom na
izvedbah južnoameriških avtorjev.

Koncert skupine Gemaj
Izjemno lep večer šansonov, balad in kantavtorske glasbe nam je podarila skupina
Gemaj v Viteški dvorani Bistriškega gradu.

Obnove

V jesenskih mesecih so delavci Zavoda za kulturo odstranili nevarno brezo v parku za knjižnico, obnovili ograjo pri bolnici Jesen na Pohorju
in popravili mostnice na poti k Trem žebljem pri
Osankarici. Prav tako obnavljamo živinsko tehtnico iz prejšnjega stoletja v vaškem jedru Spodnje
Polskave in Rajhovo kapelo na Zgornji Bistrici.
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INSPIRACIJA
Pri projektu INSPIRACIJA ali Revitalizacija mest
industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma
sodelujejo partnerji iz Trbovelj (vodilni partner),
Slovenske Bistrice, Labina in z Reke.
Projekt je odgovor na razvojne izzive manjših in
srednje velikih mest z zaledjem na programskem
območju, ki jih zaznamuje dominantna industrijska kulturna dediščina, ki pa je trenutno še premalo prepoznana kot unikatni razvojni potencial.
Bienale bo organiziran kot potujoča razstava med
vsemi lokacijami. Na bienalu se bo predstavljalo
večpomenskost umetniško-industrijske naveze in
tudi sam kontekst povezanosti umetnosti, znanosti
in tehnologije.
Vabljeni na ogled bienala industrijske umetnosti, ki
poteka od 1. do 16. decembra v razstavišču Graslov
stolp v Slovenski Bistrici. Ogled je možen od torka
do petka od 9. do 17. ure in ob sobotah od 11. do
15. ure.
Nina Knez

PODJETNIŠKO DELAVNICO IZVEDLA
KARIZMATIČNA SAŠA EINSIEDLER
V torek, 13. novembra, je v organizaciji
RIC Slovenska Bistrica potekala podjetniška delavnica z naslovom Komunikacija
za osebno in poslovno uspešnost. Odlično
jo je izvedla karizmatična Saša Einsiedler.
Predavanje o pomembnosti prvega vtisa in
zaupanja pri sogovorniku, kratke, vendar
prepričljive, samozavestne in navdušujoče
predstavitve, razumevanja samega sebe in

drugih za učinkovito komunikacijo tako v
osebnem kot poslovnem življenju je podkrepila še s posebnim pristopom, vajami
in nasveti. V prostore Srednje šole Slovenska Bistrica, kjer je delavnica potekala, je
privabila in navdušila več kot 70 podjetij,
podjetnikov, potencialnih podjetnikov in
drugih obiskovalcev.
Delavnica je bila organizirana v okviru

projekta SPOT Svetovanje Podravje, ki ga
sofinancirajo Evropski sklad za regionalni
razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna
agencija.
Danica KOŠIR, SPOT-svetovalka,
RIC Slovenska Bistrica

Informator, oktober 2018

ZAVOD ZA KULTURO

Stran 19

Stran 20

KOLEDAR PRIREDITEV

Informator, oktober 2018

Informator, oktober 2018

KOLEDAR PRIREDITEV

Stran 21

Stran 22

INTERVJU
sugestije in nagovarjanje številnih občanov
vseeno odločil, da se
ponovno angažiram na
lokalni ravni. Kot veste,
sem leta 2010 spet kandidiral za župana in bil
tudi izvoljen. Delo niti
slučajno ni rutinsko,
je pestro in zanimivo,
z vsakokratnimi izzivi.
Najprej je tu operativno vodenje občine
kot institucije lokalne
samouprave, ob tem
se trudimo, da bi občino ustrezno umestili
tudi v širši prostor in
jo naredili bolj prepoznavno, kar nam,
vsaj menim tako, dokaj
dobro uspeva. In glede
na to, da sem tudi vodja slovenske delegacije
v Odboru regij in član
predsedstva Odbora regij EU, tudi v Bruslju nismo popolna neznanka.

DR. IVAN ŽAGAR,
župan Občine
Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar

Dr. Žagar, najprej seveda čestitke ob
ponovni prepričljivi izvolitvi na mesto
župana Občine Slovenska Bistrica. Če
smo prav izračunali, začenjate svoj šesti
mandat, s čimer ste prehiteli celo dolgoletnega poslanca, Jožefa Jerovška …
Ja, hvala za čestitke, bi se pa ob tej priložnosti seveda želel še posebej zahvaliti
volivkam in volivcem, ki so mi ponovno
izrekli zaupanje in zaupali vodenje občine
še za eno mandatno obdobje. Zahvala gre
tudi predstavnikom političnih strank, ki
so me podprle na tokratnih volitvah, kakor tudi moji zvesti ekipi, ki je sodelovala
v volilni kampanji. Moja izvolitev je tako
rezultat skupnega dela in naporov ter temelji na že uresničenih preteklih nalogah
in vsebinah kakor tudi na jasno opredeljenih in določenih ciljih za v prihodnje.
Vselej pedantni statistiki so izračunali,
da je pri nas župansko povprečje približno 3,5 mandata. Ni bojazni, da bi izzivi
prešli v rutino?
Poglejte, če se pogovarjava o mojih mandatih, moram seveda povedati, da sem
bil v mojem prvem obdobju, se pravi, od
prve izvolitve leta 1994 dalje, župan deset
let oziroma dva mandata in pol, kar po
evropskih merilih pomeni dva mandata,
pač glede na to, da mandati v Evropi trajajo pet ali več let. Ko sem zaključil delo
ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obdobju 2004–2008, nisem kaj dosti razmišljal o tem, da bi nadaljeval v politiki, vendar sem se potem na

Zanimiva in po svoje pomenljiva je tudi
sestava novega sklica občinskega sveta.
Predsednik Slovenske nacionalne stranke, gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, se
je tik pred volitvami kot duh pojavil v
Slovenski Bistrici in pred občinsko tablo na Kolodvorski izjavil, da to ni več
Slovenska ampak Sljovenska Bistrica. V
občinskem svetu bosta po novem sedela
tudi dva svetnika Slovenske nacionalne
stranke. Mimogrede, SNS je na volitvah
podprla vašega protikandidata, mag.
Igorja Erkerja …
Menim, da bi si moral gospod Zmago Jelinčič Plemeniti za svoje plemenite cilje
zaščite slovenstva in narodove identitete
prizadevati najprej tam, kamor je bil tudi
izvoljen, se pravi, v parlamentu, ne pa pred
občinskimi tablami. Migracije so seveda
nadvse kompleksno vprašanje. Ob tem ne
gre prezreti dejstva, da so delno posledica tega, da pri nas ni na voljo določenih
kategorij delovne sile. Ampak ne glede na
to bo treba to problematiko skrbno proučiti in rešitve poiskati na sistemski ravni
in v okviru državnih institucij ter pristojnih služb. Osebno menim, da bi morali s
sprejemom ustrezne zakonodaje opredeliti tri ključne pogoje, in sicer pod ena obvezno znanje slovenskega jezika ob vpisu
v izobraževalne ustanove, pod dve, da vsi,
ki dobivajo socialne prejemke, opravijo
tedensko določeno število ur družbeno
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koristnega dela, to bi veljalo univerzalno,
se pravi za vse prejemnike, in tretje, da
pristojne inšpekcijske službe sprotno preverjajo bivalne pogoje, saj je nevzdržno,
da je na enem naslovu prijavljenih tudi po
več deset oseb. To so konkretni predlogi,
za razliko od populističnih izjav pred občinskimi tablami. Ob tem moram seveda
omeniti še Stranko modernega centra,
katere predstavniki so v zvezi s to problematiko tik pred volitvami kazali s prstom
na župana in občino, čeprav je SMC na državni ravni imela štiri leta v rokah škarje
in platno, pa na tem področju ni naredila
popolnoma ničesar. Na lokalni ravni smo
organizirali na to temo kar nekaj okroglih
miz, sestal se je tudi varnostni sosvet pa
kolegij načelnika upravne enote. Osebno
sem komuniciral tudi s posameznimi pristojnimi ministri, o tem smo govorili tudi
na organih predsedstva Skupnosti občin
Slovenije in še kje. Nikakor pa ne bom
pristal na skrajno populističen pristop, ko
se skuša to problematiko z več kot prozornim ciljem tik pred volitvami uvrstiti na
sejo občinskega sveta.
V občinskem svetu imajo stranke, ki
so vas podprle na volitvah, skupaj 22
svetniških mest. Več kot samozadostna
koalicija z dvotretjinsko večino. Boste
navzlic temu k sodelovanju povabili še
koga?
Za mene se volitve končajo z volitvami.
Sledi čas sodelovanja in povezovanja. Tudi
v preteklosti smo k sodelovanju vselej povabili vse, ki so bili pripravljeni konstruktivno sodelovati na nekih realnih osnovah
in na ta način prispevati k temu, da vsi
skupaj naredimo nekaj dobrega za to občino in kakovost bivanja v njej, ne glede
na formalno koalicijo, ki me je podprla na
volitvah. Seveda pa po drugi strani koalicija, skupaj z menoj, prevzema jasno opredeljene obveznosti, naloge in glavno odgovornost za vodenje in s tem za nadaljnjo
rast in razvoj občine kot celote. V tem
smislu so še kako dobrodošle tudi pobude
drugih udeležencev, recimo gospodarstva,
civilne družbe in še koga. Vedno smo jih
upoštevali. Konec koncev, raziskava, ki so
jo naredili pri reviji Finance, je pokazala,
da naša občina po kakovosti bivanja sodi
med sedem najbolj prijaznih oziroma najuspešnejših v državi, istočasno pa je po
teh merilih tudi najboljša v Podravju.
Med zmagovalce letošnjih županskih
volitev nedvomno sodijo neodvisni kandidati s svojimi listami, za katerimi dostikrat tičijo etablirane politične stran-
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ke. Kakorkoli že, pri nas v Slovenski
Bistrici teh teženj in trendov ni zaznati.
Kaj pravite, gre za neke vrste strankarski
»betontanc«?
S tem se niti slučajno ne morem strinjati.
Nenazadnje, imamo demokratično ureditev in večstrankarski politični sistem, ki
ga seveda osmišljajo in udejanjajo prav
politične stranke. Kolikor vem, zaenkrat
ni primernejše politične ureditve, in če bi
bila, bi jo najbrž kje tudi že prakticirali.
Kar zadeva neodvisne, nestrankarske kandidate in njihove liste, imam o tem svoje
mnenje. Namreč, strinjam se z vami, da
za njimi pogosto stojijo točno določene
politične grupacije oziroma stranke. To bi
zanesljivo pokazale tudi podrobnejše analize. Kar zadeva naš lokalni politični milje,
pa bi dejal, da odsotnost tovrstne politične participacije kaže na to, da je tu politika konsistentna in dovolj transparentna,
z jasno opredeljenimi cilji in odgovornostjo, kar javnost tudi na ustrezen način
prepoznava. Občasno se sem ali tja pojavi
kakšna lista, ampak ti poskusi so bolj ali
manj obsojeni na neuspeh iz že omenjenih
razlogov.
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Stalnica je seveda ustrezen finančni
okvir občin za izvajanje predpisanih
dejavnosti ter zagotovitev sistemskih virov in zadovoljivega obsega naložbenih
sredstev, ki omogočajo nadaljnji razvoj
in prosperiteto. Aktualni premier je bil
pred prevzemom te funkcije župan …
No, kar zadeva novo vlado, je treba povedati, na nekateri njeni ukrepi oziroma poteze nakazujejo korake v pravo smer. Kot
ste že omenili, tudi premier prihaja iz vrst
županov. Seveda pa bo treba še počakati,
da bomo lahko meritorno presojali, kam
Foto: Aleš Kolar

