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Glasilo občine Slovenska Bistrica

IZ VSEBINE, ZANIMIVOSTI
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KRAJEVNI PRAZNIK KS
ZGORNJA POLSKAVA
Krajevna skupnost Zgornja
Polskava 23. marca praznuje
krajevni praznik. V soboto,
21. marca, ob 18. uri, bodo
pripravili proslavo v kulturnem domu na Zgornji Polskavi. Komemoracija v Gaju
pa bo v nedeljo,
22. marca, ob 10. uri.

Informator, marec 2015

Pokal občine Slovenska Bistrica v veleslalomu
Smučarsko skakalni klub Šmartno
na Pohorju je v sodelovanju z Občino
Slovenska Bistrica in Zavodom za šport
Slovenska Bistrica po več kot desetletju
obudil zanimivo smučarsko tekmovanje.

Pri Treh kraljih so od januarja do marca
izvedli štiri veleslalomske tekme za pokal
občine Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd
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Očistimo svoj kraj 2015

Bliža se dan, ko bomo na območju občine
Slovenska Bistrica izvedli novo skupno
čistilno akcijo javnih površin, in sicer v
sklopu akcije Očistimo svoj kraj 2015. V
ta namen bodo krajevne skupnosti, šole
in vrtci v sodelovanju z društvi, drugimi
ustanovami in organizacijami očistili
okolja na svojih območjih.
Organizirano čiščenje okolja ima tudi
veliko sporočilno moč in ozavešča ljudi o
pomenu ohranjanja našega bivalnega in
življenjskega prostora. Akcija bo potekala
20. (šole, vrtci) in 21. (krajevne skupnosti,
društva itd.) marca, namenjena pa bo
odstranitvi komunalnih odpadkov z divjih
odlagališč, iz okolic šol in vrtcev, naselij,
s sprehajalnih poti, površin ob cestah,
ostalih javnih površin in iz vodotokov.
Vodstva krajevnih
skupnosti bodo v
soboto, 21. marca,
vodila, organizirala
in
koordinirala
vse aktivnosti pri
čiščenju na svojih
območjih,
na
občinskem nivoju
pa bo koordinativno
funkcijo opravljala
občinska uprava v

sodelovanju s Komunalo, d. o. o.
Lanske čistilne akcije se je udeležilo
okoli 2900 ljudi, ki so zbrali skoraj 24 ton
odpadkov. To je v primerjavi s preteklimi
leti (leta 2013 se je zbralo okrog deset
ton odpadkov) znatno večja količina
zbranih odpadkov, kar predstavlja izziv in
spodbudo tudi za naš letošnji prispevek
za še lepše, čistejše, bolj zdravo in urejeno
okolje.
Ohranjajmo naravo še naprej čisto,
odlagajmo odpadke na za to primerna
mesta, opozarjajmo ljudi okoli nas o
pomenu varovanja in skrbi za okolje ter
ločujmo odpadke. Pozivamo in vabimo
vas, da se te čistilne akcije udeležite vsi
tisti, ki vam ni vseeno, kakšno okolje nas
obkroža in v kakšni sredini živimo.
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Dr. Ivan Žagar
Spoštovani občanke in občani!
Občinski praznik je primeren čas, da
se ponovno zavemo, kako je sedanjost
povezana s preteklostjo in prihodnostjo.
Bogata zgodovina naše občine izpričuje,
da so skozi različna zgodovinska obdobja
na njenih tleh živele močne in povezane
skupnosti, ko so vplivale in še vplivajo na
življenje v občini in na njen razvoj.
Poslanstvo skupnosti je še danes enako
oziroma se bistveno ni spremenilo. Uspešne
so lahko le tiste skupnosti, ki so povezane
ter imajo vizijo in so pri uresničevanju
svojih ciljev enotne. Tudi v občini Slovenska
Bistrica imamo vizijo in dovolj želja in
hotenj za doseganje novih ciljev. V našem
okolju in naših skupnih prizadevanjih je
bilo v preteklem letu obilo zgod in nezgod,
kar je odraz aktualnega dogajanja. Čeprav
časi, v katerih živimo, niso prijazni, to ne
sme in ne more biti izgovor, da se ustavimo.
Verjeti moramo v to, kar delamo, težave
ter gospodarske in družbene razmere pa
imeti za izziv. Zahtevna socialna slika, ki je
posledica ekonomsko-finančne krize, ter
številni stečaji v regiji niso zaobšli niti naše
občine, vendar je stopnja brezposelnosti v
občini ena od nižjih v Podravju. Vzrok za

to je prav gotovo zdravo gospodarsko jedro
uspešnih gospodarskih družb in podjetij,
ki delujejo na našem območju, zvezda
stalnica pa je družba Impol, ki v letošnjem
letu obeležuje častitljivih 190 let uspešnega
delovanja. Z upanjem nas lahko navdajajo
tudi prizadevanja v tistih gospodarskih
družbah, v katerih se uspešno spopadajo
z izzivi, pred katerimi so se te znašle, ter
pozitivna gibanja, ki obetajo nov zagon
tudi na področju družbeno odgovornega
oziroma socialnega podjetništva.
V občini Slovenska Bistrica se vseskozi
trudimo
ohranjati
visoko
raven
investicijskega cikla in razvojne klime,
še posebej na področjih, za katere smo
zakonsko zavezani. V preteklem letu smo
predvsem na področju predšolske vzgoje
(energetska sanacija, povečanje učilnic in
obnovitev kuhinje v enoti Vrtca Otona
Župančiča Sonček v Slovenski Bistrici,
obnovitev prostorov vrtca na Šmartnem na
Pohorju) ohranili neprekinjen investicijski
cikel, ki ga nadaljujemo tudi v letošnjem
letu, in sicer z investicijami v vrtca na Zgornji
Polskavi in Zgornji Ložnici, pripravljajo pa
se tudi projekti za nadaljevanje aktivnosti
za vrtce v Slovenski Bistrici, v Laporju in na
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Črešnjevcu pa tudi obnove objekta Osnovne
šole Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici
ne gre prezreti.
Intenzivno obdobje je bilo zlasti na področju
investicij na komunalnem področju; trije
največji kohezijski projekti se zaključujejo
in že prehajajo v uporabo (vodooskrba in
čiščenje odpadnih voda, ena od glavnih
pridobitev pa je gotovo regijski center za
ravnanje z odpadki). Nekaj pomembnih
investicijskih projektov je bilo izpeljanih tudi
na področju cestne in športne infrastrukture.
Usoda investicijske in razvojne naravnanosti
občine bo v prihodnje odvisna od
razumevanja vladne strani, in sicer glede
koriščenja evropskih sredstev za finančno
obdobje 2015–2020, kot tudi od bodočega
financiranja občine za tekoče in za
investicijske naloge.
Z Vlado Republike Slovenije smo občine
preko obeh reprezentativnih združenj vodile
intenzivni dialog, vendar pa posebnega
posluha z vladne strani ni bilo, kar se kaže
tako v omejevanju možnosti dostopa
občin do evropskih sredstev kakor tudi v
zmanjšanem obsegu financiranja za tekoče
delovanje. Kljub temu da smo občine z vlado
dosegle dogovor, si bomo morali v prihodnje
še kako prizadevati, da te negativne trende
preusmerimo na pot razvoja. Pomembno je,
da se soočimo z realnostjo. Vsak posameznik
namreč nosi svoj del odgovornosti za boljšo
prihodnost za sebe in za ljudi okoli sebe.
Tudi zaradi uspehov posameznikov, društev
in ostalih na področju športa, kulture,
izobraževanja in še na kakšnem moramo z
optimizmom zreti v prihodnost.
Posebna zahvala gre tudi vsem, ki se
angažirate za izboljšanje kakovosti življenja v
naši občini. S prizadevnostjo posameznikov,
društev in številnih organizacij, ki delujejo
na različnih področij, se namreč izboljšuje
tudi bivalno okolje občine. Tako se lahko
pohvalimo, da smo v preteklem letu pridobili
dva certifikata, in sicer invalidom prijazna
občin in čebelam prijazna občina.
Spoštovani dobitniki priznanj!
Živimo v času, ko največ štejejo dejanja, ki
imajo materialne koristi, kar nas vedno bolj
vodi v svet, v katerem vrednote ne štejejo
prav veliko.
Zato vam v svojem imenu in v imenu vseh
občank in občanov izrekam zahvalo za
dejanja, ki ste jih opravili za naše skupno
dobro in v dobro naše občine.
Dragi občanke in občani,
bodimo ponosni na preteklost, ne bojmo se
prihodnosti in verjemimo vanjo!
Ob občinskem prazniku vam iskreno
čestitam!
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PRORAČUN

Proračun za leto 2015

Proračun za leto 2015 je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v prvi obravnavi
sprejemal decembra 2014 in ga dokončno
potrdil na 3. redni seji 24. februarja 2015.
Skupni prihodki so načrtovani v višini
31.143.300 € in obsegajo 14.064.407 € prihodkov za primerno porabo in 17.078.893
€ prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo.
Osnovo za financiranje občin predstavlja
povprečnina, ki jo za vsako leto določi
Vlada RS v dogovoru z reprezentativnimi združenji občin. Povprečnina se že od
leta 2012, kljub temu da se stroški občin
ne zmanjšujejo, znižuje. Tako bi morala za
leto 2015 skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2014/2015 znašati
525 €, vendar so Vlada in reprezentativna
združenja dogovorili znesek 525 € za prvo
polovico leta, za drugo polovico pa se zniža
na 500,83 €, s tem da je Vlada obljubila, da
bo s spremembo zakonodaje stroške občin
znižala. V proračunu Občine Slovenska
Bistrica je tako za leto 2015 upoštevana
povprečna povprečnina v višini 512,92 €,
kar pomeni 14.064.407 € prihodkov iz tega
naslova. Za razliko v višini 331.377 €, kolikor bi morala biti višja povprečnina, pa
smo bili primorani nižati tudi odhodke na
proračunskih postavkah, na katerih naj bi
Vlada po njenem zagotovilu znižala stroške
(prevozi učencev, redna dejavnost vrtcev,
na splošnih in posebnih socialnih zavodih
ter pri subvencijah neprofitnih stanovanj).
Druga skupina prihodkov so prihodki, ki
ne štejejo v primerno porabo. Sem sodijo
drugi nedavčni prihodki v višini 367.000 €,
prihodki od premoženja v višini 1.265.000
€, prihodki iz naslova sofinanciranj v višini 12.736.393 €, ostali prihodki v višini
2.310.500 € ter nakazilo presežka Lekarne
Slovenska Bistrica v višini 400.000 €. V
okviru sofinancerskih prihodkov, ki so sofinancirani tudi iz evropskih virov, največ
prihodkov pričakujemo iz naslova kohe-
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zijskih projektov, in sicer 11.130.683 €, od
tega za projekt Celovito urejanje porečja
Dravinje – odpadki 4.525.401 €, za Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba
prihodke v višini 4.627.592 € ter za Celovito urejanje porečja Dravinje – CČN in
kanalizacija prihodke v višini 1.977.690 €.
To so sofinancerski prihodki s strani tako
ministrstva kot tudi soudeleženih občin.
Večjo skupino sofinancerskih prihodkov
predstavljajo sredstva iz programa LEADER; iz tega naslova pričakujemo sredstva
v višini 500.000 € za ureditev naselja Šmartno na Pohorju in sredstva v višini 77.681 €
za Komasacijo Ritoznoj, ki se je izvajala v
preteklem letu. Iz državnih virov pričakujemo sofinancerska sredstva v višini 775.773
€, in sicer za financiranje 21. Člena ZFO-1
sredstva v višini 466.959 € (311.306 € še za
leto 2014, ker je bilo nakazilo izvedeno v
letu 2015, ter 155.653 € za leto 2015), ostalo pa so prihodki iz naslova sofinanciranja
škode po neurju, družinskega pomočnika,
gozdnih cest, subvencij tržnih najemnin
stanarin, celostne prometne strategije in
javnih del. V okviru sofinanciranj iz ostalih
virov v skupni višini 247.256 € pričakujemo
prihodka s strani mestnih krajevnih skupnosti za drugo osnovno šolo, od Fundacije
za šport za sofinanciranje športnih objektov, od sosednjih občin za sofinanciranje
skupnega organa CZ z Občino Oplotnica
ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva z občinama Makole in Poljčane, ter
prihodke v višini 9.000 € kot sofinanciranje
Elektra za energetske preglede.
Odhodki so načrtovani v skupni višini
31.031.597 €. Po strukturi 55 % vseh odhodkov in izdatkov v proračunu predstavljajo investicijski odhodki in transferi, 41
% je tekočih odhodkov in izdatkov, 3 %
predstavljajo odplačila stavbnih pravic in 1
% odplačila obresti za kredite.
V grafu desno je predstavljena struktura
proračuna po posameznih področjih porabe. V okviru dejavnosti občinskih organov in
uprave so sredstva namenjena delovanju župana
in podžupanov, občinskega sveta, nadzornega
odbora, občinske uprave,
skupnega organa CZ z
občino Oplotnica ter Medobčinskega inšpektorata
in redarstva z občinama
Makole in Poljčane. V
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okviru skupnih nalog občine se sredstva
načrtujejo za delovanje krajevnih skupnosti, za izvedbo volitev, požarno varstvo,
zaščito, reševanje in preventivo, za informiranje ter financiranje političnih strank,
društev in organizacij.
V okviru družbenih dejavnosti so sredstva
namenjena za izobraževanje, otroško
varstvo, socialno varstvo, kulturo, zdravstvo, štipendiranje in dejavnost mladine.
Na tem mestu so načrtovani tudi investicijski izdatki v skupni višini 1.506.000, za
katere še niso predvidena sofinancerska
sredstva iz evropskih virov. Za investicije
v šolstvo so načrtovana sredstva v višini
50.000 €, in sicer za manjše posege na šolskih objektih in izdelavo projektne oz. investicijske dokumentacije. Za investicije na
področju kulture so načrtovana sredstva v
višini 42.000 €, in sicer za sanacijo vlage v
objektu Knjižnice Josipa Vošnjaka, za sofinanciranje obnove spomenikov kulturne
dediščine, obnove in vzdrževanje spomenikov NOB in vojnih grobišč ter obnovo
kapel ter za obnovo spomenika (kostnica)
na pokopališču v Slovenski Bistrici, za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih
in sakralnih objektih ter označevanje kulturnih spomenikov v občini. Za investicije
v šport so sredstva v višini 80.000 € načrtovana za obnovo športnih objektov v občini.
Za investicije v otroško varstvo so sredstva
načrtovana v skupni višini 1.334.000 €, in
sicer za obnovo in rekonstrukcijo Vrtca
Zgornja Polskava, začetek gradnje Vrtca
Zgornja Ložnica, obnovo Marinškovega
doma, nakup zemljišča za Vrtec Črešnjevec
in začetek investicije Vrtec Ozka ulica, za
izdelavo projektne dokumentacije za nov
vrtec v Laporju in gradnjo prizidka vrtca
na Zgornji Ložnici.
Proračun po področjih porabe:

Na področju okolja in prostora se sredstva
zagotavljajo za komunalo in varstvo okolja,
za ceste, za investicije v krajevne skupnosti,
za urejanje prostora, elemetar ter investicije v
POC Bistrica. Za komunalo in varstvo okolja so sredstva načrtovana v višini 1.223.500
€ in so namenjena pokrivanju
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stroškov javne razsvetljave, urejanja javnih
površin, vodovoda (sredstva za hidrantno
omrežje, rekonstrukcijo vodovodnega sis
tema Zadružna–Mariborska, povezavo vodovodnega sistema Perutnina–Spodnja Polskava, rekonstrukcijo vodovodnega sistema
Ritoznoj, vodovodnega sistema Jožef–Rajh
in sanacijo vodnega vira Vauharca), odvajanja in čiščenja odpadnih vod, urejanje
sistema ravnanja z odpadki, stroškov za infrastrukturo, dano v najem, in v letu 2015 po
novem še za sofinanciranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v skupni višini 50.000 €. Za cestno omrežje so sredstva
načrtovana v višini 1.907.000 €, in sicer za
zagotavljanje zimske službe in letno vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest, za vzdrževanje gozdnih cest, za odmere cest ter za novogradnje in rekonstrukcije cest (v letu 2015
se načrtujejo sredstva za izgradnjo ceste v
Ratejevi ulici, pločnika v Stepišnikovi ulici,
rekonstrukcijo pločnika v Ljubljanski ulici,
pripravo dokumentacije za izgradnjo brvi
preko avtoceste in projektne dokumentacije za cesto Zgornja Bistrica–Lovski dom. V
okviru dodatnih sredstev iz 21. člena ZFO-1
se sredstva v višini 220.000 € načrtujejo še
za rekonstrukcijo ceste v Partizanski ulici, za
projekt ureditve Gradišča in projekt rekonstrukcije ceste proti vodarni), sredstva v višini 10.000 € so načrtovana v okviru postavke
POC Bistrica, in sicer za izgradnjo priključnega cestnega omrežja na območju POC Bistrica. Za investicije v krajevne skupnosti so
sredstva načrtovana v višini 499.629 €, ki jih
krajevne skupnosti namenjajo za investicije
na področju cest, komunalne infrastrukture
in ostalih investicij v krajevnih skupnostih.
Za urejanje prostora so sredstva načrtovana
v višini 140.000 € in so namenjena za pripravo in izvedbo novega občinskega prostorskega načrta., za poravnavo stroškov
izdelave občinskih podrobnih prostorskih
načrtov, dokončanje urbanističnih načrtov
ter pripravo Celostne prometne strategije, za
katero pričakujemo sofinancerka sredstva s
strani resornega ministrstva. Za elementar
so sredstva načrtovana v višini 100.000 €, in
jih bo občina zagotavljala v primeru, da bo
dobila sredstva od resornega ministrstva za
prijavljene projekte sofinanciranja sanacije
plazov in zagotavljanja prevoznosti in prometne varnosti na cestni mreži po odpravi
poškodb posledic naravnih nesreč.
Na področju gospodarstva se sredstva zagotavljajo za razvoj podjetništva in obrti, za
razvoj turizma in kmetijstva, stanovanjsko
Več o proračunu na občinski spletni strani:
http://www.slovenska-bistrica.si/podrocje.aspx?id=699
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gospodarstvo in poslovne prostore, javna
dela s področja gospodarstva in delovanje
Razvojno informacijskega centra.
V okviru proračunskega stanovanjskega
sklada so sredstva porabljena za ohranitev
vrednosti stanovanjskega fonda v občini, ki
obsega okoli 300 stanovanj.
Največji delež v okviru proračunskih odhodkov predstavljajo proračunski razvojni projekti, ki jih prikazujemo v tabeli 1. V
letu 2015 načrtujemo 19 projektov v skupni
vrednosti 13.409.802 €.
Znotraj projektov na področju kulture so
načrtovana sredstva za sofinanciranje obnove dvorca Zgornja Polskava in arheološka izkopavanja na Ančnikovem gradišču,
znotraj projektov na področju športa pa za
obnovo šolskih športnih igrišč. Pri ostalih
projektih, sofinanciranih iz EU, so sredstva
načrtovana za manjše projekte, za katere
pripravljamo vloge na različne razpise, ter
za predvideno pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem
združenju Bruselj. Evropska sredstva želimo
pridobiti zlasti za naslednja področja: nadgradnjo obstoječih turističnih programov in
razvoj novih produktov, ohranjanje kulturne
dediščine, zdravje – projekt »Oživljanje je
cool«, mrežo mest keramike, spodbujanje
kmetijstva in razvoj podeželja, razvoj socialnega podjetništva, kakovost bivalnega okolja, energetsko učinkovitost, trajnostno mobilnost, oživitev mestnega jedra, brezžično
omrežje Wi-Fi in spodbude za start up podjetja.
V okviru proračuna za leto 2015 načrtujemo proračunsko rezervo v višini 310.967
€, načrtovani so tudi stroški financiranja
v višini 1.111.000 € ter vračilo zaradi
izgubljenih tožb v višini 274.000 € (gre za
primer izgubljene tožbe v višini najemnine
za vrtec in šolo na Pragerskem, ki sta bila
zgrajena v okviru instituta stavbne pravice,
in morebitne druge stroške v še odprtih
pravdnih zadevah).

V proračunu je predvideno tudi zadolževanje v višini 700.000 € za financiranje
lastnih deležev pri izvedbi kohezijskih in
strukturnih deležev.
Branko Žnidar, direktor občinske uprave,
Jožica Jurič, vodja občinskega oddelka za
finance in računovodstvo
Proračunski razvojni projekti
Pror.
Proračunski
porazvojni
stavka projekti
9.1.

Kohezijski projekti

Plan
2015 v €

10.857.736
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
2.323.923
9.1.2.
Izgradnja centra za ravnanje z odpadki
2.682.320
9.1.3.
Oskrba s pitno vodo
5.851.493
9.2.
Regionalni razvojni projekti
897.966
9.2.3. Izgradnja sekundarja
897.966
9.4.
Projekti na področju kulture
223.000
9.5.
Ureditev naselja Šmartno na Pohorju
700.000
9.6.
Projekti na področju športa 75.000
9.9.
Ostali projekti, sofinancirani iz EU
100.000
9.12.
Ureditev vaškega jedra Gladomes
8.000
9.13.
Obnova OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
550
9.14.
Obnova ZD Slovenska Bistrica
550
9.18.
Obnova telovadnice Pragersko
83.000
9.19.
Obnova športne dvorane
Slovenska Bistrica
10.000
9.20.
Ureditev Sernčeve ulice
190.000
9.21.
Ureditev Tomšičeve ulice
50.000
9.22.
Ureditev Slovenske ulice s
priključnimi ulicami
50.000
9.23.
Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici
86.000
9.24.
Zahodna obvoznica
50.000
9.25.
Dvigalo – grad Slovenska Bistrica
28.000
SKUPAJ
13.409.802
9.1.1.
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Prejemni k i ob činsk i h priznanj
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
je na 3. redni seji potrdil tudi prejemnike

občinskih priznanj za leto 2014. Nagrajencem bodo priznanja izročili na slovesni

akademiji ob občinskem prazniku, ki bo
12. marca v Bistriškem gradu.

Listina občine Slovenska Bistrica: Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica
Za 90 let delovanja ter ustvarjalnega in plodnega dela na družbenem področju
Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica je leta 2014 obeležilo 90-letnico obstoja ter
ustvarjalnega in plodnega dela. Kot edino čebelarsko društvo na območju občine
Slovenska Bistrica skrbi za medsebojno povezovanje čebelarjev in ohranjanje
čebel. V okviru Čebelarske zveze društev Maribor je društvo največje, na državni
ravni pa tudi spada med največja društva. Že število let delovanja društva pove,
da brez medgeneracijskega povezovanja ne gre, za v društvu ves čas skrbijo tudi
za najmlajšo generacijo. V okviru tega vodijo čebelarske krožke. Njihovi člani se
skupaj z mentorji vsako leto ponašajo z odličnimi rezultati, saj na mednarodnih
tekmovanjih dosegajo nadpovprečne rezultate.
Čebelarsko učno pot medovitih rastlin so člani društva zgradili predvsem s prostovoljnim delom. Letno jo obišče okoli 1000 otrok
iz okoliških osnovnih šol in vrtcev. Ti se na tej učni poti seznanjajo z medovitimi rastlinami, čebelami in medenimi izdelki. Vsi
člani ob različnih priložnostih, kljub svojemu delu doma in delu s čebelami, razveseljujejo ljudi z dobrotami, narejenimi iz medu.
S svojim prostovoljnim in nesebičnim delom aktivni člani pripomorejo k temu, da je društvo v današnjem času na visoki ravni.
Z leti svojega delovanja je društvo vtisnilo globok pečat družbenemu življenju na občinski, regijski in republiški ravni.
Slavica Rebernak
Priznanje občine Slovenska Bistrica: Društvo kmetic Slovenska Bistrica
Za 20 let delovanja na kulturnem in družbenem področju
Društvo kmetic Slovenska Bistrica, v katerega je vključenih devet aktivov kmečkih žena, delujočih na celotnem območju občine Slovenska Bistrica, v letošnjem letu zaokroža dvajset let svojega delovanja.
Aktivi so v svojih okoljih zelo dejavni, saj se vključujejo v družabno življenje in s svojimi aktivnostmi popestrijo dogajanje v svojem kraju. Tako pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine podeželja s pripravo
kulinaričnih dobrot, pripravljenih na tradicionalen način, s katerimi popestrijo marsikatero prireditev, ter izvedbo tečajev in izmenjavo izkušenj, s čimer bogatijo svoje znanje.
Aktivne članice s svojim znanjem pripomorejo k temu, da se znanje prenaša tudi na mlajše generacije. Njihova
prisotnost je neprecenljiva pri izobraževanju, druženju in ohranjanju pristne kulinarike ter s tem zdravega načina življenja.

Priznanje občine Slovenska Bistrica: Francka Rajh
Za izjemen prispevek na področju prostovoljstva ter dolgoletno
aktivno delovanje na družbenem in drugih področjih
V minulem večdesetletnem obdobju je s svojo prostovoljnostjo in aktivnostjo na različnih področjih prispevala pomemben delež
k razvoju Krajevne skupnosti Črešnjevec,
razvoju šolstva, občine in širše regije. Zelo
pomembno je bilo njeno ustvarjalno delo
na vzgojnem, kulturnem, športnem, družabnem in humanitarnem področju.