Ozriva se nekoliko nazaj, v minula štiri
leta. Kaj bi posebej izpostavili, ob dejstvu, da ste se praktično lep čas ukvarjali
tudi s konsolidacijo občinskih financ?
Ko sem leta 2010 ponovno prevzel vodenje občine, smo resnično morali precej
naporov vložiti v konsolidacijo občinskih
financ. To je bil tudi čas vsesplošne gospodarske krize in posledice so še kako čutile tudi občine. Ker država ni na ustrezen
način reagirala, je vse skupaj pripeljalo
do finančne podhranjenosti občin, kar je
seveda v veliki meri zmanjšalo manevrski
prostor za delovanje na lokalni ravni. No,
mi smo ne glede na to okrnjeno financiranje uspeli poiskati neka dodatna sredstva,
tudi iz evropskih virov, in nekako uspevali
ohranjati ta razvojni cikel.
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se bo vse skupaj zasukalo. Občine so z vlado sicer podpisale nek kompromis oziroma dogovor glede povprečnine, zavedajoč
se, da se čez noč stvari ne da urediti na
zadovoljiv način. V tem kontekstu je treba omeniti še pogajanja vlade s sindikati.
Če bodo dodatno pridobljena sredstva v
dobršni meri porabljena za višje plače in
druge stroške, potem seveda nismo naredili ničesar.
Primerna poraba se izračunava po formuli, ki je menda nastala še v času vašega ministrovanja. Matematični model je
zgolj kriterialna funkcija, znotraj katere
se določajo kriteriji in njihova obtežitev.
Osnovna težava je pravzaprav v finančni
podhranjenosti občin.

Formula za izračun primerne porabe je
nastala pred približno desetimi leti. Takrat
so bile razmere sicer res nekoliko drugačne, ampak bistvenih sprememb v tem času
vseeno bi bilo. Seveda gre za matematični
model, s statistično analizo je kadarkoli
mogoče ponovno analizirati in ugotavljati
vplivne dejavnike, upoštevajoč tudi specifičnost posameznih okolij in občin, ter formulo ustrezno korigirati. Ampak to je zgolj
modeliranje, ključni problem je v finančni
podhranjenosti občin. Ko bomo zagotovili ustrezen finančni okvir, lahko zelo hitro
spremenimo tudi matematični del, se pravi, formulo za izračun. Vsekakor si želimo,
da bodo sredstva čimprej na voljo v takem
obsegu, kot jih določa tudi zakon. Ob tem
naj omenim še regionalni razvoj, ki se je v
zadnjih letih praktično ustavil, saj regionalnih spodbud z izgovarjanjem na krizo tako
rekoč ni bilo. Tudi kar zadeva evropsko regionalno politiko oziroma kohezijo, je bil
občinam prav tako v dobršni meri onemogočen dostop do novih sredstev. Mi smo s
precej znanja in spretnosti vseeno uspeli
pridobiti določena sredstva. Nenazadnje je
bila iz tega naslova zgrajena I. faza zahodne
obvoznice, v teku je projekt energetske obnove 16 objektov, realizirali smo še približno 20 projektov mehkih vsebin in pripravili
vse potrebno za nadaljevanje velikega projekta s področja komunalne infrastrukture,
to je izgradnje kanalizacije na Zgornji Polskavi. Lahko zaključim, da smo izkoristili
vse priložnosti, ki so se ponudile.
Seveda ne moreva mimo pokrajin kot razvojne priložnosti, kar bi omogočilo decentralizacijo oblasti, predvsem v smislu
razvojnega preboja in skladnejšega regionalnega razvoja. Zdi se, da smo bili temu
še najbližje v času vašega ministrovanja.
Koliko pretiravam, če rečem, takrat ali
nikoli?
Iskreno upam, da maksimalno pretiravate.
Treba se je zavedati, da so pokrajine ustavna kategorija. In če jih nimamo, to v bistvu
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pomeni, da ustave v tem delu preprosto ne spoštujemo. Z
ustanovitvijo pokrajin ne omogočamo samo regionalnega
razvoja in decentralizacije, ampak na ta nivo prenašamo
tudi vso odgovornost. Projekt ustanovitve pokrajin, ki smo
ga pripravili v času mojega ministrovanja, je predvideval, da
se na ta nivo prenesejo vse naloge in obveznosti, vključno s
finančnimi viri in zaposlenimi, se pravi uradništvom. Zaradi
tega ne bi nastali nobeni dodatni stroški. Za uzakonitev pokrajin je potrebna dvotretjinska večina, ki je ni bilo mogoče
zagotoviti, drugače povedano, ni bilo politične volje oziroma
pripravljenosti. Zanimivo bi bilo izvedeti, kdo so tisti ključni akterji oziroma dejavniki, ki proces ustanovitve pokrajin
vseskozi blokirajo. Veljalo bi s prstom pokazati na njih, ne pa
pavšalno ugotavljati, da ni politične volje. Je pa pomenljivo,
da prejšnja vlada v dokumentih o vizijah in strategiji razvoja
regionalne in lokalne samouprave v obdobju do leta 2030
oziroma do leta 2050 pokrajin pravzaprav sploh ne omenja.
Tu bi posebej opozoril na razvite in uspešne zahodne demokracije, ki striktno spoštujejo in izvajajo načelo subsidiarnosti, se pravi, prenosa nalog in odgovornosti navzdol, ter
večnivojskega upravljanja.
Gospod župan, pred štirimi leti sem vas v takratnem
povolilnem klepetu povprašal, kje boste silvestrovali.
Odgovorili ste, da na Spodnji Polskavi in na Trgu Svobode
v središču mesta. Najbrž tudi letos ne bo nič drugače …

Oktet Tinje vabi na
božično-novoletni koncert,
ki bo v petek, 21. decembra,
z začetkom ob 18. uri v
Viteški dvorani bistriškega gradu.
Pevci se bodo na koncertu z naslovom
Nocoj poglej v nebo
predstavili z zanimivim in raznolikim
programom: prepevali bodo slovenske
ljudske in umetne pesmi, dalmatinske
pesmi in priredbe iz zakladnice
slovenske narodno-zabavne glasbe, ki
jih je priredil umetniški vodja
Marjan Krajnc.
V Oktetu (nonetu) Tinje pojejo Matej
Horvat, Vili Pišotek, Marko Capl,
Jernej Šega, Srečko Škorjanec, Anže
Jaušovec, Krištof Blažič, Tadej Pišotek
in Dejan Pliberšek.
Vstopnine ni.
Vabljeni na lep kulturni dogodek!
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Ja, verjetno res ne bo nič drugače. Sicer pa bi izkoristil to priložnost,
glede na to, da so pred nami prazniki in trije prihajajoči sivolasi možje, da občankam in občanom zaželim zdravja kot tudi uspehov, tako
zasebno kot na delovnem področju. Prepričan sem, da s sodelovanjem, s skupnim nastopom in z medsebojnim razumevanjem lahko
naredimo korak naprej.
Drago Čož
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INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER
UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Ste že opazili jumbo plakate in televizijske spote, na katerih ljudje sporočajo, da
so z novim znanjem napredovali, pridobili certifikat o znanju jezika ter končno
pridobili poklic?
Vsi ti zadovoljni uporabniki so izkoristili
brezplačno svetovanje za zaposlene.
Promocijska kampanja oglašuje projekt
informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Projekt, ki se je začel leta
2016 in bo trajal do 2022, izvajamo tudi