Plenarno zasedanje

V začetku februarja je v Bruslju potekalo
konstitutivno plenarno zasedanje šestega mandata Odbora regij, ki bo deloval v
obdobju 2015–2020. Za novega predsednika Odbora regij je bil izvoljen Markku
Markkula, član mestnega sveta Esppoja na
Finskem.
Markku Markula je nekdanji član finskega
parlamenta (1995–2003), danes pa član
regionalnega sveta in predsednik odbora za načrtovanje mesta Esppo, deluje pa
tudi kot svetovalec na Univerzi Aalto na
Finskem, in sicer za področja raziskav,
inovacij in izobraževanj ter političnih zadev Evropske unije. V svojem nagovoru je

Priznanje občine Slovenska Bistrica: Rudolf Ozimič
Za dolgoletno uspešno delo in vodenje Krajevne skupnosti
Alfonza Šarha
S svojim minulim večdesetletnim delom
in angažiranostjo ter nesebično požrtvovalnostjo za dobrobit vseh krajank in krajanov, občank in občanov, je kot član in
večletni predsednik Krajevne skupnosti
Alfonza Šarha in tudi kot občinski svetnik
zaznamoval tako Krajevno skupnost Alfonza Šarha kot celotno območje občine
Slovenska Bistrica.

novi predsednik Odbora regij izpostavil,
da se bo zavzemal za aktivno vlogo evropskih regij in mest pri izvajanju pozitivnih
sprememb v smislu izboljšanja pogojev za
dinamično podjetništvo in uvedbo ukrepov za ponovno vzpostavitev zaupanja
državljanov Evropske unije v njene institucije. Izpostavil je zaskrbljenost zaradi
nedavnih dogodkov v Evropi in na mejah
Evropske unije ter pozval k prenovi evropske sosedske politike, še posebej resnih
groženj glede temeljnih svoboščin, vključno s svobodo govora in nacionalne suverenosti. »Mirna rešitev krize v Ukrajini je
izjemnega pomena za regije v Evropi, prav

Vojka Osojnik
tako pa si moramo še naprej prizadevati
za integracijo priseljencev in medsebojnega kulturnega razumevanja,« je še povedal
novoizvoljeni predsednik Odbora regij.
Konstitutivnega zasedanja se je udeležila
tudi slovenska delegacija, ki jo sestavljajo: županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič,
članica Občinskega sveta Občine Tržič
Andreja Potočnik, župan Mestne občine
Murska Sobota mag. Aleksander Jevšek,
župan Občine Pivka Robert Smrdelj, župan Občine Litija, Franci Rokavec in župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar, ki je bil tudi za ta mandatu izvoljen
za vodjo slovenske delegacije v Odbo-
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ru regij. V Odboru regij bo župan Žagar
poleg funkcije vodje slovenske delegacije
tudi eden od članov predsedstva Odbora
regij, kot član pa bo aktivno deloval še v
komisijah COTER (Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU)
in ENVE (Komisija za okolje, podnebne
spremembe in energijo).
Na omenjenem plenarnem zasedanju so
govorili tudi o trgovinskem sporazumu
med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (TTIP). V zvezi z omenjenim sporazumom župan Žagar meni:

ODBOR REGIJ, V SPOMIN
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»Zelo visoko raven evropskega standarda
zaščite (glede varstva okolja, podnebja,
varstva živil, zaščite živali ter pravic potro-

šnikov in pravic do varstva podatkov) je
treba braniti in ohraniti, nikakor pa si ne
smemo dovoliti znižanja teh standardov.«

IN MEMORIAM

JOŽE KODELIČ (1920-2015)
PRVOBOREC, NOSILEC
PARTIZANSKE SPOMENICE

Jože Kodelič se je rodil 15. marca 1920 v zavedni kmečki družini Kodeličevih na Črešnjevcu. Po pravilih nasledstva je bila
želja, posebej očeta Viktorja, da bi nasledil gospodarja in uvedel naprednejši način kmetovanja, vendar so se vsi upi in
pričakovanja razblinili v tragiko druge svetovne vojne. Jože je že zgodaj dojel nevarnost okupatorja. V najlepših letih, še ne
povsem doživeti mladosti, star komaj 21 let, je prisluhnil klicu OF in se priključil osvobodilnemu gibanju.
V prvih mesecih okupacije leta 1941 je deloval strogo tajno kot aktivist na območju domačega Črešnjevca, Laporja in Pragerskega. Decembra istega leta je že odšel kot borec v zbirno bazo Dolomitskega odreda, pozneje pa so ga pota vodila skozi
zahtevne borbene enote Krimskega bataljona, Kočevskega bataljona, Šercerjeve brigade vse do Ljubljanske brigade v letih
1943/44, kjer se je po preživeti zimi 11. aprila 1944 veselil pomladne svežine in prihoda toplejših dni. Žal pa je njegova enota zašla v nemško zasedo, pri čemer je bil ujet in poslan v zloglasno koncentracijsko taborišče Dachau. Tam je v nemogočih
življenjskih razmerah ostal vse do osvoboditve 15. maja 1945.
Po vojni je ostal v JLA in bil na odgovornih vojaških položajih, med drugim tudi komandant artilerijske šole v Zadru. Leta
1968 se je upokojil z visokim častniškim činom polkovnika in številnimi odličji borbenih priznanj, med drugim tudi medalje za hrabrost in partizanske spomenice 1941/1945. V najtežjih letih mladostne zagnanosti in življenjskih tveganj je kot
borec Šercerjeve brigade na zahtevnem terenu partizanskega uporništva Bele krajine in Kočevske spoznal štiri leta mlajšo bodočo življenjsko sopotnico Veroniko Glad. Vera je bila prodorna partizanska aktivistka, pozneje pa njegova zvesta
spremljevalka na vseh področjih družbene angažiranosti; žal se je njena pot iztekla pred šestimi leti. Po vojni sta si z ženo
z rojstvoma hčerk Brede in Jožice ustvarila družino. Po upokojitvi se je z družino vrnil v svoj rodni kraj – Črešnjevec. Na
pogorišču stare domačije je nastal nov dom.
Jože se je aktivno vključil v vse pore vaškega življenja in širše družbene skupnosti. Tvorno je sodeloval v KS in bil fizično
prisoten v vseh njenih projektih lokalnega pomena. S tem časom sovpada tudi gradnja nove osnovne šole, telovadnice in
igrišč. Z njegovo prodorno prisotnostjo je kraj zabeležil zgleden napredek in odprtost v lepšo prihodnost. Jože je bil aktiven
tudi v KUD-u Črešnjevec, vsa leta član MoPZ, pozneje še MePZ ter soustanovitelj društva upokojencev in društva invalidov na Črešnjevcu. Bil je tudi aktiven član združenj in društev na občinski ravni (združenje zveze borcev, združenje rezervnih vojaških častnikov s priznanjem častnega člana, član Socialnih demokratov ter nepogrešljiv član njihovih vodstvenih
organov).
Jože je bil prijeten sogovornik. V družbo je prinašal sproščeno vedrino in delovno-ustvarjalni zanos, vedno z mislijo na
lepšo prihodnost. Odlikovale so ga najžlahtnejše vrednote, zaradi katerih je užival ugled med domačini in v društvih, v
katerih je deloval. S ponosom je spremljal razvoj svojih družin, se veselil družbe vnuka Jožeta in vnukinje Kristine ter se na
koncu tudi dobro prilagajal vlogi pradedka.
Janko Potočnik
Združenje ZB za vrednote NOB Slovenska Bistrica
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Poročilo o pitni vodi na območju Krajevne
skupnosti Zgornja Polskava za leto 2014
KS Zgornja Polskava je v letu 2014 upravljala z naslednjimi vodovodnimi sistemi: vodovod Zgornja Polskava, vodovod
Gabernik 1, vodovod Gabernik 2, vodovod Kočno 2.
Na vseh vodovodnih sistemih izvajamo
redni notranji nadzor nad pitno vodo v
skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki ga je
v letu 2014 izvajal Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano; Oddelek za
okolje in zdravje Maribor.
Poročilo o rezultatih notranjega nadzora in
monitoringa pitne vode

V primeru neskladnosti s Pravilnikom o
pitni vodi se po priporočilih NLZOH in
IVZ izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov
neskladnosti.
V vzorcih, ki so bili neskladni, so bile prisotne Koliformne bakterije in Clostridium
perfringens, ki so uvrščene v Prilogo I,
Del C; to pa so indikatorski parametri in
njihova prisotnost v pitni vodi neposredno ne ogroža zdravja ljudi. V enem vzorcu
so bile prisotne bakterije E. Coli, vendar
v zelo nizki vrednosti (1,0), v naslednjih
vzorcih pa niso bile več prisotne.
Na vodovodnem sistemu Zgornja Polskava in Gabernik 2 izvajamo stalni nadzor
pitne vode in vsebnost prostega klora kontroliramo tedensko.

NAČRT VZORČENJA IN OBVEŠČANJA NA VODOVODIH KS ZGORNJA
POLSKAVA V LETU 2015
Uporabnike obveščamo o rezultatih skladnosti pitne vode na osnovi rezultatov,
pridobljenih v okviru notranjega nadzora,
z obvestilom:
-na oglasni deski KS Zgornja Polskava z
originalnim izvidom analize pitne vode in
-spletna stran Občine Slovenska Bistrica –
KS Zgornja Polskava: http://www.slovenska-bistrica.si/podrocje.aspx?id=225

OBVEŠČANJE JAVNIH USTANOV IN
GOSTINSKIH LOKALOV
Javne ustanove: šolo, vrtec in gostinske
lokale obvestimo v primeru omejitve uporabe pitne vode ali o prepovedi uporabe
pitne vode takoj – telefonsko obveščanje.
ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČANJE
Obveščanje uporabnikov pitne vode se
vrši na KS Zgornja Polskava, odgovorna
oseba Nevenka Mesarič, predsednik KS
ali Sonja Mihelič.
Sonja Mihelič,
odgovorna oseba za HAACP

Foto: Lidija Ajd

KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA
Mladinska ulica 12, 2314 Zg. Polskava; telefon (02) 803 64 63, faks (02) 803 64 18,
mobitel: (031) 789- 983, e-mail: kszg.polskava@siol.net

Obveščanje uporabnikov v primeru neskladnosti pitne vode

Načrt vzorčenja za leto 2015 (v načrtu so zajeta vzorčenja notranjega nadzora)

Informator, marec 2015
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Po pooblastilu župana Občine Slovenska Bistrica,
št. 671-7/2015, z dne 5. 3. 2015, in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v občini Slovenska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 118/2000 in 8/2003; v nadaljevanju pravilnik) ter na osnovi Letnega programa športa Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ŠPORTNIH PROGRAMOV IZ PRORAČUNA
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU
2015
1.PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Slovenska Bistrica z naslednjimi
vsebinami in v obsegu:
VSEBINA NPŠ
EUR
1.Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa
92.725,00
2.Športna rekreacija
10.700,00
3.Kakovostni in vrhunski šport
47.700,00
4.Šport invalidov
1.800,00
5.Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
900,00
6.Znanstvenoraziskovalna dejavnost
0,00
7.Založniška dejavnost
100,00
8.Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
800,00
9.Informacijski sistem na področju športa 300,00
10.Delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti
38.700,00
SKUPAJ
193.725,00
2.POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja športnih programov
imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
-imajo sedež v občini Slovenska Bistrica ali so registrirani izključno na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Slovenska Bistrica;
-imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
-imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
-so registrirani najmanj eno leto.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, nastopajo naslednji
izvajalci športnih programov:
-športna društva;

TURISTIČNA TAKSA
-zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem na območju občine Slovenska
Bistrica;
-zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
-zavodi za področji vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje
izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2015 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica.
Prav tako se lahko omeji obseg dodeljenih
sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2014.
Društva morajo pri prijavi upoštevati 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 45/2010 in naslednje spremembe ter dopolnitve; v nadaljevanju ZIntPK).
Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK je
na svoji seji dne 3. 2. 2011 sprejela Komisija za
preprečevanje korupcije in je sestavni del razpisne
dokumentacije.
3.ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z
vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2015«, na hrbtni strani
pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti poslane Občini Slovenska Bistrica najpozneje do SREDE, 1. 4. 2015.
4.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 16. 3. 2015 do 1. 4. 2015 v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti, sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a, Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 20, fax: + 386 2 / 81
81 141, e-mail: obcina@slov-bistrica.si, uradna spletna stran:
www.slovenska-bistrica.si
Nova vrednost točke turistične takse
Vlada je prvič od določitve vrednosti točke turistične takse v
zakonu o spodbujanju razvoja turizma iz leta 2004, ko je bila
vredna 22 tolarjev, njeno vrednost uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin.
Vrednost točke je po novem 0,115 evra. Višina takse je v vsaki
občini določena posebej, v Občini Slovenska Bistrica je 9 točk.
Torej je bila do sedaj največ 0,826 evra na dan, od prvega januarja 2015 pa znaša 1,035 evra.
Slavka ZAFOŠNIK, dipl. inž. agr
Vodja oddelka za gospodarstvo Mag. Monika KIRBIŠ ROJS
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Slovenska Bistrica, in na sedežih Javnega zavoda
za šport Slovenska Bistrica oziroma Športne zveze
občine Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35,
2310 Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti na
naslovu maja.luneznik@slov-bistrica.si in zzssb@
siol.net.
Razpisna dokumentacija je prav tako objavljena
na spletni strani Občine Slovenska Bistrica, na
naslovu www.slovenska-bistrica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjih naslovih:
-OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Maja
Lunežnik, tel. št. 843 28 40, faks 02/ 843 28 50,
e-pošta: maja.luneznik@slov-bistrica.si.
-JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska
Bistrica, Marjan Štimec, tel. št. 80 50 680, faks 80
50 686, e-pošta: zzssb@siol.net.
Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po telefonu.
5.POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Strokovna komisija za šport bo pravočasno prispele prijave odprla in pregledala njihovo vsebino
najpozneje do petka, 3. 4. 2015.
Oddelek za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Slovenska Bistrica bo v skladu s točkovnim sistemom pravilnika programe točkoval
in rezultate predstavil strokovni komisiji za šport
najpozneje do ponedeljka, 18. 5. 2015. V roku do
16. 4. 2015 lahko Oddelek za družbene dejavnosti
pozove kandidate k dopolnitvi vlog. Nedopolnjenih vlog v nadaljnjem postopku ne obravnava.
Strokovna komisija poda poročilo o rezultatih
razpisa župana Občine Slovenska Bistrica najpozneje do 31. 5. 2015. Župan poročilo objavi na
sedežu Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica
in na sedežu Športne zveze občine Slovenska Bistrica najpozneje 5. 6. 2015.
Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni
od objave poročila vložijo pripombe na podano
poročilo, ki jih župan obravnava in upošteva v
končni razdelitvi proračunskih sredstev za leto
2015.
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti
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CENTER ZA SOCIALNO DELO

Informator, marec 2015

Preventivni program Laična pomoč družinam
Preventivni program Laična pomoč družinam Center za socialno delo Slovenska Bistrica izvaja s pomočjo javnih del že od leta
1994. Vsa leta se program dopolnjuje in
vanj uvajajo nove metode in tehnike dela z
otrokom in družino glede na potrebe naše
strokovne službe in naše zmožnosti.
Cilji programa so pomagati otrokom in
mladostnikom pri učenju, pridobivanju
delovnih in učnih navad, socialnih veščin,
pri kreativnem preživljanju prostega časa in
nasploh pomoč pri njihovem osebnostnem
razvoju ter pomoč družinam pri vzgoji otrok. Leta 2014 je bilo v program vključenih
67 otrok iz 45 družin: iz občine Slovenska
Bistrica je bilo vključenih 53 otrok, iz občine Oplotnica sedem, iz občine Makole en
in iz občine Poljčane šest. V program je bilo
vključenih enajst javnih delavcev, in sicer
deset za občino Slovenska Bistrica in en za
občino Oplotnica.
Pomoč praviloma poteka na domu otrok, v
nekaterih primerih pa tudi v šoli, ki jo otrok obiskuje, in v prostorih Marinškovega
doma, kjer imamo primerne prostore za
izvajanje te dejavnosti. V Marinškov dom
prihajajo predvsem otroci, ki imajo doma
slabe razmere, predvsem v smislu prostorske stiske ali pa so razmere v domačem
okolju tako neugodne, da imajo otroci več
miru za delo v teh prostorih. Nekateri otroci pa prihajajo tudi zato, da se srečajo s
svojimi vrstniki, se z njimi družijo, igrajo
in si pomagajo. Najpogostejši razlog za
vključitev osnovno- in srednješolskih otrok v naš program so učne težave. Predloge
za nudenje pomoči nam največkrat posredujejo osnovne šole, pogosto pa nas zanjo
zaprosijo tudi starši. V določenih primerih
se ponudi takšna pomoč tudi družini, ki že
ima težave in jo vodimo na tukajšnjem centru, in sicer kot dodatna obravnava družine
v okviru storitve pomoč družini za dom. Za
učnimi težavami otrok in slabim učnim uspehom se običajno skrivajo neugodne razmere v družini. Srečujemo se s z različnimi
situacijami, kot so npr. alkoholizem v družini, brezbrižen ali odklonilen odnos staršev do otrok, močno razrušeni medsebojni
odnosi, nasilje, bolezni, duševna nerazvitost ali pa so starši skrbni, vendar svojemu
otroku ne znajo in ne zmorejo pomagati.
1.Pomoč pri učenju in kreativnem preživljanju prostega časa
Poudarek je na motivaciji za učenje in
spodbujanju otrokove ali mladostnikove
vedoželjnosti. Javni delavec mu pomaga

pri razumevanju učne snovi in ga uči ustreznejših metod in tehnik učenja. Velikokrat
je šolarju potrebna pomoč pri tem, da si
ustvari red pri učenju in se bolje organizira, kar je pomembno za oblikovanje učnih
in delovnih navad. Pri predšolskih otrocih
poskušajo javni delavci z informacijami,
razlagami ali konkretno pomočjo staršem
osvetliti otrokov razvoj in njegove potrebe.
Pomagajo pri prevzemanju lastne odgovornosti za učni uspeh, ki jo ima otrok kot
tudi starši. Starše spodbujajo tudi k temu,
da hodijo na govorilne ure, preverjajo, ali
je otrok izpolnil obveznosti, in podobno.
Javni delavec otroku pomaga pri prepoznavanju njegovih sposobnosti in interesov
izven šole in razvijanju teh ter s tem poskuša večati njegovo samozavest in pozitivno
samopodobo. Z otrokom mora vzpostaviti
tak odnos, da mu postane zaupna oseba.
Po naših izkušnjah je realizacija omenjenih
ciljev velikega pomena pri preprečevanju
vedenjske in pozneje morebitne disocialne
problematike. Če je otrok uspešen v šoli ali
se lahko pozitivno potrjuje v izvenšolskih
dejavnostih, če ima občutek pripadnosti
in sprejetosti (družina, razredna skupnost,
krožki …) če ima dober, zaupen kontakt
vsaj z eno odraslo osebo, so to dejavniki, ki
pomembno vplivajo na oblikovanje otrokovega pozitivnega občutka lastne vrednosti.
2.Kreativne delavnice
V okviru programa Laična pomoč družinam izvajamo tudi kreativne delavnice in
druge aktivnosti med šolskim letom ter
počitniški program, ki ga izvajamo v času
počitnic. V prostorih Marinškovega doma,
kjer imamo svoje prostore, izvajamo razne delavnice skozi celo leto (izdelovanje
adventnih venčkov, izdelava okraskov in
okraševanje Marinškovega doma, delavnica peke prest in pic ipd.). Otroci skupaj z
javnim delavcem preživijo nekaj ur in izdelujejo okraske in razne
izdelke (iz gline, papirja, stekla, barv itd.).
V času zimskih počitnic organiziramo
zimski pohod, v času
velikonočnih praznikov izdelujemo velikonočne izdelke (barvanje pirhov ipd.), v
času jesenskih počitnic
organiziramo kostanjev piknik, v mesecu
decembru izdelujemo

Ana Flis, univ. dipl. soc. del.
adventne venčke ter novoletne voščilnice
in okraske.
3.Počitniški program
V času poletnih počitnic organiziramo počitniški program. Ta poteka individualno
za vsakega otroka, ki ga ima javni delavec
v oskrbi, ter delno skupinsko za vse, ki so
vključeni v program.
V letošnjem letu smo za otroke, vključene
v program, v času poletnih počitnic organizirali naslednje aktivnosti: tridnevno
taborjenje na Boču, enodnevni izlet v Fieso, ogled Hiše eksperimentov v Mariboru, ogled kino predstav, piknik na Brinju,
kopanje v bistriškem bazenu, ogled Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska
Bistrica, ogled Vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, pohodi, športne
aktivnosti v športni dvorani Slovenska Bistrica, razne delavnice v prostorih Marinškovega doma itd. Za izvedbo aktivnosti
v času počitniškega programa prosimo za
pomoč donatorje in posameznike, ki bi se
jim radi še posebej zahvalili za nesebično
pomoč in podporo pri izvedbi počitniškega programa. Zahvaliti pa se moremo tudi
občinama Slovenska Bistrica in Oplotnica,
ki nam pri izvedbi programa že dolga leta
nesebično pomagata. Brez njune pomoči
počitniškega programa ne bi mogli izvesti
v tolikšnem obsegu. Večina otrok, vključenih v program, namreč izhaja iz materialno
ogroženih družin, ki stroškov, povezanih z
izvedbo aktivnosti, ne morejo kriti.
Počitniški program in kreativne delavnice organiziramo tako, da lahko otroci delajo tisto, kar jih zanima, in da sta delo in
vzdušje prijetna.
Otroci se aktivnosti in kreativnih delavnic udeležujejo v velikem številu, prihajajo
dobre volje in nasmejani.
4.Delo s starši
Za starše otrok, vključenih v program, vsa-
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ko leto organiziramo skupni sestanek in sodelujemo z njimi. Načrtujemo predavanja
na aktualne teme: osebna higiena, zdrava
prehrana, učna problematika ipd. Zadnja
leta namreč opažamo, da se starši manj
posvečajo svojim otrokom, kar se posledično pozna pri otrocih.
5.Izobraževanje in usposabljanje javnih
delavcev
Za javne delavce, vključene v program,
tedensko organiziramo sestanke (analiza
dela in problemov, načrtovanje dela itd.) in
individualne konzultacije s posameznimi
javnimi delavci v zvezi z aktualnimi problemi in osebnimi stiskami. Javni delavci
so največkrat mladi ljudje, ki še nimajo veliko izkušenj, posebej ne z delom z otroki.
Velikokrat se srečujejo z osebnimi stiskami,
dilemami. Potrebujejo veliko spodbud in
pomoči pri iskanju raznih pristopov do otrok in razumevanju njihovih reakcij. Veliko
časa posvečamo tudi njim, saj se zavedamo,
da so nenadomestljiva dopolnitev našega
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strokovnega dela z družino in so zato še
toliko bolj potrebni. Sodelujejo tudi v naših timih pri obravnavi družine, s šolami,
vrtci, starši. Ugotavljamo, da program dobro sprejemajo tako otroci in starši kot tudi
šole in vrtci. Je nenadomestljiva pomoč
storitvi pomoč družini za dom, saj omogoča, da na konkreten in kontinuiran način
vstopamo v družino, ki jo obravnavamo v
okviru te storitve.
Rezultati in problematika, s katero se srečujemo
Cilj našega programa je pomagati otrokom
in mladostnikom pri osebnostnem razvoju,
dvigu samozavesti in razvijanju pozitivne
samopodobe. Otroke poskušamo spodbuditi k izpolnjevanju obveznosti, pomagamo jim pri učenju, pridobivanju učnih in
delovnih navad, pri kreativnem preživljanju prostega časa z raznimi kreativnimi
delavnicami in počitniškim programom.
Program izvajamo in razvijamo že 18 let.
Pri izvedbi počitniškega programa nam že