na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica.
V okviru projekta brezplačno svetujemo
vsem zaposlenim, ki se želijo prekvalificirati, pridobiti izobrazbo, napredovati
ali zamenjati službo ter tudi ovrednotiti
že pridobljeno znanje in pridobiti potrdilo … Prav tako lahko dobijo informacije
tudi delodajalci, ki želijo poiskati pravo
usposabljanje za svoje zaposlene ter jih
tako motivirati in povečati njihovo učinkovitost in zadovoljstvo.
Želite dokončati šolanje, potrebujete
nasvet glede pridobitve izobrazbe, potrebujete znanje računalništva, želite potrdilo o znanju tujega jezika?
Na svetovalnem pogovoru vam bomo pomagali pri odločitvi za vpis v izobraževalni program, pri načrtovanju vaše poklicne
poti, ugotavljali in vrednotili bomo vaše
znanje in vam svetovali, kako naprej. Potrdila, dokazila, certifikate, poklicne in
osebne kompetence bomo pomagali zbra-

ti in predstaviti v zbirni mapi – portfoliju. Med izobraževanjem bomo na voljo
za nasvete glede učenja, pomagali bomo
poiskati odgovore, če boste v dvomih ali
težavah. Pa tudi po koncu izobraževanja,
ko se sprašujete, kaj pa zdaj, lahko skupaj
ocenimo opravljeno in naredimo načrt za
naprej. S celovitim svetovanjem za razvoj
povezujemo poklicno, izobraževalno in
osebno svetovanje.
Veste, da lahko ob zaključku srednjega
izobraževanja dobite financirane stroške šolnine? Ste slišali, da se lahko vključite v brezplačni tečaj računalništva ali
tujega jezika?
V svetovalnem središču Ljudske univerze Slovenska Bistrica poznamo te možnosti, zato ne odlašajte z obiskom.
Maja Kanop Krevh,
vodja svetovalnega središča
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BENIGNI TUMORJI KOŽE IN NJIHOVO
ODSTRANJEVANJE
malna. Prednost je torej estetsko zelo dober
rezultat, minimalna brazgotina, brez šivanja, visoka natančnost in minimalna bolečina pri posegu.
Z omenjeno metodo se lahko odstranjuje številne benigne kožne tumorje, kot so
seboroične keratoze, dermalne nevuse, senilne hemangiome, mehki fibromi, drobne

V času življenja se lahko na koži
pojavijo številne lezije. Bodisi
zaradi zaskrbljenosti ali zaradi
estetske motnje bolniki obiščejo
dermatologa, ki opravi natančen pregled in kožno spremembo z dermatoskopom opredeli.
V primeru nenevarnih oziroma
benignih lezij je radiofrekvenčna ablacija tista, ki ima številne
prednosti v primerjavi z drugimi
metodami odstranjevanja.
V Slovenski Bistrici v centru
Zdravje in radost (za Mercator
centrom) se nahajata Fizioterapija zdravje s specialističnimi
ambulantami (ortopedi in dermatolog) in Lepotni salon radost,
kjer kozmetičarke v sodelovanju
z dermatologom poskrbijo za
problematično kožo in nohte. V
okviru dermatološke ambulante
je na voljo tudi radiofrekvenčni
aparat.
RADIOFREKVENČNA
ABLACIJA
Benignih tumorjev kože iz medicinskih razlogov ni treba
odstranjevati. Če so spremembe moteče, močno odsvetujemo
poskus odstranjevanja z uporabo
pripravkov s spleta. Spremembe
se lahko varno odstrani v samoplačniških dermatoloških ambulantah z različnimi metodami,
med katerimi je zelo priljubljena
radiofrekvenčna ablacija.
Pri radiofrekvenčni ablaciji se
zaradi elektromagnetnega toka
s frekvenco več kot 3 MHz elektroda ne segreva, zato je termična
poškodba okolnega tkiva mini-

kapilare, sebacealne hiperplazije ali posamezne
dlačice.
Kontraindikacija za omenjeno metodo je vstavljen srčni spodbujevalnik, prav tako se ne
odstranjuje malignih sprememb.
BENIGNI TUMORJI KOŽE
Poleg gubic in pigmentnih sprememb se pojavlja na koži vedno več benignih tumorjev. Etio-

Informator, december 2018
logija običajno ni znana, na nastanek lahko vplivajo genski in fizikalni dejavniki.
Seboroične keratoze (starostne
bradavice)
Seboroične keratoze so najpogostejša nenevarna tvorba povrhnjice, ki se pojavi
po 30. letu starosti predvsem na koži obraza, lasišča, trupa in zgornjih okončin.
Sprva se pojavijo rjavkaste lise oziroma
diskretne bunčice kožne barve, ki pozneje
postanejo rjavkaste do črnikaste. Površina je mastnega videza, hrapava. Občasno
lahko srbijo, ob drgnjenju se lahko delno
odluščijo, vendar praviloma ponovno zrastejo.
Senilni hemangiomi
Nenevarni svetlo do temno rdeči tumorč-
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ki kože so senilni hemangiomi. Nastanejo
zaradi razrasti posameznih kapilar, v primeru poškodbe zato lahko rahlo zakrvavijo. So pogosti pri odraslih, pojavijo se
lahko tudi v času nosečnosti. Prisotni so
predvsem po koži trupa, stegen in nadlahti.
Mehki fibromi
Mehki fibromi so pecljati izrastki kožne ali
rjave barve, sestavljeni iz vezivnega tkiva.
Nahajajo se predvsem na mestih drgnjenja, torej na vratu, v pazduhah, pod dojkami ali v pregibih. Redko dosežejo velikost do približno 1 cm ali več, takrat lahko
postanejo funkcionalno moteči.
Dermatologi priporočamo zaščito kože
pred soncem in redno samoopazovanje.
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Če opazite sumljive spremembe na koži,
je potreben pregled pri osebnem zdravniku ali dermatologu. Za odstranjevanje
benignih lezij so na voljo samoplačniške
dermatološke ambulante.
Če vas motijo spremembe na vaši koži ali
če potrebujete ortopeda in fizioterapijo,
vas vabimo, da se oglasite v naši samoplačniški ambulanti. Imamo tudi urejeno
pogodbo za nadstandardno zdravstveno
zavarovanje pri zavarovalnicah Triglav,
Sava, Vzajemna, Adriatik in Doktor 24.
Naročanje po telefonu na telefonskih številkah: 02 843 20 68 in 041 658 998.
Irena Peteln, dr. med.,
specialistka dermatovenerologije

KOMPAS KAŽE V PRAVO SMER
15. novembra smo bili tudi strokovni delavci OŠ Minke Namestnik - Sonje del
ekipe, ki je organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Kam kaže kompas?
Inovativni pristopi strokovne podpore
otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Na konferenci je sodelovalo 15 priznanih predavateljev in vodij
delavnic iz treh držav. Teme predavanj so
se dotikale različnih področij dela z otroki
s posebnimi potrebami. Konferenca se je
odvijala na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru, kjer nas med drugimi nagovoril tudi dekan, dr. Božidar Kante.

Namen konference je bil predstaviti primere dobre prakse, izkušnje in inovativne ideje tako domačih kot tujih strokovnih delavcev na področju dela z otroki in
mladostniki s posebnimi potrebami. Na
mednarodni konferenci z več kot 200 udeleženci sta svoj prispevek predstavili tudi
naši učiteljici, socialni pedagoginji, svetovalna delavka naše šole Zdenka Černelič
in mag. Kristina Višaticki. Širši strokovni
javnosti sta na delavnici predstavili svoj
način dela z otroki, s strokovnimi delavci
na šolah ali s starši, ki temelji na čustvenem opismenjevanju. Naslov »Igrajmo se
s čustvi« je povedal vse in vnesel v sicer
akademsko ustanovo prijetno svežino in
lahkotnost. Izvajalki sta bili z delavnico
zelo zadovoljni. Tokrat so z udeleženci

osvetlili čustvo jeze, s katero se težko soočamo vsi – ne samo zaposleni v šolstvu.
Tudi sicer sta kolegici Zdenka in Kristina
zadovoljni s svojim prispevkom v okviru
strokovnega centra Comp@as, v sklopu
katerega že več kot leto dni po šolah uspešno obiskujeta učitelje in učence s kakovostnimi delavnicami čustvenega opismenjevanja. Termini delavnic so zasedeni za
nekaj mesecev vnaprej. Kar pove veliko.
Na konferenci smo ob koncu prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev:
−pomembno je vedeti, kje se kot projekt
trenutno nahajamo, da bi videli, kam želimo/hočemo ali bomo šli (kam kaže Comp@s), zato je pomemben vidik našega dela
v projektu kot tudi siceršnjega strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju sprotna
evalvacija in reflektiranje tega, kar počnemo;
−namen organizacije tovrstnih mednarodnih konferenc ni odkrivanje že poznanega ali dajanje novih imen že videnemu
ter kopičenje znanj, ki niso preizkušena v
praksi in reflektirana pri izvajalcih in uporabnikih; inovativni pristopi, predstavljeni
na konferenci, so si oznako »inovativni«
zaslužili;
−inovativni pristopi so pomembni na
naslednjih področjih: za opolnomočenje

otrok s posebnimi potrebami, za opolnomočenje njihovih družin in delo s starši,
za dvig ravni strokovnega in metakognitivnega znanja strokovnih delavcev;
−vse pomembnejšo vlogo pri delu z otroki s posebnimi potrebami imajo tudi do
sedaj manj poznani pristopi s področja
umetnosti;
−potrebno je povezovanje različnih profilov strokovnjakov in njihova učinkovita
koordinacija.
Vemo, kam gremo. Sinergija vključevanja
različnih ved, smeri, znanosti nas lahko
pripelje h kakovostnejšemu razumevanju
in delu z otroki s posebnimi potrebami.
Skupaj smo učinkovitejši.
Sicer na naši šoli ne počivamo. 12. decembra 2018 z začetkom ob 16. uri pripravljamo predavanje strokovnjakinje za avtizem
Maje Škrubej Novak. Predavanje z naslovom »Podpora otroku z avtizmom doma
in v šoli« je namenjeno strokovnim delavcem šol in staršem. Zaradi predvidenega
večjega zanimanja bo predavanje potekalo
na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Vabljeni.
Janko Stergar, OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica
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20. PRAZNIČNO LETO SREDNJE
ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA

Pa smo dočakali druge desetko – 2018/2019 je dvajseto šolsko leto Srednje šole
Slovenska Bistrica.
To je priložnost, da se za
trenutek ustavimo in si povemo, da delamo dobro. To
je priložnost, da se srečamo
vsi, ki smo kadar koli na kakršen koli način sodelovali.
To je priložnost, da pod Klemen na sredini fotografije z drugimi člani slovenske ekipe z
skupno streho morda zbe- mentorjema (vir: www.portalvvesolje.si)
remo več kot 3.300 mladih ljudi, ki smo večstopenjskem
izjih v 20 letih vpisali v prve letnike naših birnem tekmovanju s
programov. To je čas, da se zahvalimo slovensko olimpijsko
vsem, ki so nam stali ob strani in nam po- ekipo udeležil 12. medmagali na naši mladi poti.
narodne olimpijade iz
Želimo, da bi letošnji jubilej z nami delil astronomije in astročim širši krog obiskovalcev in prijateljev fizike, ki je bila med
šole. Na različne načine bomo zaznamo- 3. in 11. novembrom
vali našo mlado obletnico. Gostili bomo v Pekingu. Tekmoval- Matija Goljar
znane posameznike, ki nas bodo nagovar- ke in tekmovalci so se vedno navduši
jali na različne načine (nekaj srečanj bo
preizkusili v teoretičnem znanju, opazoodprtih tudi za javnost); februarja načrvalnem delu in analizi podatkov. Na olimtujemo razstavo s pregledom umetniških
pijadi je sodelovalo približno 200 dijakinj
dosežkov nekdanjih in sedanjih dijakov;
in dijakov iz 39 različnih držav. Klemen se
svojih 20 bomo obeležili z izdajo zborje odlično odrezal in prejel bronasto menika … Osrednjo slovesnost načrtujemo
daljo. Slovenska ekipa je sicer dosegla zelo
spomladi, najverjetneje prvi teden v apridober rezultat, saj je prejela eno srebrno in
lu. Zagotovo pa vas bomo presenetili še z
dve bronasti medalji ter pohvalo.
marsičim in vas vabimo, sedanje in nekdaMag. Mentor: Marko Žigart, prof.
nje dijake in starše, da se nam pridružite.
Prvo vabilo velja
že za 17. decembra ob 18. uri, ko
bomo v športni
dvorani šole namesto tradicionalnega
božično-novoletnega
koncerta (to energijo bomo usme- Tretji z desne je Izidor v skupini z drugimi prejemnicami in prejemniki
priznanj na sprejemu pri predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšci
rili v praznično
akademijo) gostili koncert »naših bivših« Priznanje za izjemne dosežke na podroV objemu jazza: koncert Urše Kraševec s čju izobraževanja in usposabljanja za
še tremi našimi nekdanjimi dijaki in men- raziskovalno dejavnost
torjem Samom Ivačičem. Pridružila se jim V Državnem svetu so bila v četrtek, 8. nobosta tudi pevski zbor in band šole pod vembra 2018, podeljena priznanja Državvodstvom Ane Sandrin, njihove pevovod- nega sveta tekmovalkam in tekmovalcem
kinje in prav tako naše nekdanje dijakinje. evropske naravoslovne olimpijade EUSO
Seveda pa ne bomo samo praznovali. Že v 2018. Med prejemniki priznanj je bil tudi
prvih dveh mesecih se je mnogo dogajalo Izidor Gregorič, dijak 3. b Srednje šole
slovenka Bistrica, ker je na naravoslovni
…
Bronasta medalja na 12. mednarodni olimpijadi prejel bronasto medaljo.
Mentorji: Vera Cunk Manić, prof., mag. Damijana
olimpijadi iz astronomije in astrofizike
Gregorič, prof., mag. Marko Žigart, prof.
Klemen Keršič iz 4. a se je po zahtevnem

Izzivi za mlade skozi svet podjetnosti
Oktobra so osnovnošolci petih osnovnih
šol (2. osnovne šole Slovenska Bistrica,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
OŠ Oplotnica, OŠ Fram in OŠ Poljčane)
skupaj z našimi dijaki in mentorji iskali
svoje poslovne ideje in jih na koncu tudi
testirali z uporabo Ustvarjalnikovega
playbooka. Učenci so slišali uspešne zgodbe mladih podjetnikov, pogovarjali so se
s soustanoviteljico podjetja Protocamel,
d. o. o., Tjašo Ban, in sodelovali pri mo-

tivacijskih izzivih. Poslovna ideja spletne
aplikacije Povej na glas!, ki so jo razvijali
učenci 2. osnovne šole iz Slovenske Bistrice in Osnovne šole Pohorskega bataljona
iz Oplotnice, je prejela posebno pohvalo
ekipe Ustvarjalnika in bo z delom pod
vodstvom Matije Goljarja nadaljevala svojo poslovno pot.
Naši srednješolci so se s podobnimi izzivi
pomerili s slovenskimi srednješolci različnih programov na start up vikendu v začetku novembra v Ljubljani. Pri razvijanju
poslovnih idej so sledili poslovnemu modelu canvas (načrtovanje rešitve: izdelek,
storitev, kombinacija obojega, projekt),
ki temelji na konceptu Design Thinking z
Univerze Stanford v ZDA.
Simona Luetić, univ. dipl. ekon.,
koordinatorica projekta SPIRIT na SŠSB
Mednarodna izmenjava s srednjo šolo
Ros Giner iz mesta Lorca v Španiji
Septembra je našo šolo obiskalo 34 dijakinj in dijakov. Vrata svojih domov so na
široko odprli dijaki in njihovi starši. Komunicirali smo v angleščini in španščini.
Na delavnicah smo izmenjali izkušnje
in primerjali obe državi. Posvetili smo
se geografskim značilnostim, kulturi in
umetnosti, športu, predstavili znamenitosti obeh držav, kulinariko in se posvetili
stereotipom, ki veljajo za obe naciji.
Obisk smo vrnili oktobra. Nadaljevali smo
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z analizo kulturnih sorodnosti in
se potepali še po mestih Murcia,
Aguilas, Cartagena in Granada.
Mentorici: Maja Kodrič
Crnjakovič, prof., in Tanja
Dabanović, prof.
Gensko spremenjeni organizmi
(GSO)
Študentje biotehniške fakultete iz
Ljubljane so dijakom naravoslovcem predavali o osnovah genetike
in genskega inženiringa. Definirali
so gensko spremenjeni organizem
in opisali tehnike, s katerimi lahko spreminjamo zapis organizmov. Pogovor je tekel o uporabi
GSO, o izdelkih, ki so pridobljeni
iz njih, kakšne so omejitve, težave
in zmote, ki se pri tem najpogosteje
pojavljajo. Zaključili smo z debato
o prihodnosti genskega spreminjanja organizmov, ki v medicini
predstavlja rešitev za zdravljenje
genskih bolezni.
Aktiv naravoslovja
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Raziskovanje Španije

Izmenjava v Španiji je bila odlična priložnost za
spoznavanje nove kulture. Naučila sem se prilagajati njihovemu načinu življenja in poskusila veliko
novih jedi. Spoznala sem, da so Španci veliko bolj
sproščeni in da se znajo bolje zabavati. Z veseljem
bi se udeležila še kakšne izmenjave.
Laura Skrbinek, 2. b
Ta izkušnja je bila zame nepozabna. Španska kultura me je navdušila. Hrana je bila odlična, ljudje
pa zelo prijazni, gostoljubni in odprti. Vem, da se
bom v Španijo še vrnila.
Hana Brumec, 2. b

Po enem tednu poznega vstajanja brez pravega zajtrka,
okrnjenega kosila s popoldansko siesto in kraljevske
večerje nikoli pred deseto zvečer smo popolnoma
spremenili svoj bioritem. Vrnitev v bolj natrpane slovenske urnike, ki se začnejo in končajo bolj zgodaj,
kjer vse poteka hitreje in brez t. i. španske sieste, nama
je zato predstavljala manjšo zmedo. V krajšem času
se je bilo gotovo lažje privaditi na umirjeno življenje
Špancev, kot preiti nazaj na hiter in neusmiljen, a vendarle domač ritem življenja. Ob prvi priložnosti bova
prav gotovo utrdili novo stkana prijateljstva in obnovili stara.
Špela Kitak in Anja Sobočan, 4. b

PROJEKT POGUM NA
OŠ POHORSKEGA ODREDA
Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih
šolah
Na OŠ Pohorskega odreda smo v mesecu septembru začeli z izvedbo dejavnosti,
ki so načrtovane v okviru projekta POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti
in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih
šolah.
Ključni izziv, na katerem bodo temeljile
dejavnosti v šolskem letu 2018/19, se imenuje Raziščimo naravno in kulturno dediščino domačega kraja.
V mesecu septembru smo se udeležili Podob bistriških domačij. Osnovni cilji so
predvsem, da se učenci seznanijo s kulturno dediščino naših prednikov, spoznajo
delo nekoč, se seznanijo z domačo obrtjo

To je bil nepozaben teden; vse
mi je bilo zelo všeč. Najbolj
me je presenetilo, da so Španci
tako zelo odprti, gostoljubni in prijazni. Očarale so me
tudi španske peščene plaže.
Izmenjava je bila zame tudi
odlična priložnost za poglabljanje znanja španskega jezika,
ki bo moj izbirni predmet tudi
na maturi. Ko se odločiš, da
se boš udeležil izmenjave in v
tujini bival pri družini, ko stopiš izven svoje cone udobja, se
začne pustolovščina.
Marisa Frešer, 3. b

in domačimi jedmi nekoč in danes. V
sklopu letošnjih Podob bistriških domačij
je potekala 6. živinorejska razstava. V času
tedna kulturne dediščine smo v okviru
pouka spoznavali ljudske pesmi in ljudske
pravljice, se igrali stare igre z našimi babicami in dedki ter si skupaj pekli jabolka.
Ob koncu meseca septembra so se učenci
6. razredov odpravili na naravoslovni dan,
na katerem so spoznavali Bistriški vintgar
ter njegovo izjemno naravno in kulturno
dediščino.
V mesecu oktobru so se v času tedna otroka dogajale raznolike dejavnosti. Letošnja tema tedna otroka je bil prosti čas,
zato smo veliko časa namenili druženju in
igri. V tednu otroka so 3. razredi obiskali
dom dr. Jožeta Potrča, kjer so učenci stanovalcem doma nekaj zapeli, zaplesali ter
se družili ob namiznih in družabnih igrah.