Mladinske

Mladinske delavnice (MD) so vseslovenski socialnopreventivni program, namenjen učencem zadnjih dveh razredov
osnovne šole. Projekt izvaja Društvo za
preventivno delo v Ljubljani, v okviru katerega ga izvajamo tudi v našem centru za
socialno delo. Program MD je usmerjen v
utrjevanje, varovanje in promocijo duševnega zdravja otrok in mladih. Namenjen
je mladostnikom v starosti od 13 do 15 let.
To je obdobje, ki je za vsakega mladostnika občutljivo, saj se v tem času oblikujejo
temelji osebnosti ter miselni, vedenjski in
čustveni vzorci.
Izvajanje
Program MD izvajamo celo šolsko leto.
Poteka v obliki delavnic, ki so sestavljene
iz socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij, delno vodenih razprav in
iger vlog v majhni skupini učencev (do 15
otrok), ki se srečujejo enkrat tedensko po
dve šolski uri po končanem pouku. Delavnico vodi prostovoljec, ki je uspešno
zaključil usposabljanje (Društvo za preventivno delo) in je usposobljen za izvajanje projekta. Gre za neposredno delo z
mladostniki, prostor, kjer lahko mladostniki izvedo vse tisto, kar jih zanima, pa
si tega ne upajo vprašati doma, v družini.
Na srečanja pride vsak udeleženec prostovoljno. Na delavnicah se mladostniki na
sproščen in igriv način učijo, kako lahko
prebrodijo krize, povezane z odraščanjem;
učijo se, kako lahko v določeni situaciji

delavnice

odreagirajo drugače, kot so bili do sedaj
navajeni, z doseženim pa niso bili zadovoljni; spoznavajo, kako njihovi vrstniki,
sošolci, prijatelji pa tudi odrasli gledajo
na posamezna pomembna področja oz.
vprašanja v življenju. Na vsaki delavnici se
mladostniki in prostovoljec pogovarjajo o
vnaprej določenih temah, ki so za mladostnike aktualne. Teme, ki se obravnavajo
na delavnicah skozi celo šolsko leto, so:
spoznavanje samega sebe, komunikacija,
vrednote, morala, šola, učenje, poklici,
spolnost, prijateljstvo, ljubezen, droge,
nasilje, čustva idr. Vsak lahko s svojimi
predlogi prispeva k sooblikovanju tem na
skupnih srečanjih. Izvajanje MD ob koncu
leta popestrimo z izleti, ogledi kino predstav idr. Udeležba na delavnicah je za mladostnike brezplačna.
Program finančno podpirata Ministrstvo
za zdravje in Občina Slovenska Bistrica,
z drobnim potrošnim materialom in zloženkami pa so nam pomagali še: Lekarna Slovenska Bistrica, Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, Knjižnica Josipa Vošnjakova Slovenska Bistrica, Rdeči križ –
Območno združenje Slovenska Bistrica,
Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor.
V izvajanje projekta so kot izvajalci vključeni prostovoljci oz. študenti in brezposelne osebe. Prostovoljci se za svoje delo
usposobijo. Vsak udeleženec je neposred-
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vrsto let pomagajo občini Slovenska Bistrica in Oplotnica, razna bistriška podjetja,
zasebniki in posamezniki. Brez njihove nesebične pomoči in posluha za ljudi v stiski
programa ne bi mogli izvajati. Upamo, da
bomo tudi v tem letu naleteli na posluh.
Program izvajamo s pomočjo zaposlitve
preko javnih del ter ga dopolnjujemo s
prostovoljci. Zaposlitev preko javnih del
pomeni zaposlitev za eno leto. V tem času
se javni delavec in otrok ravno dobro spoznata, se drug drugega navadita, usvojita
način dela in razvijeta odnos. Otroci, starši
in javni delavec imajo ob poteku pogodbe
velikokrat osebne stiske in težave, saj se navežejo, vzpostavijo zaupen odnos. Po preteku enega leta javni delavec družino zapusti,
v družino pride nov in tako se nadaljuje iz
leta v leto.
Družine, ki so že več let vključene v program ,takšen način dela že poznajo in so ga
sprejele, nekoliko več težav imajo družine,
ki so v program vključene le eno leto.
no deležen 124 ur intenzivnega dela oz. izobraževanja, ki ga pripravi in izvede Društvo za preventivno delo v Ljubljani. Po
končanem usposabljanju prostovoljci pod
vodstvom mentorja začnejo z izvajanjem
mladinskih delavnic na osnovnih šolah.
Prostovoljci o svojem opravljenem delu
vodijo evidenco in se enkrat na mesec,
po potrebi pa tudi pogosteje, udeležujejo
mentorskih srečanj, kjer evalvirajo delo
in načrtujejo program delavnic za v prihodnje. Za svoje delo dobijo prostovoljci
povrnjene potne stroške in minimalno
nagrado.
Program MD smo v šolskem letu
2013/2014 kontinuirano izvajali v dveh
osnovnih šolah. Izvajali sta ga dve usposobljeni prostovoljki. V šolskem letu
2013/2014 smo izvedli 47 delavnic (tematske delavnice) in dve ekstenzivni delavnici
(zaključek izvajanja). Skupaj je bilo leta
2014 izvedenih 49 delavnic.
S programom MD aktivno sodelujemo s
šolami, kar bogati dejavnost obeh institucij in vsaki odpre nove, širše vidike. Mladostniki program ocenjujejo kot zelo pozitiven, kar je razvidno tudi iz vprašalnika,
ki ga izpolnijo ob koncu šolskega leta.
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URAD ZA DELO

Informator, marec 2015

Aktivnosti urada za delo v letu 2015
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
Vloga Zavoda RS za zaposlovanje na trgu
dela je zagotoviti čim hitrejši prehod
brezposelnih oseb v zaposlitev in hkrati
delodajalcem zagotoviti učinkovito kritje
njihovih potreb po delovni sili. Napovedi
delodajalcev za prihodnjega pol leta so
optimistične. Za prvo polletje leta 2015
delodajalci napovedujejo 0,6-odstotno rast
zaposlenosti. Iščejo se delavci za preprosta
dela v predelovalnih dejavnostih, varilci,
vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev,
delavci za preprosta dela pri nizkih
gradnjah, drugi delavci za preprosta dela,
zidarji, prodajalci, natakarji in kuharji.
Različni viri napovedujejo najbolj
iskane poklice za prihodnost. To so: ITstrokovnjaki vseh vrst; finančni, davčni in
zavarovalniški svetovalci in zastopniki; vsi
poklici v zdravstvu, še posebej povezani s
storitvami za starejše. Med najbolj iskane
poklice za prihodnost viri napovedujejo
tudi poklice s področja biomedicine,
kemije in razvoja novih materialov. Prav
tako bodo iskani poklici s področja
transporta in logistike. Odprla se bodo
nova zelena delovna mesta, povezana s
poklici varčne rabe energije in zemeljskih
plinov, lesarstva, gostinstva in turizma.

Zaposlitve

V obdobju od januarja do decembra 2014
se je na Uradu za delo Slovenska Bistrica
zaposlilo 1835 brezposelnih oseb, kar je
za 7,8 odstotka manj kot prejšnje leto v
enakem obdobju. V mesecu januarju pa
se je zaposlilo 121 brezposelnih oseb, kar
predstavlja 6,2 odstotka manj zaposlitev
kot v enakem obdobju lani.

in za 4,2 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani.
Med registrirano brezposelnimi je bilo
januarja 2015 registriranih 536 mladih
brezposelnih oseb, kar znaša 24,3 odstotka.
Stopnja registrirane brezposelnosti je
novembra 2014 na območju urada za delo
Slovenska Bistrica znašala 12,7 odstotka, v
Sloveniji pa 12,5 odstotka.

OBČINE
Makole
Oplotnica
Poljčane
Slovenska
Bistrica

Število registrirano
brezposelnih oseb
(november
2014)
107
212
239
1.500

Število
Stopnja
delovno registrirane
aktivnih brezpo(novem- selnosti
ber 2014) (november
2014)
329
11,4
679
11,0
1.072
12,7
7.721

13,0

Delovno aktivno prebivalstvo

Spodbuden je podatek, da se je število delovno aktivnih brezposelnih oseb na našem območju povečalo. Po podatkih Statističnega urada RS je bil novembra 2014 na
območju urada za delo Slovenska Bistrica
9801 delovno aktivni prebivalec (po lokaciji delovnega mesta), kar je 2,8 odstotka
več kot novembra 2013 (v Območni službi
Maribor se je delež povečal za 0,4 odstotka, na ravni Slovenije pa za 1,1 odstotka).
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

Registrirana brezposelnost

Konec januarja je bilo na območju urada
za delo Slovenska Bistrica registriranih
2205 brezposelnih oseb, kar je za 4,2
odstotka več kot v predhodnem mesecu

Novost in priložnost za brezposelne osebe in delodajalce
V nadaljevanju vam predstavljamo hitre

Dogodki v letu 2015 na Uradu za delo Slovenska Bistrica

-Spomladi načrtujemo poslovno srečanje z obrtniki občine Slovenska Bistrica.
-Dan odprtih vrat Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bo 21. 5. 2015. S takim
odprtim načinom dela si prizadevamo izboljšati poznavanje dela Zavoda in s tem doseči
še tesnejšo povezanost z mnogimi delodajalci in drugimi ključnimi akterji na trgu dela.
-V mesecih septembru in oktobru načrtujemo dan zaprtih vrat, kjer bomo vsi sodelavci
Urada za delo na terenu obiskali delodajalce. Vabimo vas, da – če želite, da obiščemo tudi
vaše podjetje – nas kontaktirate po telefonu na telefonski številki 02 840 21 14.
-V mesecu novembru bomo imeli dan odprtih vrat gospodarstva, katerega namen je
osnovno- in srednješolcem ter njihovim staršem nuditi dodatne informacije pri izbiri
poklica ter jim predstaviti naravo in pogoje dela v realnih delovnih okoljih v njihovi
regiji.
-Sodelovali bomo pri aktivnostih poslovnega srečanja z delodajalci na nacionalni ravni.

zaposlitvene zmenke, ki jih Zavod ponuja
v svojih storitvah kot novejši način v postopku zaposlovanja. Iskalci zaposlitve se
na ta način hitro in učinkovito predstavijo
enemu ali več delodajalcem, delodajalec
pa v kratkem času spozna večje število
kandidatov. Brezposelnim osebam ta oblika razgovorov z delodajalci omogoča priložnost, da pridobijo veščine komuniciranja, hkrati pa krepijo svojo samozavest pri
predstavitvah z delodajalci.
Hitri zaposlitveni zmenki predstavljajo
priložnost tudi za delodajalce, saj ti pri
razgovorih prihranijo na času. Delodajalcem napotimo ustrezne kandidate, ki jih
na Zavodu predhodno obravnavamo in
pripravimo na razgovor. Za boljšo preglednost nad vsemi kandidati delodajalcem
pripravimo ocenjevalne liste.
Hitri zaposlitveni zmenki so se že izkazali
kot primer dobre prakse, saj smo v zadnjih
dveh mesecih na ta način obeležili pet dodatnih zaposlitev. Zadovoljstvo so izrazili
tako brezposelne osebe kot delodajalci,
ki so sodelovali na hitrih zaposlitvenih
zmenkih in takšne načine sodelovanja želijo tudi v prihodnje.

Spodbude za zaposlovanje

-Delovni preizkus za mlade, stare do 30
let: Namen ukrepa je omogočiti mladim
iskalcem zaposlitve, da pridobijo nove delovne izkušnje in krepijo svojo aktivnost.
Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo
dodatek za aktivnost (3 evre na vključeno
uro; prejemniki denarnega nadomestila
1,5 evrov na vključeno uro in dodatek za
prevoz – 0,13 evra za kilometer). Preizkus
lahko traja najmanj 100 ur do največ en
mesec. Delodajalci skozi ukrep spoznavajo kandidate in njihove kompetence.
-»Iz faksa takoj praksa«: Namen programa
je omogočiti prvo zaposlitev vsaj 820 mladim brezposelnim osebam ter jim hkrati
omogočiti, da pridobivajo nove delovne
izkušnje, krepijo aktivnost, razvijajo kompetence in si povečajo možnosti poznejše
zaposlitve. Pri delodajalcu se lahko mlada
oseba (stara do vključno 29 let), iskalka
prve zaposlitve s terciarno ravnjo izobrazbe, izpopolnjuje z zaposlitvijo ali opravlja
pripravništvo za najmanj eno leto. Delodajalcem se na posamezno vključitev dodeli spodbuda v višini 6000 evrov. Na ta
način delodajalci pri kandidatih spoznavajo, kako se ujemajo s strategijo, cilji in
pričakovanji njihovega podjetja.
V pripravi je novo javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu – program
bo namenjen usposabljanju brezposelnih
oseb na konkretnih delovnih mestih.

URAD ZA DELO
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Ugodnosti za delodajalce, ki jih izvajajo druge institucije

-Oprostitev plačila prispevkov delodajalca
za mlade
Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne, stare do 30 let, lahko za njihovo
zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev

plačila prispevkov delodajalca na DURS-u. Zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015.
-Delna oprostitev plačila prispevkov za
starejše
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati de-

AKTUALNO

Zavod na družbenem omrežju Facebook

V začetku oktobra 2014 smo na družbenem omrežju Facebook odprli zavodski profil. Namen je povečati prepoznavnost Zavoda in seznaniti najširšo javnost z aktualnimi zadevami
na trgu dela, širiti informacije o nalogah, programih in aktivnostih Zavoda in drugih sporočil, povezanih z delom in zaposlovanjem. Vabljeni, da nas obiščete tudi na Facebooku.

Skupaj do zaposlitve

Obveščam vas, da imamo na naši spletni strani novo rubriko, ki smo jo poimenovali Skupaj do zaposlitve. Ker bi želeli prispevati k bolj pozitivnemu gledanju na obdobje brezposelnosti in ker verjamemo, da so taki primeri lahko v navdih vsem, ki iščejo zaposlitev
ali novega sodelavca, smo se odločili, da takšne zgodbe tudi javno predstavimo. Rubriko
bomo nenehno dopolnjevali z dobrimi zgodbami iz vse Slovenije.
Vabimo vas, da nam na naši spletni strani (v rubriki Skupaj do zaposlitve) opišete primere
dobre prakse oz. vaše uspešne zgodbe, tako brezposelne osebe kot delodajalci, s katerimi je
Zavod sodeloval na poti do zaposlitve ali ob izboljšanju zaposlitvenih možnosti. Resnične
zgodbe so dokaz, da je s trudom, voljo, lastno angažiranostjo in pomočjo Zavoda mogoče
doseči zastavljene cilje na poklicnem področju.

Usposabljanje na delovnem mestu 2015
Izkoristite priložnost, da s pomočjo našega programa na konkretnem delovnem
mestu usposobite brezposelne, prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb najmanj tri
mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo
je mogoča najdlje do 1. julija 2015 oziroma
do porabe sredstev.
Javno povabilo smo objavili na naši spletni
strani 17. februarja 2015. [Evropski socialni sklad (EES)]
Pomembne informacije o povabilu
Program omogoča, da brezposelno osebo
spoznate v konkretni delovni situaciji in jo
za predvideno delovno mesto usposobite v
skladu s programom usposabljanja, ki ga
predlagate v ponudbi.
Usposabljanje traja:
-en mesec (za preprosta delovna mesta),
-dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta),
-za osebe, mlajše od 30 let, pa lahko tri mesece.
Udeleženec se v skladu s programom in ob
zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko
hkrati usposablja največ pet udeležencev.
Povrnemo vam upravičene stroške izvedbe
usposabljanja, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in prevoz.
Po podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja predlagano brezposelno osebo napotite
na predhodni zdravniški pregled.
Usposabljanje pričnete, šele ko je oseba z

nami podpisala pogodbo o vključitvi, o čemer vas obvestimo. Osebo morate za vsak
koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za primer invalidnosti
in smrti, ki sta posledica poškodbe pri delu.
Pogoji in postopek prijave
Pogoje za kandidiranje si poglejte v 5. poglavju javnega povabila.
Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo,
ki je pristojna glede na vaš sedež.
Ponudbo lahko oddate od 18. februarja
2015 do porabe sredstev, najdlje do 1. julija
2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za
predložitev ponudb.
Oddate lahko več zaporednih ponudb,
vendar morajo biti nove ponudbe usposabljanja ob oddaji iz predhodne ponudbe že
zaključene.
Vključevanje brezposelnih oseb
Vključijo se lahko brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.
Ponudbo lahko oddate za usposabljanje
omejenega števila oseb. Dovoljeno število
oseb in pogoji glede zaposlitev po končanem usposabljanju so navedeni v 5. poglavju povabila.
Usposabljanja se lahko izvajajo najdlje do
30. septembra 2015.
Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti
Povračilo upravičenih stroškov uveljavlja-
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cembra 2012, od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov
delodajalca in izplačevalca nadomestil za
starejše zaposlene. Delodajalcu se oprosti
plačilo prispevka v višini 30 odstotkov za
zaposlene, ki so dopolnili starost 60 let,
in v višini 50 odstotkov za zaposlene, ki
izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev
pravice do predčasne pokojnine.
Več aktualnih informacij najdete na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, na spletni strani www.
ess.gov.si.
Vse uporabnike obveščamo, da je telefonska dosegljivost svetovalk zaposlitve
za brezposelne osebe vsak dan med 13. in
14. uro. Izbrane svetovalke zaposlitve so
brezposelnim osebam izven dogovorjenega termina na voljo v ponedeljek, sredo in
v petek med 8. in 9. uro. Hkrati brezposelnim osebam priporočamo, da se držijo
dogovorjenih terminov pri svetovalkah
zaposlitve, saj to omogoča učinkovitejše
poslovanje Zavoda in prijaznejše okolje za
naše uporabnike storitev.
te v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi
usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa
strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.
Strošek izvedbe usposabljanja znaša:
-244,00 evra za enomesečno usposabljanje za udeleženca (za preprostejša delovna
mesta);
-369,00 evra za dvomesečno usposabljanje za udeleženca (za zahtevnejša delovna
mesta) in
-492,00 evra za trimesečno usposabljanje
za udeleženca, ki je mlajši od 30 let.
Delodajalcem iz posebej opredeljenih
skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda
udeležencev.
Več informacij lahko dobite na pristojnem
uradu za delo osebno ali po telefonu (02
84 20 114), podrobnejše informacije pa
so vam na razpolago tudi na spletni strani
Zavoda (http:/www.ess.gov.<http://www.
ess.gov>si).

Foto: delo.si
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Novo vodstvo OOZ Slovenska Bistrica
Obveščamo vas, da je bila na volitvah 26.
novembra 2014 izvoljena 25-članska skupščina OOZ Slovenska Bistrica. Na prvi redni seji te skupščine, ki je bila 16. decembra 2014, sta bila izvoljena novo vodstvo
in nadzorni odbor Zbornice. Za predsednika Zbornice, za mandatno obdobje
2014–2018, je bil izvoljen Milan Skrbiš,

mojster avtomehanik s Spodnje Polskave.
Skupščina je izvolila tudi tričlanski nadzorni odbor v sestavi Robert Hojnik, Barbara Štern in Borut Valenčak. Predsednik
Milan Skrbiš je imenoval še osem članov
v devetčlanski upravni odbor, izmed teh
tudi dva podpredsednika Zbornice.
Ob zaključku se je vodstvo zahvalilo Olgi

Vodstvo OOZ Slovenska Bistrica v obdobju 2014–2018
Predsednik: Milan Skrbiš (avtomehanika).
Podpredsednika: Samo Brbre (foto-video dejavnost); Irena Gregorič (tapetništvo).
Člani upravnega odbora: Cvetko Bezget (elektromehanika), Breda Brumec (frizerska dejavnost), Primož Feltrin (kovinopasarstvo), Maksimiljan Klančnik (gostinstvo), Vinko
Kropec (avtoprevozništvo) in Milena Valenčak (računovodstvo).

Izvoljeni člani skupščine OOZ Slovenska Bistrica za
mandatno obdobje 2014–2018

Ime in priimek
Milan Ačko
Cvetko Bezget
Samo Brbre
Breda Brumec
Polonca Doberšek
Primož Feltrin
Dušan Golob
Janja Goričan
Irena Gregorič
Robert Gregorič
Bojan Grobelnik
hanizacija
Anton Gselman
Božo Juhart Jakec

Dejavnost
Pošta
Milan Ačko, s. p. – avtoservis
2314 Zgornja Polskava
Cvetko Bezget, s. p. – elektromehanika
2318 Laporje
Foto Brbre, fotografska in video dejavnost, d. o. o.
2310 Slovenska Bistrica
Brumec Breda, s. p. – Frizerski studio Breda & solarij
2319 Poljčane
Polonca Doberšek, s. p. – Apolonija, nega telesa
2321 Makole
Primož Feltrin, s. p. – kovinopasarstvo
2310 Slovenska Bistrica
Avtomehanika
2310 Slovenska Bistrica
Janja Goričan, s. p. – gostilna turistična kmetija Goričan 2314 Zgornja Polskava
Irena Gregorič, s. p. – Toptap tapetništvo, gostinstvo
2316 Zgornja Ložnica
Robert Gregorič, s. p. – avtoprevoznik
2316 Zgornja Ložnica
Bojan Grobelnik, s. p. – avtoprevozništvo, organizacija prevozov in gradbena me2314 Zgornja Polskava
Gselman & Gselman, montaža in storitve, d. o. o.
2319 Poljčane
Jožica Juhart, S. P. – Hotel Jakec, Trije kralji, hotelske in rekreacijske dejavnosti
2316 Zgornja Ložnica
Zoran Just
Zoran Just, s. p. – okras, cvetličarstvo in kovinska galanterija
2310 Slovenska Bistrica
Maksimiljan Klančnik Maksimiljan Klančnik, s. p. – gostinstvo, turizem, storitve
2208 Pohorje
Drago Kropec
Drago Kropec, s. p. – avtoprevozništvo in komunalne storitve
2310 Slovenska Bistrica
Vinko Kropec
Vinko Kropec, s. p. – avtoprevozništvo, komunalne in posredniške storitve
2310 Slovenska Bistrica
Miran Krušič
Miran Krušič, s. p. – avtoprevozništvo
2316 Zgornja Ložnica
Tanja Premzl Auer Tanja Premzl Auer, s. p. – Šiviljski salon Tanja
2331 Pragersko
Simona Rahle
Simona Rahle, s. p. – vrtnarstvo in Cvetličarna Cvetje
2310 Slovenska Bistrica
Andrej Sagadin
Sagadin, prodaja in montaža inštalacij v gradbeništvu, najemi in storitve, d. o. o.
2310 Slovenska Bistrica
Milan Skrbiš
Milan Skrbiš, s. p. – Avto Skrbiš, trgovina, servis
2331 Pragersko
Vojko Šoba
Vojko Šoba, s. p. – Elektro Šoba in poslovne storitve
2331 Pragersko
Andreja Šoštarič Mega tekstil, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve, d. o. o.
2310 Slovenska Bistrica
Milena Valenčak Računovodstvo
2317 Oplotnica

Problematika alkohola v okviru Nacionalnega
programa varnosti cestnega prometa
V okviru Nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa sta alkohol in alkoholiziranost v prometu eno izmed prednostnih
področij, kjer si zastavljamo dva osnovna
cilja:
-zmanjšanje števila prometnih nesreč s soudeležbo alkohola in
-zmanjšanje števila mrtvih in hudo poško-

dovanih.
V okviru akcije opozarjamo in osveščamo
vse udeležence v prometu, da je sodelovanje v prometu pod vplivom alkohola resno
tveganje za nastanek in udeležbo v prometni nesreči. Glede na statistične podatke o
prometnih nesrečah za lansko leto lahko
rečemo:

Foto: Foto Brbre

Kalan, ki je Zbornico uspešno vodila kar
dvanajst let. Za dobro sodelovanje v skupščini, upravnem odboru in sekcijah pa se
je Olga Kalan zahvalila podpredsednikoma Mileni Valenčak in Samu Brbretu,
Jožici Vinter za vodenje tekstilne sekcije,
Ani Skrbinek za vodenje gostinske sekcije
ter Rozaliji Lešnik in Zvonku Gmajnerju
za delovanje v upravnem odboru in skupščini Zbornice.
Novoizvoljeni predsednik zbornice, Milan
Skrbiš, se je zahvalil za zaupanje in obljubil, da se bo trudil ohraniti obrtnozbornični sistem v taki obliki, kot ga imamo,
in ga celo izboljšati. V nadaljevanju je
povedal: »Dovolite mi, da se vam v imenu
vseh članov skupščine zahvalim za zaupanje, ki ste nam ga dali ob izvolitvi. Časi
so namreč takšni, da se na vseh področjih
pričakujejo spremembe, ki bi prinesle pozitivne učinke. Kot posamezniki se težko
spopademo s takšnimi izzivi, verjamem
pa, da skupaj lahko dosežemo več. Pošteno se bo treba boriti za naš obrtniški kruh
in seveda skrbeti za ponovno oživitev in
spoštovanje obrtniškega dela. Vem, da ne
bo lahko. Upam pa, da nam bo obrtnikom skupaj z našo strokovno službo uspelo. Zahvala gre tudi članom skupščine
za moje imenovanje in potrditev novega
upravnega odbora, ki se zavezuje k poštenemu in korektnemu delu v prid obrtnikom.«
Stanka Kelih,
sekretarka OOZ Slovenska Bistrica
-Pripetilo se je 1527 prometnih nesreč, ki
jih je povzročil alkoholizirani udeleženec.
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je 9,9-odstotni med vsemi
povzročitelji.
-Število alkoholiziranih povzročiteljev
prometnih nesreč s smrtnim izidom se je
zmanjšalo na 22 odstotkov (včasih je bil ta
delež 30 odstotkov).
-Še vedno je izredno visoka povprečna alkoholiziranost povzročiteljev prometnih
nesreč (v letu 2014 1,45 g/kg).
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-V omenjenih nesrečah je umrlo 23 udeležencev oz. 21 odstotkov vseh žrtev prometnih nesreč (v preteklem letu 28, prej več
kot 30 odstotkov).
-Število umrlih zaradi alkohola v prometu
se je zmanjšalo s 35 (leto 2013) na 23 (leto
2014), kar je za 34 odstotkov manj. Prav
tako beležimo zmanjšanje prometnih nesreč s poškodbami.
Alkohol v prometu
Alkohol uživamo zaradi njegovih učinkov
in zaradi socialnih pomenov, ki mu jih pripisujemo. Alkohol je snov, ki »čarobno«
spremeni svet, saj učinkuje na telo oziroma
na čutila tako, da doživljamo našo okolico
na spremenjen (nerealen) način. Alkohol
je legalna droga, ki ga uporablja večina posameznikov v naši družbi, večina odraslih
posameznikov pa ni v zadostni meri kritična do varljivosti učinkov uživanja alkohola,
zato lahko pride do zlorabe le-tega.
Do težav pri vožnji pod vplivom alkohola
pride, ko pride do toksičnih učinkov alkohola na posameznika. Alkohol je legalna
droga, ki vpliva na voznikovo ravnanje tudi
pri majhnih količinah. V raziskavah, ki so
jih naredili v tujini, so ugotovili, da že s
prvim kozarcem alkoholne pijače začnejo
slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se
reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije

VARNOST, RDEČI KRIŽ
alkohola se negativne posledice povečujejo. Dogovorjena meja za običajne voznike
je 0,24 grama alkohola na liter izdihanega
zraka ali 0,5 grama alkohola na kilogram
telesne teže, za začetnike, poklicne voznike
in druge posebne skupine voznikov pa je
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zahtevana popolna treznost.
Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo dojemanje sveta, saj zmanjšuje posameznikovo sposobnost samokontrole. V
začetku alkohol povzroči dvig aktivnosti,
zato se lahko posameznikovo vedenje kaže
kot bolj pogumno, tvegano. Nato sledijo
upad in številne težave v funkcioniranju
posameznika.