Medtem so se lahko pogovarjali o igrah,
ki so se jih igrali nekoč. Sedmošolci so v
okviru tehniškega dneva spoznavali in
pripravljali slovenske jedi, petošolci pa so
si sami sešili igračo iz flisa, bele prejice in
gumbov. Učenci so bili zelo ustvarjalni in
zadovoljni s končnim izdelkom, ki so ga
lahko odnesli domov.
V tednu od 15. do 22. oktobra smo na šoli
izvajali projekt Simbioza giba, v okviru
katerega smo povabili dedke in babice. Z
gibanjem in pogovorom smo obujali spomine na otroško igro iz njihove mladosti
ter jo primerjali z igro današnjih učencev
in učenk. Skupaj nas je migalo kar 593.
Ob koncu meseca oktobra so se starejši
učenci naše šole odpravili na druženje,
vozičkanje s stanovalci doma dr. Jožeta,
ko so se pogovarjali tudi o starih navadah
in običajih.
V času jesenskih počitnic, ob koncu meseca oktobra, so učenci v okviru delavnice izdelali didaktično igro spomin na
temo enega najpomembnejših Slovencev
– Primoža Trubarja. Spomin je družabna
igra, pri kateri preizkušamo sposobnosti
pomnjenja, urimo možgane in razvijamo
vizualni spomin. Kartončke za igro so
učenci izdelali sami in z nekaj domišljije
je postala pripomoček za ponavljanje ter
utrjevanje učne snovi pri slovenščini.
Gabrijela Ploj Zavšek
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CICIBANI PLANINCI
Cicibani planinci iz vrtca Ciciban smo
tudi to šolsko leto začeli s pohodi. 20. oktobra, na lepo sončno soboto, smo se skupaj s starši, dedki, babicami, bratci in sestricami podali na pot. Zbralo se nas je 70,
skupaj s planinskima mentoricama Marijo
Strmšek in Lidijo Trglavčnik ter planinsko
vodnico Branko Rebernak. Navadno je z
nami še Monika Potočnik. Odpravili smo
se raziskovati Bistriško pot od gradu do
rimskega kamnoloma (ker je celotna za
nas predolga). Skozi zelo, zelo star beloga-

brov drevored v parku smo odšli do nove
gibalnice, kjer smo se ogreli za nadaljnjo
pot, ki je vodila ob potoku mimo tovarne
Impol do Rajhove žage. Tam smo spoznali, kako so pred davnimi časi spravljali les s
Pohorja v Bistrico. Ko smo prišli do Vintgarja, smo poslušali legendo o Vodovniku,
ki živi v teh vodah. Najbolj pogumni smo
odšli do rimskega kamnoloma, da bi našli
Vodovnika, in če verjamete ali ne, ker smo
dobro opazovali, smo videli njegov dom.
Imeli smo se zelo lepo! Do takrat, ko bo ta
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članek izšel, bo verjetno za nami že nočno
raziskovanje jesenskega gozda s svetilkami.
Marija Strmšek

DA N O P E R AT I V N E G A G A S I L C A

Foto: Tjaša Brglez

Gasilska zveza Slovenska Bistrica je v mesecu oktobru, mesecu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, letos prvič
izvedla dan operativnega gasilca. Na preventivno-taktični vaji na območju ribnika
Farovec je v soboto, 20. oktobra, sodelovalo vseh 14 prostovoljnih gasilskih društev iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane,
Oplotnica in Makole. Prikazali so različne
naloge, s katerimi želijo povečati skup-

no usklajenost v primeru večjih kompleksnih intervencij. Med prvo vajo so trije
poškodovani zahtevali takojšne ukrepanje, za oživljanje so uporabili defibilator,
poškodovane je po oskrbi odpeljala ekipa
prve pomoči z reševalnim vozilom. Sledila je nova intervencija. Poškodoval se
je gozdar, zato so morali izvesti zahtevno
reševanje z drevesa in oskrbeti poškodovanca. Pri naslednji nalogi je šlo za iztek-

anje nevarnih snovi iz cisterne: operativci
so iztekanje zaustavili in omejili območje
onesnaženja. Prikazali so tudi reševanje iz
vode. V ribniku se je utapljal plavalec, prihitele so nove enote s čolni in potapljači,
utapljajoči je po nujni pomoči spet začel
dihati ... Ob koncu so prikazali še reševanje v prometni nesreči in ob poplavi ter
plazu. »Vaje so pokazale vso raznolikost
gasilskega posredovanja. Dosegli smo
svoj namen, saj so bile enote za posamezno vajo sestavljene iz operativcev različnih naključno izbranih društev. Nazorno
je bila prikazana uporaba vseh tehničnih
sredstev za tako zahtevne intervencije.
Danes gasilstvo že dolgo ni več samo gašenje požarov, v gasilstvu so ljudje našli socialno oporo in pomoč ob vsakršni nesreči,«
je poudaril Franc Ačko, predsednik GZ
Slovenska Bistrica. Kot še dodaja Franc
Ačko, je na dogodku sodelovalo okoli 400
udeležencev, naslednje leto jih pričakujejo
še vsaj 100 več.
Tomaž Ajd

ODPRTJE ČEBELARSKEGA CENTRA
V SLOVENSKI BISTRICI
V nedeljo, 28. oktobra, je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica tudi uradno predalo namenu čebelarski center na Zgornji
Bistrici. Novozgrajena stavba ima skupaj
približno 300 kvadratnih metrov površine in sodi v sklop izobraževalnega in
vzrejno promocijskega centra čebelarstva
kranjske sivke v Slovenski Bistrici. Skupna
vrednost naložbe v čebelarski center znaša okoli 200 tisoč evrov. Člani društva so
veliko dela opravili prostovoljno, večino
denarja pa je prispevala Občina Slovenska Bistrica. Trak so slovesno prerezali
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska

Bistrica, Maksimiljan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije,
in dr. Aleksandra Pivec, ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kljub nekoliko slabšemu
vremenu se je na območju centra
zbrala množica obiskovalcev. V
kulturnem delu programa so sodelovali otroci enote Ciciban Vrtca
Otona Župančiča Slovenska Bistrica in moški pevski zbor Rožmarin.
D. Č.

Informator, december 2018

DRUŠTVA

Stran 31

DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC
V NOVIH PROSTORIH
DI Črešnjevec je v tem letu meseca februarju od Občine Slovenska Bistrica pridobilo dodatne prostore, ki jih je pred tem
uporabljala KS Črešnjevec; tako ima DI
Črešnjevec v brezplačni uporabi 73 kvadratnih metrov prostorov. Najprej smo
morali prostore preurediti, da smo se lahko preselili in začeli s prenovo naših starih prostorov. Te smo temeljito prenovili:
porušili smo predelno steno, obložili vse
stene z mavčnimi ploščami, spustili strop.
Na tla smo položili hidro in termo izolaci-

jo ter nov estrih, na katerega smo položili
keramične ploščice. Občina je zamenjala
vsa okna, sami pa vrata v naš novi prostor.
Sami tega ne bi zmogli, če ne bi imeli dobrih donatorjev; to so Občina Slovenska
Bistrica, Bauhaus, ZDIS, naši članov, Impol, Hmezad trgovina Žalec, Kostroj, Kety
Emmi, seveda pa brez naših pridnih rok
ne bi bilo takšnega rezultata, saj smo skupaj opravili preko 1000 prostovoljnih ur,
naše članice pa so poskrbele, da so želodci
bilo polni. Dela smo končali v mesecu av-

Še enkrat zahvala vsem prostovoljcem in donatorjem pri obnovi prostorov DI Črešnjevec.

gustu in nato uradno odprli prostore 12.
septembra s svečano prireditvijo.