Alkohol pomembno vpliva na
posameznikovo sposobnost sodelovanja v prometu!

Foto: siol.net

Mateja Markl, univ. dipl. psih., področni
sekretar, vodja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
tel. 01/400-88-70, e-naslov: Mateja.
Markl@avp-rs.si.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE

-Alkohol v prometu je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni
nesreči.
-Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo psiho-fizične sposobnosti za
varno udeležbo v prometu.
-Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti se ne vozite z voznikom, ki je alkohol užival.
-Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev
in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.
-Upoštevajte naslednja priporočila za zmanjšanje porabe alkohola:
•nikoli nisem v prometu pod vplivom alkohola;
•če nameravam piti alkohol, poskrbim za varen prihod domov (avtobus, taksi);
•alkohola ne ponujam mladoletnim osebam;
•alkohola ne ponujam v šoli, na delovnem mestu.

Vsi ljudje smo potencialni darovalci in prejemniki krvi
V Sloveniji mora dnevno darovati kri 400
krvodajalcev, da zadostimo potrebam
zdravstva. Krvi ne moremo primerjati
z denarjem ali z dobrinami. Kri je
najdragocenejše zdravilo, ki nima cene
in pomeni življenje. Krvodajalstvo pa
je tista dejavnost, ki dobesedno požene
srce v tek, ki rešuje življenje. Rdeči
križ Slovenije je edina humanitarna
organizacija v Republiki Sloveniji, ki
ima javno pooblastilo za organiziranje
krvodajalskih akcij.
Pridružite se veliki družini krvodajalk in
krvodajalcev v Sloveniji. Zahvala vam bo
občutek, da ste pomagali rešiti človeška
življenja, pomagali ljudem ozdraveti.
Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo
vsaj 50 kg. Začasno se odsvetuje odvzem
krvi nekaterim rizičnim skupinam,
npr. odvisnikom od alkohola in drugih
Leta 2014 je Območno združenje RK
Slovenska Bistrica organiziralo 17 rednih krvodajalskih akcij in evidentiralo
(po domicilu) 2617 krvodajalcev (od
teh 271, ki so kri darovali prvič).

Koledar rednih krvodajalskih akcij od marca do
decembra 2015

Tinje; v domu krajanov in gasilcev
sreda, 25. marec
Šmartno na Pohorju; v osnovni šoli
sreda, 1. april
Poljčane; v osnovni šoli
sreda, 29. april
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
petek, 22. maj
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
sreda, 27. maj
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
petek, 29. maj
Kebelj; v osnovni šoli
sreda, 10. junij
Pragersko; v osnovni šoli
petek, 26. junij
Makole; v osnovni šoli
petek, 21. avgust
Oplotnica; v osnovni šoli
petek, 11. september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
petek,25.september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
sreda,30.september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu
petek, 2. oktober
Poljčane; v osnovni šoli
petek, 30. oktober
V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor
Avtorica: Maruša Pinter, OŠ dr.
Jožeta Pučnika Črešnjevec, 2013 ob torkih od 7. do 17.30 in ob četrtkih od 7. do 11. ure
prepovedanih drog. Kri mora biti varna
Vsak krvodajalec je testiran na
za tistega, ki jo bo prejel. Ženske lahko
povzročitelje hepatitisa in nekaterih
darujejo kri vsake štiri mesece, moški
spolno prenosljivih bolezni (HIV, sifilis).
vsake tri. Na krvodajalsko akcijo ni
REŠI ŽIVLJENJE – DARUJ KRI!
treba priti tešč; priporoča se zaužitje
RKS – Območno združenje
nemastnega obroka, npr. kruh z
marmelado, čaj, sadni sok.
Slovenska Bistrica
Kaj ob odvzemu krvi še izvemo?
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P OZ D R AV P O M L A D I V B I ST R I Š K E M G R A D U
Vsako, tudi zasneženo, vetrovno in mrzlo
sobotno jutro se različni ponudniki in
številni Bistričani, ki znajo ceniti domače, zberejo na grajski tržnici. Ponudba
je pestra in zelo raznolika glede na letni
čas, toda trenutno najbolj vabijo kislo zelje, repa, rdeča pesa, korenček, peteršilj,
krompir, domača solata, med, medeni
izdelki, mleko, mlečni izdelki, domače
testenine, čaji, zelišča, sadje, jajca ter veliko majhnih in večjih pozornosti, ki nam
lahko polepšajo dan. Ponudba je odlična!
Sobotna druženja na grajski tržnici bosta kmalu popestrila lajna in harmonika, najmlajše pa bo zapeljal vrtiljak ob
spremljavi stare karuselne glasbe.
Z velikim veseljem najavljamo tudi drugi
Pozdrav pomladi v Bistriškem gradu, ko

bo grajsko dvorišče polno cvetja, okrasnih grmičkov in bogate ponudbe drugih
rastlin, ki polepšajo dom in vrt. Prireditev
bo v petek, 27. marca, od 9. do 17. ure ob
vsakem vremenu.
Vabimo vse lokalne cvetličarje in vrtnarje, da se nam ob tej priložnosti pridružijo. Zelo veseli bomo tudi turističnih dru-

štev, ki bi se na ta dan želela predstaviti s
svojimi programi. Skupaj bomo napisali
zgodbo za leto 2015. Prijave za sodelovanje sprejemamo po telefonu na telefonski
številki 02/80 55 353 (Aleška).
Veselimo se skupaj prvega spomladanskega druženja pod grajsko lipo.

D VO R E C Z G O R N JA P O L S K AVA
V preteklem letu je Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica uspel pridobiti vso
potrebno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja za obnovo celotnega kompleksa dvorca Zgornja Polskava – objekta z okolico, h kateri sodi tudi
park pred in za dvorcem. Pravnomočno
gradbeno dovoljenje smo pridobili šele
meseca januarja 2015, saj je priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za tako kompleksen objekt z
okolico zahtevala sodelovanje in usklajevanje več organov in ustanov, med dru-

gimi tudi Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in Direkcije Republike Slovenije za ceste. Investitor obnove dvorca
je Občina Slovenska Bistrica, odgovorni projektant za pridobitev gradbenega
dovoljenja je podjetje Dom Biro, ki je že
leta 2005 za dvorec izdelalo projekte, na
podlagi katerih smo pridobili gradbeno
dovoljenje za statično sanacijo dvorca.
V letošnjem letu bo investitor poskrbel
za pripravo vseh dokumentov za začetek del na dvorcu, ki se bodo predvidoma začela v prvi polovici leta 2015.

Foto: Borut Brumec

ANČNIKOVO GRADIŠČE IN PROJEKT ROJSTVO EVROPE
V prihodnjih mesecih bo Ančnikovo
gradišče nad Jurišno vasjo zahvaljujoč
evropskemu projektu, ki ga v okviru OP
SI – HR 2007–2013 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, ponovno
zaživelo. In tega se vsi zelo veselimo. V
eni izmed prejšnjih številk smo že pisali, da bomo letos, kakor hitro bo vreme
dopuščalo, nadaljevali z arheološkimi
raziskavami, ki so obstale leta 2010. V teh
zimskih mesecih smo že pridobili kulturnovarstveno soglasje za raziskave, ki ga je
izdalo Ministrstvo za kulturo, trenutno

pa smo v postopku pridobivanja soglasja
za sečnjo, saj se izkopno polje nahaja na
gozdnem robu z mestoma močno podrastjo, zato ga je potrebno predhodno
počistiti. Poleg tega kot vodilni partner
skrbimo za vodenje in koordinacijo celotnega projekta, ki združuje pet partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. V nastajanju
je tudi promocijski material, ki bo zajemal predstavitveno brošuro, zloženko z
zemljevidom in plakate. Bodite pozorni in spremljajte dogajanje tudi na naši
spletni strani www.rojstvo-evropa.si.

D V I G A L O Z A I N VA L I D E V B I S T R I Š K E M G R A D U
Ob občinskem prazniku 12. marca bo
slavnostna otvoritev osebnega dvigala
za invalide, ki smo ga s pomočjo donacije Zore Janžekovič in Občine Sloven-

ska Bistrica uspešno vgradili v Bistriškem gradu. Skupna vrednost investicije
znaša nekaj več kot 70.000 evrov, od
tega je Zora Janžekovič darovala 40.000

evrov. Izvajalec gradbeno-obrtniških
del je bil Opifex Trade, za dobavo in
montažo osebnega dvigala pa so poskrbela Caster dvigala, d. o. o.

ZAVOD ZA KULTURO
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D O Ž I V E T J E
V mesecih maju in juniju Zavod za kulturo Slovenska Bistrica izvede večino
programov, vezanih na projekt Doživetje Pohorja, ki ga je sofinanciral Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja (program LEADER). To so programi za prvo
triado osnovnih šol: Pastirčkov dan, Mlinarjev dan in Kovačev dan. V dveh letih
izvajanja teh programov lahko v Zavodu
potrdimo, da so se ti v širši okolici občine
Slovenska Bistrica izredno dobro prijeli.
K njim smo pritegnili predvsem mariborske šole, ki so se letos že drugo leto zapored odločile za omenjene programe. Za-
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radi tega smo jih
nadgradili in jih
naredili še bolj
kakovostne in bolj
poučne. Želeli bi
si, da bi se za programe v večjem
številu odločale
tudi slovenjebistriške osnovne
šole in tako prepoznale kakovost
tudi v domačem
okolju.

Z AVO D Z A KU LT U RO S LOV E N S K A B I ST R I C A - NA P OV E D N I K P R I R E D I T E V
Četrtek, 12. 3., ob 19. uri (viteška dvorana):

AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Četrtek, 19. 3., ob 18. uri (Galerija grad):

ODPRTJE RAZSTAVE EUROPA DONNA

Petek, 20. 3., ob 18. uri (projekcijska dvorana):

PREDAVANJE DR. IRENE SELIŠNIK (Ženske v primežu velike vojne)

Sobota, 21. 3.:

VOŠNJAKOV IZLET: Potovali bomo po Vošnjakovi življenjski, pisateljski in narodnobuditeljski poti: Bistriški grad, pokopališče na Zgornji Ložnici, Velenje in Šoštanj.