LE SKUPAJ LAHKO SPREMENIMO ODNOS
DO PITJA ALKOHOLA V SLOVENIJI
Podatki kažejo, da spada Slovenija med
države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Posledice
velike porabe se kažejo tako na zdravju
posameznika, ki prekomerno pije alkohol,
kot tudi na ravni celotne družbe. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato leta
2016 začel s projektom SOPA, katerega
kratice pomenijo Skupaj za odgovoren
odnos do pitja alkohola, in bo trajal do
konca leta 2020. Pilot projekta na terenu
se je začel letos jeseni.
SOPA tako začenja sistematično pot, kako
odpraviti oziroma zmanjšati negativne
posledice tveganega in škodljivega pitja ter skupaj narediti korake k zdravemu
življenjskemu slogu vseh nas. Slovenija
namreč potrebuje celostni pristop, saj je

močno prisotna t. i. mokra kultura, kjer
mnogi pijejo alkoholne pijače, ker jim nudijo užitek, pomenijo družbeno vezivo ter
so del takih ali drugačnih praznovanj in
pomembnih življenjskih dogodkov. Prisotna je torej visoka stopnja pitja alkohola,
ki je družbeno sprejet.
Do sedaj se je reševanje problematike pitja
alkohola pogosto uvrščalo le v zdravstveni
sektor, čeprav to področje presega zdravstveni vidik. SOPA zato povezuje še socialni in nevladni sektor in sektor zaposlovanja, saj je to edini način, da dosežemo
dolgoročne spremembe v družbi. Pristop
vključuje tudi občine, policijo in medije.
V projekt SOPA je vključenih 18 t. i. lokalnih okolij, med njimi tudi Slovenska
Bistrica. K projektu so pristopili: Zdra-

vstveni dom Slovenska Bistrica, Center za
socialno delo Maribor – enota Slovenska
Bistrica, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje – Urad za delo Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Policijska postaja Slovenska Bistrica in nevladne
organizacije. Odnos do pitja alkohola je
namreč treba nagovarjati celovito, sodelovanje različnih poklicev po Sloveniji pa
postavlja dobre temelje, da nam
bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali
k reševanju te problematike.
Vse pomembne informacije tako
o pristopu k SOPA kot o tveganem in škodljivem pitju ter o posledicah tovrstnega početja lahko
najdete na spletni strani www.
sopa.si. Prav tako lahko na omenjeni spletni strani prek kratkega
vprašalnika dobite grobo oceno
svojega vzorca pitja, ki nakazuje,
kje se gibljete glede na meje tveganega pitja alkohola. S kvizom se
lahko preizkusite tudi v poznavanju dejstev o alkoholu. Na enem
mestu pa so zbrane tudi vse kontaktne informacije možnih virov
pomoči po Sloveniji.
Urška Vrhovec
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POT DO DRUŽBE, KI NE PODPIRA NASILJA
KAKO DELUJE SVETOVALNICA
ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB
MARIBOR
V življenju se srečujemo s situacijami, ki
smo jim navadno kos, kdaj pa nas lahko
iz različnih razlogov precej presenetijo v
svojem negativnem smislu. Ko v svojem
okolju tu in tam opazimo ljudi, ki imajo
življenje vidno oteženo z velikimi težavi,
se nam, če pogledamo površno nanje, zazdi, da je to nekaj, kar z nami nima tesnejše
povezave. Pogosto si tudi ob razmišljanju
o sebi predstavljamo, da se od drugih precej razlikujemo. Če pa kot rdečo nit primerjanja vzamemo naše potrebe, hitro
ugotovimo, da med nami pravzaprav skorajda ni razlik. Prav vsi namreč potrebujemo za dobro počutje občutek varnosti in
občutek ljubezni, od česar je odvisen tudi
naš osebni razvoj. Obe kvaliteti sta za nas
primarni in bolj, ko sta nam pri odraščanju primanjkovali ali pa so nas z njima pogojevali, manj je možnosti, da smo na tem
področju razvili uravnotežen odnos. Ker,
kot pravi pregovor o Janezku, da česar se
nauči, le tisto potem zna, oziroma rečeno
v jeziku izkustev, nauči se tistega, kar je izkušal – in to potem v življenju ponavlja,
ne glede na to, ali je dobro ali slabo.
Valerija je z nami stopila v stik, ker sama
ni več vedela, kako naprej zaradi okoliščin, v katerih se je znašla. Povabili smo jo
na pogovor in naše brezplačno svetovanje
v Svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab.
Kot mnoge naše sogovornice tudi sama v
svojem okolju ni našla niti enega človeka,
ki bi se mu lahko zaupala z vsemi
svojimi strahovi in stiskami, ne da
bi ji po pogovoru ostal občutek
lastne neustreznosti ali občutek, da
lahko pove le nekaj obrobnih drobcev, glavnino pa mora nositi sama.
Poročena je že več kot trideset let,
pove s stisnjenim glasom, ter še tišje, da je dolgo upala, da se bo mož
spremenil in da bo potem drugače.
Ne, ni je tepel, šlo je »le« za psihično nasilje. Sorodnice in prijateljice,
ki se jim je poskušala zaupati zaradi
preraščajoče jo stiske, so jo prepričevale, naj ostane z njim, saj da še
ni tako hudo, pa še, kot že rečeno,
»niti« tepel da je ni. In v slogu: »Saj
je povsod hudo na čase«, »Ali misliš, da boš drugje prišla bolje skozi«,
ter »Saj te ima v resnici rad,« so bili
komentarji njenih najbližjih, ki so
pomagali tiščati njeno breme v na-

pačno smer.
Tako je bilo vse do trenutka, ko je njen
»ljubeči« stopil čez mejo dlje, kot je sama
to zmogla prenašati. Zdelo se ji je, da je
bil podobno siv dan kot vsi poprej: ob prihodu domov je hitela s pripravo kosila, da
bo pripravljeno zanj, ko pride iz službe in
druženja ob pijači po službi s prijatelji, kar
je bila spremljevalka le njegovega vsakdana. Slišala ga je, ko je odprl vhodna vrata
in se oglasil. Bilo je nekaj v njegovem glasu, kar jo je pretreslo, pravzaprav občutek,
kot bi predhodil njegovemu glasu. V teh
letih je namreč postala kot njegov najbolj
čuječ psiholog, zaznala je vsako čustveno
nihanje, ki se je dogajalo v njem. Začela
se je nekontrolirano tresti, oprijela se je
korita in se kljub temu skoraj sesedla na
tla. Zasliševal jo je, kod je hodila v času po
službi. Da je bila po dveh mesecih pri frizerju, je še lahko povedala, kar je dokazovala sveže pristrižena pričeska. Pa da je šla
potem še v trgovino po par jestvin. Zahteval je oba računa in časovno preračunaval
čas. Deset minut mu je hodilo navzkriž.
»Dobil je steklen pogled, kot bi gledal skozi mene. Bala sem se za svoje življenje, srce
mi je tolklo, čutila sem pot pod obleko,«
nam je v hudi stiski in sramu izpovedala.
»Takrat sem se povsem zavedela, da če ne
bom odšla, bom umrla. Telo mi ne bo več
zdržalo, to mi je bilo kristalno jasno.«
Ko smo se z gospo prvič srečali, smo
opazili, da je imela obraz ob govorjenju
skoraj negiben, kot bi imela poškodbo
obraznih živcev; govorila je polglasno in

pri tem ustnice vlekla na desno stran. Pa
je bilo to »le« posledica psihičnih travm.
Po urah pogovorov in razbremenitev se je
tudi njen obraz omehčal in danes ga krasi
zmagoslavni nasmeh. Ob vprašanju, zakaj
ni odšla že prej, je kot mnoge druge žrtve
nasilja rekla, da je želela, da bi otrokom
ohranila družino. Ko pa so sedaj ti odrasli,
je prišel čas, ko je po vsem samozatajevanju začela misliti tudi nase. Na to jo je deloma spomnil tudi njen mož, ko ji je rekel,
da se bo lahko sedaj, ko sta sama, končno
(še) bolj posvečala le njemu … Ob tem se
ji je nekako zazdelo, da bi morda tako, kot
se je razdajala za moža in otroke, poslej
zavzela tudi zase, v čemer smo jo podprli
in ji pomagali. Pa je potem zares odšla, saj
je že predolgo in zastonj upala na izboljšanje. Četudi mu je prej verjela, ko ji je vse
življenje govoril, da brez njega ne more
preživeti, je zlahka zmogla. Uredila si je
svoje stanovanje. Sicer je skromnejše kot
prejšnje, vendar pravi, da ima v njem tak
mir, da se mu ne more načuditi.
Če bi bila še enkrat pred podobno izbiro,
bi še enkrat naredila enako, je prepričana,
le da ne bi čakala tako dolgo. Res je namreč, da je svojim otrokom zagotovila
družino, vendar danes ve, da se otroci ne
učijo iz besed, ampak predvsem iz zgledov, ki jih zanje predstavljata njihova oče
in mati. Trenutno je tako, da Valerijina
že odrasla hči stopa po njenih stopinjah
trpljenja, saj se je tega naučila po zgledu
matere v smislu, da ženska mora »malo«
potrpeti in sebe dati na zadnje mesto. Sin
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še ne razvija očetove agresivne narave, saj jo je bil velikokrat deležen na svojem telesu. Upajmo, da ga bodo preživele
izkušnje zadržale proč od ponotranjenih vzgibov ravnanja,
ko bo tudi sam postal oče.
Verjetno vas zanima, kako je z Valerijo danes. Je srečno ločena gospa, urejena bolj kot kadar koli prej, ki pa si trenutno ne želi novega partnerja, s katerim bi zapolnila svoje
dneve, saj ji je všeč svoboda, ki jo uživa. Živi in polno izkuša
vsak dan, ki ji prihaja naproti. Z veseljem se uči čustvene
abecede in posluša svoje občutke, je v stiku s »seboj« in se
odloča iz lastnih refleksij. Kadar ji kdo čustveno »hodi po
prstih«, odreagira takoj in se uri v korektem postavljanju
zase. Za marsikoga vsakdanje življenje, zanjo in za mnoge
ljudi pa žal ne samoumevno ter novo.
Če se Vam zdi, da je zgodba o Valeriji govorila o vas ali o
kom iz vašega okolja, ki doživlja podobne stiske, nas lahko
pokličete ali pridete do nas. Želimo si vam pomagati, saj je
naš cilj, da bi čim več ljudi zaživelo v odnosih brez nasilja.
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor je socialnovarstveni program, delujoč v okviru CSD Maribor, zato
so naša svetovanja neplačljiva. Zagotavljamo vam anonimnost, tako kot gospe »Valeriji«, katere zgodba je resnična
z izjemo njenega imena.
Delujemo v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Pesnici in
Rušah. Nudimo vam pomoč pri informiranju in razumevanju glede vaših pravic, spremstvo na institucije in zagovorništvo, pomoč v obliki podpornih pogovorov in usmerjanju
z vidika vaših partnerskih, starševskih ter osebnih vprašanj.
Pomagamo vam pri izstopanju iz vloge žrtve, pri predelavi
travmatičnih izkušenj; lahko se pridružite tudi naši skupini
za samopomoč, ki jo vodimo prav s tem namenom.
Naš naslov: Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Slovenska 8, Maribor. Telefon: 02 228 49 94 in 041 735 135.
Mateja Meško Kaiser, strok. del.

NOVI VOZILI ZDRAVSTVENEGA DOMA
SLOVENSKA BISTRICA
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo novo reševalno
vozilo in vozilo za urgentnega zdravnika. Novi vozili, ki sta skupaj
vredni 235 tisoč evrov, so namenu predali v petek, 16. novembra.
Denar so zagotovile občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in

Oplotnica. Z novim reševalnim avtom s sodobno medicinsko opremo bodo lahko še bolj učinkovito zagotavljali
pomoč ljudem, ki jih pestijo zdravstvene težave oziroma
katerih življenje je ogroženo. Slovesnosti so se udeležili
predstavniki občin, sveta zavoda zdravstvenega doma in
zaposleni v bistriškem zdravstvenem domu. Zbrane sta
nagovorila Jožefa Lešnik Hren, direktorica Zdravstvenega
doma Slovenska Bistrica, in dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica.
T. A.

Foto: Aleš Kolar
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
ZGODBE IZZA ZELENIH
VRAT

Razstava ob 150-letnici čitalnice
Razstava je razdeljena na pet sklopov.
Popelje nas vse od sredine 19. stoletja,
ko se začne prebujati slovenska narodna
zavest, do narodnih buditeljev. Na Bistriškem so to pomembno nalogo opravljali Josip Vošnjak, Lovro Stepišnik in
brata Janko in Josip Sernec. Dodatno
težo njihovi vlogi v času prebujanja preprostega človeka iz stoletnega sna je dala
postavitev spominske table v preddverju knjižnice. Postavljena je bila v času
prireditev Vošnjakovih dni septembra
1984.
Nanizani so pomembni mejniki v razvoju knjižničarstva na Bistriškem. Pri
tem sta svojo pionirsko vlogo predstavljala Josip Vošnjak in Lovro Stepišnik z
ustanovitvijo Bralnega društvo pod Pohorjem in Stepišnikovo bukvarno. Lovro Stepišnik tako velja za prvega potujočega knjižničarja.
Seveda pa ne gre zanemariti vseh
naslednjih korakov na področju razvoja
knjižničarstva, ki pomembno soustvarjajo zgodovino knjižnice, zgodbo Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica danes. Zgodbo smelih projektov,
zgodbo tisočerega knjižničnega gradiva
in zgodbo zadovoljnih uporabnikov.
Pomemben delež pri soustvarjanju
zgodbe in zgodovine knjižnice imajo
običajni ljudje. Vsi tisti, ki jim ni vseeno,
kaj bodo imeli zanamci. Ljudje, ki v kraju
živijo, ustvarjajo. Pomembno vlogo pri
tem opravlja domoznanstvo, ki skrbi za
ohranjanje pisnega in slikovnega izročila, saj zbira, obdeluje in hrani vse gradivo, nastalo med Pohorjem in Bočem, ob
raziskovanju pa vse to posreduje. Pravi
zaklad domoznanstva je skoraj 600 razglednic, ki datirajo v leto 1898, in njihov
izbor je postavljen na ogled. Zgodbe izza
zelenih vrat čakajo na vas. Odprite jih.
Razstava je na ogled do 14. decembra
2018. (Natalija Stegne)
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UTRINKI IZ KNJIŽNICE
LITERARNI VEČER Z GORANOM VOJNOVIĆEM
Goran Vojnović, uspešni režiser, scenarist, kolumnist ter pisatelj, nagrajen s
številnimi nagradami za filmsko ter pisateljsko ustvarjanje, je bil gost na oktobrskem literarnem večeru v naši osrednji
knjižnici. Literarni pogovor, skozi katerega so bili predstavljeni vsi trije do sedaj
izdani romani, je vodila Mojca Plaznik
Plavec, z izbranimi odlomki pa nas je v
zgodbo popeljala Saša Šega Crnič.
Pogovor je tekel o avtorjevem prvencu Čefurji raus!, ki je v Sloveniji in tujini požel nepričakovan uspeh. Zgodba je
postavljena na Fužine in obravnava aktualne teme današnje družbe. Izredno
kompleksen slengovski jezik dela roman
težko prevodljiv, vendar je kljub temu že
preveden v osem jezikov in je doživel prav
toliko ponatisov. Avtor o svojem drugem
romanu Jugoslavija, moja dežela pravi,
da je želel z naslovom malo provocirati,

vendar pa roman ni jugonostalgičen, saj
je zgodba predstavljena skozi otroške oči.
Vojnovićev tretji roman nosi naslov Figa
in velja za izredno kompleksnega, saj je
dogajanje postavljeno na različne kraje in
se dogaja v različnih časovnih obdobjih.
Avtor ga v osnovi vidi kot ljubezenski roman, vendar je v ozadju veliko več.
Goran Vojnović je za vse tri do sedaj izdane romane prejel nagrado kresnik, ki se
podeljuje za najboljši roman leta. (Janja
Pepelnak)

POTEPANJE PO INDIJI IN NEPALU
Konec oktobra smo v naši knjižnici v
Oplotnici gostili Mateja Koširja, diplomiranega geografa in svetovnega popotnika. Predstavil nam je svoje potovanje
po Indiji in Nepalu ter nam ob prelepih
fotografijah približal tamkajšnje življenje. Zanimive so bile njegove pripovedi
o tem, kako so v Indiji iz popotnikov in
turistov ustvarili pravi dobičkonosni posel. S posnetki, pripovedjo in glasbo smo
se skupaj sprehodili skozi Tadž Mahal, se
ustavili v nacionalnem parku Ranthambore, kjer pa, žal, nismo videli bengal-

skega tigra, ki naj bi tam živel. Nato smo
se podali v puščavski Radžastan, najprej
v mestece Jaipur, nato pa v meko popotnikov Puškar, kjer je naš gost preživel
nekaj časa z domačini in jedel le riž z
mlekom – vsa druga hrana je bila zanj
prepikantna. Nato smo se podali še v
puščavo Thar, v mestece Jaisalmer in na
koncu še v sveto mesto Varanasi. Še hiter
skok v Nepal … in že smo bili spet doma.
Prijetno druženje z zanimivim in dobro
podkovanim sogovornikom je kar prehitro minilo. (Aleksandra Repnik Merc)

IZ MAKOL V INDONEZIJO
V Makolski knjižnici smo se v sredo, 14.
novembra, podali na popotovanje po Indoneziji od Balija do Sulavezija. Matej
Košir, popotnik, turistični vodnik, geograf, nas je na potovanje po Indoneziji
popeljal s čudovitimi fotografijami narave, ljudi, običajev in krajev. Potopili smo

se tudi do koralnih grebenov in spoznali, kako nevarni so lahko potopi. Za uro
in pol smo pozabili, da se bliža zima,
in oblekli poletna oblačila ter kopalke.
(MPP)
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Utrinek s pogovorne ure o nasilju v izvedbi
Društva Beli obroč
Prvi novembrski ponedeljek je v osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici potekala
pogovorna ura o nasilju, ki jo je izvedlo
Društvo Beli obroč Slovenije, društvo za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, katerega
osnovno poslanstvo je celovita skrb za
žrtve nasilja in obveščanje javnosti o celotnem spektru pomoči.
Pogovor je vodila gospa Anita Križan,
ki je ob projekciji predstavila poglavitne
naloge društva in spregovorila o vrstah
nasilja. Nasilja, ki se lahko pojavlja v različnih oblikah, je v Sloveniji veliko, čeprav je zelo pogosto prikrito. Gre lahko
za fizično nasilje, spolno, psihično ali
ekonomsko nasilje. Društvo Beli obroč
deluje že od leta 2003 in nudi žrtvam

nasilja brezplačno pravno, psihosocialno in materialno pomoč. Predavateljica
je poudarila, da je 99 odstotkov žrtev
nasilja žensk, saj so ranljivejša skupina.
Društvo združuje prostovoljce in deluje
po celotni Sloveniji, v letih delovanja pa
je pomagalo že več tisoč žrtvam nasilja.
(Janja Pepelnak)

150-letnico čitalnice na Bistriškem smo počastili z izdajo
zbornika KNJIŽNICA – NAŠA IN VAŠA ZGODBA
V letu 2018 Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica praznuje pomemben
mejnik v razvoju knjižničarstva na Bistriškem. Mineva namreč 150 let od ustanovitve prve čitalnice v Slovenski Bistrici.

Ob obletnici je v petek, 16. novembra,
v knjižnici potekal osrednji dogodek. V
uvodnem delu prireditve je zbrane nagovoril sam Josip Vošnjak, ki ga je mojstrsko upodobil Primož Rajh po besedilni
predlogi, ki jo je napisal Edi Pogorevc.
Moderatorka programa, Mojca Plaznik
Plavec, nas je s kratkim pregledom pomembnih mejnikov v razvoju bistriškega knjižničarstva popeljala po zgodovini
razvoja knjižničarstva na Bistriškem in se
ustavila v letošnjem letu, ko med drugim
praznujemo Cankarjevo leto, kamor se je
nagibal glasbeni del program s kantavtorskimi priredbami Cankarjevih del, ki
jih je izvedel Bor Seušek. V bogati umetniški zapuščini Josipa Vošnjaka je tudi
avtobiografija Spomini, iz katere je Darja
Plavčak prebrala izbrani odlomek.
Ob visoki obletnici je nastal prvi zbornik
knjižnice, za katerega smo skrbno zbrali
gradivo, ga opremili s fotografijami in oblikovali v zaključeno enoto, ki daje celosten pregled zgodovine in dejavnosti knjižnice. Prispevke so pripravile zaposlene

Stran 35
RAZSTAVLJAMO ZA VAS
SLIKARSKA RAZSTAVA DEL
IVANA SKLEDARJA

V prostorih knjižnice v Slovenski Bistrici je do 15. decembra na ogled razstava
likovnih del Ivana Skledarja. Razstavljene umetnije nas popeljejo v naravo, ki je
umetnikov najpogosteje uporabljeni motiv. Kot nadarjen samouk je Ivan Skledar začel z likovnim ustvarjenim že zelo
zgodaj, zadnja leta pa temu posveča več
časa. Je član Likovne sekcije KUD Forma
viva Makole in se udeležuje raznih likovnih delavnic in ex tempor. Sodeloval je
na številnih samostojnih in skupinskih
razstavah. Leta 2011 je od Zveze likovnih društev Slovenije prejel certifikat za
kakovost za likovna dela zlata paleta. V
letu 2014 je obiskoval Španzlovo šolo v
Slovenski Bistrici, kjer si je pridobil še
dodatno znanje o likovnem ustvarjanju, ki ga redno dopolnjuje. Za likovno
ustvarjanje je prejel že številna priznanja
in nagrade. Od leta 2014 je vodja likovne
sekcije pri KUD-u Štefana Romiha Črešnjevec, kjer udeležencem z navdušenjem
predaja znanje in jih uspešno pelje v svet
slikarstva.

in urednica, direktorica knjižnice, Patricija Breznikar, ki je zbornik predstavila
ter ga svečano predala županu Občine
Slovenska Bistrica, dr. Ivanu Žagarju, in
podžupanji Makol, Štefki Skledar, ki sta
pripravila krajši nagovor ter čestitala ob
jubileju. Zbornik so v dar prejeli tudi vsi
drugi obiskovalci prireditve.
Po uradnem delu programa se je prijetno
druženje nadaNAPOVEDUJEMO RAZSTAVE
ljevalo ob pogoOd
15.
decembra
2018 dalje vas v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slostitvi, obiskovalci
venska
Bistrica
vabita
dve razstavi.
prireditve pa so
Prva
je
slikarska
razstava
del domabili povabljeni še
čina
Roka
Dragiča.
Avtor
razstave
je
v prvo nadstropje
profesor
likovne
vzgoje
in
vodja
liknjižnice, kjer je
na ogled razstava kovne akademije pri Fridini mišnici.
Zgodbe izza ze- V letošnjem letu je v knjižnico prilenih vrat, ki nas peljal razstavo dijakov Srednje šole
popelje v zgodo- Slovenska Bistrica.
vino knjižničar- Istočasno pa se bo v vitrinah predstavljal član Društva zeliščarjev
stva in seznani Hermelika, zeliščar, čebelar in apiterapevt Božo Žerjav iz Jurišne
vasi. Avtor razstaz domoznansko
ve bo predstavil izdejavnostjo, del
bor zeliščnih čajnih
katere je tudi bomešanic in različne
gata zbirka razglevrste medu. Prvič pa
dnic, in izbor teh
bo razstavljal kremje prav tako del
ni med z zeliščno in
razstave.
sadno noto.
(Janja Pepelnak)
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DRUŠTVA

24. ZLATA VRTNICA

Foto: Brigita Ptičar

Medobčinska turistična zveza Slovenska
Bistrica je letos izvedla že 24. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica.
Zaključna prireditev, na kateri so podelili
bronaste in srebrne vrtnice ter 20 zlatih

vrtnic, je potekala v domu krajanov in
gasilcev na Tinju. Letos je v tradicionalni akciji sodelovalo 86 posameznikov,
skupin in društev, ki so tekmovali v petih
kategorijah, to so naselja in ulice, objekti
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splošnega družbenega pomena, urejenost
kmetij, balkonske zasaditve in zasebne
stanovanjske hiše. Zlato vrtnico in posebno priznanje je prejel Roman Hergan,
lastnik Botaničnega vrta TAL 2000 Rače
- Fram. Prejel ga je za dvajsetletno delo
in trud v edinstvenem botaničnem vrtu,
ki ga obiskujejo ljudje od blizu in daleč.
Posebno priznanje so podelili tudi podjetju Komunala iz Slovenske Bistrice za
trud pri urejanju celotne občine Slovenske
Bistrice. Zbrane je pozdravila Brigita Koren, predsednica Medobčinske turistične
zveze Slovenska Bistrica. Pri organizaciji
zaključne prireditve je sodelovalo Turistično društvo Cokla Tinje, pogostitev z
domačimi dobrotami pa so pripravile gospodinje s Tinja.
Brigita Ptičar

V VELENIKU STRELSKO TEKMOVANJE
Z AVTOMATSKO PUŠKO
Območno združenje slovenskih
častnikov Slovenska Bistrica je
pred kratkim organiziralo strelsko tekmovanje z avtomatsko
puško, na katerega so povabili
ekipe ZSČ vzhodne štajerske
pokrajine, veteranske organizacije, Slovensko vojsko in druge.
Tekmovanja se je udeležilo 11
ekip, v vsaki ekipi so bili trije člani, v posamični konkurenci pa
se je pomerilo 34 tekmovalcev.
Prvo mesto in pokal je osvojila
ekipa OZSČ Slovenska Bistrica
1, druga je bila ekipa SDPS Slovenska Bistrica, tretje mesto pa
so zasedli člani OZVVS Slovenska Bistrica. V posamični konkurenci je zlato medaljo osvojil
Danilo Krajnčič (OZVVS Slovenska Bistrica), drugi je bil Iztok Leskovar (OZSČ Slovenska
Bistrica), tretji Igor Slana (670
log. polk), četrto mesto pa je zasedel Stanislav Dolničar (OZSČ
Slovenska Bistrica). Po zaključku so se odpeljali na Brinje, kjer
je predsednik Karli Mali, OZSČ
Slovenska Bistrica, podelil pokale in medalje.
Brigita Ptičar

Foto: Brigita Ptičar
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AKADEMIJA OB
60. OBLETNICI NK BISTRICA

Nogometni klub Kety Emmi Bistrica letos
praznuje 60. obletnico delovanja. Častitljivo obletnico so obeležili v četrtek, 25.
oktobra, s slavnostno akademijo v športni
dvorani Bistrica. Dr. Vito Martinčič, predsednik NK Kety Emmi Bistrica, je na prireditvi poudaril, da so ponosni na zgodovino svojega kluba. Po njegovih besedah
je cilj kluba dolgoročno igranje v drugi

slovenski nogometni ligi, temu primerno
so zastavili tudi načrte. Na akademiji so
se predstavili igralci nogometnih krožkov, sledil je tudi svečani mimohod vseh
selekcij in članske ekipe, ki v tej sezoni uspešno tekmuje v tretji slovenski ligi sever.
Prireditve so se udeležili številni gostje,
med njimi Bogdan Gabrovec, predsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije, mag.

Foto: Aleš Kolar

Stanko Glažar, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica, Bojan Ban, poslovni direktor NK Maribor, in nogometaš Maribora Martin Milec. Na prireditvi
so podelili tudi nagrade in priznanja zaslužnim članom kluba in donatorjem ter
sponzorjem.
Tomaž Ajd

30 LET BOKSARSKEGA KLUBA
SLOVENSKA BISTRICA
Boksarski klub Slovenska Bistrica praznuje letos 30-letnico delovanja. Obletnico so
proslavili v petek, 9. novembra, s prireditvijo v športni dvorani v Slovenski Bistrici. Klub so ustanovili leta 1988 na pobudo
boksarskih zanesenjakov, Stanka Skele in
Bojana Poša. Treninge so najprej izvajali
v osnovni šoli na Pragerskem in v Poljčanah, deset let pozneje pa so klub preselili v

Slovensko Bistrico na Partizansko ulico 35,
kjer imajo prostore še danes. Največji pečat so zagotovo pustile tri zlate generacije
bistriških boksarjev. Stanko Skela je klubu
in vzgoji mladih borcev posvetil kar 29
let. Tvorcu vseh velikih uspehov je njegov
naslednik Matic Samastur izročil posebno
darilo. Plakete so podelili tudi nekdanjima
predsednikoma kluba, Alojzu Založniku in

Bojanu Fajsu, Zavodu za šport Slovenska
Bistrica, Športni zvezi Slovenska Bistrica,
Boksarski zvezi Slovenije in Občini Slovenska Bistrica. Slovesnosti, ki so jo popestrili
z glasbo in dvoboji, so se udeležili tudi Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega
komiteja Slovenije, dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica, in Tim Gajser,
motokrosistični šampion.
T. A.

Foto: Aleš Kolar
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SATIRA

Piše: Drago Čož
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