ABONMAJSKI CIKLUS 2015:
Četrtek, 26. 3., ob 19. uri (viteška dvorana):

KONCERT – PIAZZOLEKY IN ANA BEZJAK

Petek, 27. 3.:

ETNOLOŠKA PRIREDITEV CVETNI PETEK

ABONMAJSKI CIKLUS 2015:
Četrtek, 16. 4., ob 19. uri (viteška dvorana):

KVAZI GODALNI KVARTET PODOKNIČARJI

Sobota, 18. 4. (zunanje grajsko dvorišče):

VEČERI POD GRAJSKO LIPO (večeri potekajo v organizaciji Cuker kuhne)

Četrtek, 23. 4., ob 17. uri (Galerija grad):

ODPRTJE RAZSTAVE DEL MATJAŽA STOPARJA

Četrtek, 7. 5. (viteška dvorana):

KONCERT ŽIVE IN NEJE SKRBIŠ

Sobota, 9. 5. (zunanje grajsko dvorišče):

KONCERT – JAZZ LADIES
(Večeri pod grajsko lipo)

ABONMAJSKI CIKLUS 2015:
Četrtek, 14. 5., ob 19. uri (viteška dvorana):

KONCERT – GODALNI KVARTET TARTINI

Petek, 15. 5., ob 17. uri (razstavišče Graslov stolp):

odprtje razstave UNICUM 2015
Od tradicionalne do sodobne keramike

Ponedeljek, 18. 5.:

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN

Četrtek, 28. 5., ob 18. uri (projekcijska dvorana):

PREDAVANJE DR. FERDINANDA ŠERBELJA OB 100. OBLETNICI SOŠKE FRONTE

Petek, 29. 5., ob 19. uri:

DORIANOV KULINARIČNI DOGODEK
(1. Starobistriški večer kulture)

ABONMAJSKI CIKLUS 2015 (3 koncerti):
Polna cena: 25 evrov; popust (učenci,
dijaki, študenti, upokojenci, brezposelni): 20 evrov.
Cena posameznega koncerta: 10 evrov;
popust (učenci, dijaki, študenti, upoko-

jenci, brezposelni): 8 evrov.
Abonmaji in vstopnice so v predprodaji v
sprejemni pisarni Bistriškega gradu.
Rezervacije sprejemamo po telefonu na
telefonski številki 02 80 55 356 ali po
e-pošti na naslovu vodniki@zavod-ksb.si.
Vsako soboto vas med 8. in 11. uro vabi-

mo k druženju na grajski tržnici.
NAPOVEDUJEMO:
Sobota in nedelja, 30. in 31. 5.: ekskurzija
Po poteh soške fronte s Ferdinandom
Šerbeljem
Sobota, 20. 6. 2015: Poletna muzejska noč
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ni bila pravilno prijavljena. Tako zaradi
»iger« funkcionarjev iz drugih republik
nisem nastopil na balkanskih igrah. Zato
pa sem leta 1975 na državnem prvenstvu
Jugoslavije v Zagrebu osvojil bronasto
medaljo v članski konkurenci.
Mladi športniki nimajo prave predstave,
kako je bilo takrat. Športna prizorišča
so bila preprosta, denarnih nagrad ni
bilo, potovanja so bila dolga. Kaj vas je
pravzaprav motiviralo?
Že to, da sem lahko tekmoval. Seveda sem
želel, da bi zmagoval, vendar ne za vsako
ceno. V mladinskih konkurencah mi je to
uspevalo, bil sem najboljši v Jugoslaviji.
Nato pa se nisem želel priključiti beograjski
Crveni zvezdi, saj bi moral početi stvari,
ki si jih nisem upal in želel privoščiti niti
v sanjah.
Številna športna poznanstva so vam
pozneje pomagala tudi na poslovni poti.
Zelo, še zdaj se včasih družimo, najbolj
žalostno je, da vedno bolj pogosto na
pogrebih. Ko sem kot mlad komercialist
potoval po Jugoslaviji, so mi športna
poznanstva zelo pomagala. V Sarajevu sem
na primer poklical Zlatana Saračevića in ga
vprašal, ali pozna človeka, ki sem ga iskal.
On mi je odvrnil: »Kako ne, alo, greva do
njega.«

Foto: Aleš Kolar

Novembra lani ste prejeli plaketo Atletske
zveze Slovenije. Prestižno priznanje so
vam izročili na prireditvi Naj atlet 2014
na Ptuju. Vse življenje ste povezani s
kraljico športa, zato vam to priznanje
zagotovo pomeni veliko.
Ja, pomeni mi veliko, priznam. Atletska
zveza Slovenije je na podlagi predloga
našega kluba sprejela odločitev, da mi
izroči zlato plaketo. To priznanje se ne
podeljuje vsako leto, zato ima toliko
večjo vrednost. Tekmovalno atletsko pot
sem začel leta 1967, s športom pa sem se
ukvarjal že od rojstva. Oče je bil rekreativni
športnik in me je takoj navdušil za šport.
Nisem samo suval krogle, ampak sem igral
tudi nogomet, odbojko, namizni tenis in
šah, skratka sodeloval sem na številnih
tekmovanjih.
Kdo je prvi opazil vaš talent za suvanje
krogle?
Prvi je bil ravno oče, ki me je vpisal v
Atletsko društvo Olimpija. V srednjo šolo
sem hodil v Postojni, kjer pa ni bilo kluba,
zato sem se trikrat na teden na treninge
vozil v Ljubljano. V drugem letniku sem

prvič tekmoval na državnem prvenstvu
Jugoslavije za mlajše mladince v Novi
Gorici. In na svoji prvi tekmi tudi prvič
zmagal.
V članski konkurenci ste 17-krat osvojili
naslov slovenskega prvaka. Še posebej ste
lahko ponosni, da ste leta 1975 postavili
članski državni rekord v suvanju krogle;
znašal je 17 metrov in 6 centimetrov. V
Sloveniji se je obdržal dolgih 20 let.
Takrat sem bil star 24 let, pravzaprav že pri
koncu tekmovalne poti. Ugotovil sem, da
v profesionalni karieri brez pripomočkov,
ki so jih uporabljali ostali atleti, ne bi
imel nobenih možnosti. Na nekaterih
tekmah sem dosegel odlične rezultate,
vendar niso bili priznani, ker tekmovanja
niso bila pravilno prijavljena. Takrat ni
bilo takšnih športnih delavcev, kot je na
primer pri nas v Slovenski Bistrici Boštjan
Fridrih, ki poskrbi, da je vse tako, kot mora
biti. Na pripravah za balkanske igre sem
se v Mariboru potegoval za uvrstitev v
jugoslovansko reprezentanco. Na odločilni
tekmi sem kroglo zalučal 17,80 metra,
vendar rezultata niso priznali, ker tekma

Aktivno športno pot ste zaključili leta
1988. Kljub temu ste dosegli še en velik
uspeh. Leta 1993 ste na Japonskem
osvojili naslov svetovnega veteranskega
prvaka. Kakšna je bila konkurenca?
Kar nekaj je bilo takšnih, ki so bili med
aktivno tekmovalno kariero boljši od
mene. Dejstvo je, da so takrat uporabljali
pripomočke, ki jih jaz nisem niti poznal.
Pred prvenstvom sploh nisem razmišljal
o prvem mestu, na tekmi pa sem zmagal
z rezultatom 15,14 metra, s prednostjo več
kot pol metra. Fantje so me nato vprašali,
kaj jem. V šali sem jim odgovoril, da bunko
in šmarnico. Ob tem so priznali, da so pred
20 leti jemali tablete in da jih še vedno.
Večkrat radi poudarite, da pravega
športnika kalijo tako zmage kot porazi.
Zagotovo. Če znaš športno izgubiti, potem
znaš preživeti tudi v življenju. Če je človek
vajen samo zmag in nato doživi poraz, je
lahko zanj to tudi usodno. Zato je potrebno
mlade na tekmovanjih naučiti tudi porazov.
Življenje ne prinaša le zmag, ne v športu
ne v življenju. Takšno razmišljanje mi
je marsikdaj pomagalo pri poslovnih in
zdravstvenih težavah. Ko sem bil nazadnje
zelo bolan, mi je zdravnik dejal, da ne bi
preživel, če ne bi bil športnik.
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O trenerskem delu sprva niste razmišljali.
Vse se je spremenilo, ko ste leta 1992 na
šolskem tekmovanju prvič videli svojega
dolgoletnega varovanca Mira Vodovnika.
Dejali ste: »Tega človeka se splača učiti
…«
Miran je bil takrat star 14 let. Visok je bil
1 m 93 cm in tehtal je 130 kilogramov. Pri
eksplozivnih testih se je kljub svoji velikosti
zelo izkazal, zato sva začela trenirati. Štiri
leta sva vadila ljubiteljsko. Leta 1996 smo
dosegli normo za svetovno mladinsko
prvenstvo v Sydneyju, nato smo k zadevi
pristopili profesionalno. K sodelovanju
smo povabili tudi trenerja Vladimirja Keva
in Primoža Kozmusa. Skupaj smo trenirali
kar deset let. Leta 2001 je Miro kroglo prvič
sunil preko 20 metrov in 44 centimetrov,

Foto: osebni arhiv Marjana Štimca

čeprav je bil po mojem mnenju sposoben
preseči tudi 21 metrov. Skratka, rezultati
so se stopnjevali. Svoja vrhunca je dosegel
s šestim mestom na svetovnem prvenstvu
in desetim na olimpijskih igrah. Nekateri
menijo, da bi lahko dosegel še kaj več. Po
mojem mnenju je Vodovniku manjkalo le
nekoliko samozavesti.
Omenili ste samozavest. Kaj je poleg
tega za doseganje vrhunskih rezultatov
najbolj pomembno?
Disciplina, red, pravilna prehrana, vsaj
90-odstotno izvajanje treningov in popolna
osredotočenost samo na to, kar počneš.
Prav tako se ne smeš obremenjevati s tem,
kako dobri so ostali tekmovalci. Ukvarjati
se moraš samo sam s sabo, s tistim, kar znaš
in zmoreš.

INTERVJU
V 16 letih skupnega sodelovanja sta
dosegla nekaj vrhunskih dosežkov.
Zagotovo ste še posebej ponosni na
Miranovo uvrstitev v finale na olimpijskih
igrah v Atenah. Že samo prizorišče tekme
v antični Olimpiji je bilo izjemno.
Res je. Direktorici tekmovanja sem rekel,
da je teren fantastičen. »Zato pa so si
to prizorišče izbrali tudi bogovi, ker je
najlepše,« mi je odvrnila. Takrat je Miro
prvič v kvalifikacijah kroglo sunil več kot
20 metrov. Bili smo zelo zadovoljni, saj v
Atenah nismo pričakovali finala. Ravno
nasprotno se je nato zgodilo na olimpijskih
igrah v Pekingu.
Po končani uspešni tekmovalni karieri
se v trenerski vlogi preizkuša tudi Miran
Vodovnik. Je po vašem mnenju na pravi
poti?
Miro je zelo dober trener. Pridobil je
ogromno znanja o zdravi prehrani.
Zelo dobro opaža tudi tehnične napake.
Trenutno trenira dekleti, ki sta slovenski
prvakinji. Pomembno je, da bi našel
tekmovalca s podobnim talentom, kot ga
je imel sam. Sicer pa Vodovnik trenira tudi
obetavnega Marka Špilerja iz Brežic, ki
ima, žal, precej težav z zdravjem.
Leta 2001 ste postali direktor Javnega
zavoda za šport Slovenska Bistrica. Med
drugim ste bili zelo dejavni pri izgradnji
in obnovi športnega parka v Slovenski
Bistrici. Kako so potekala prizadevanja,
da ste pristojne prepričali, naj se lotijo
tega pomembnega projekta?
To nikakor ni bila lahka naloga. Prve načrte
za celotno obnovo smo pripravili leta 2004.
Najprej smo iskali možne financerje. Pri
tem je zelo pomagal Danilo Lončarič,
ki je bil takrat zaposlen na občinskem
oddelku za družbene dejavnosti. Denar
smo pridobili od Ministrstva za šolstvo,
Fundacije za šport, Nogometne zveze
Slovenije in Atletske zveze Slovenije.
Dve leti pozneje smo dobili še zeleno luč
občinskega vodstva. Z obnovo smo začeli
leta 2007, zaključili pa leta 2010. Moram
poudariti, da je bila naložba po idejnem
projektu ocenjena na štiri milijone evrov,
na koncu pa je stala 2,2 milijona evrov.
Naredili smo vse, kar je bilo načrtovano,
razen razsvetljave na glavnem stadionu.
Zdaj k nam prihajajo pristojni iz drugih
občin in nas sprašujejo, kako nam je uspelo
uresničiti tako zahteven zalogaj. Moram
poudariti, da smo dela vseskozi natančno
preverjali in spremljali. Namreč ko izvajalci
delajo za javni sektor, projekte velikokrat
močno precenijo. Tako ne smemo delati,
saj drugače država ne bo preživela.
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Športna infrastruktura v občini je
zares zelo dobra, še vedno pa nimamo
primernega bazena.
Na občini razmišljajo o izgradnji
večnamenske dvorane z bazenom. Največji
problem je primeren prostor. Če bo denar,
bomo projekt v določenem obdobju
vsekakor tudi uresničili.
Javni Zavod za šport Slovenska Bistrica
je bil ustanovljen leta 1998 predvsem
z namenom, da upravlja z objekti, ki so
v lasti občine. Zato je bilo sprva zaradi
novogradenj in obnov športnih objektov
za športne dejavnosti manj denarja. V
zadnjih letih so zadeve bolje urejene.
Denarja za dejavnost zaradi obnov in
gradenj ni bilo nikoli manj, ker se denar za
to ni jemal iz športne vreče.
Danes so odnosi med zavodom ter klubi
in športno zvezo urejeni. Žal uporaba
objektov ne more biti brezplačna, saj
samo materialni stroški letno znašajo več
kot 230 tisoč evrov (približno polovico
denarja zagotovi občina). Če so fantje ob
ustanovitvi zavoda menili, da bo vse to
zastonj, so se zmotili. Moram še povedati,
da se zelo trudimo tudi pri izvedbi šolskih
tekmovanj, letno jih pripravimo 34.
Od leta 1972 ste tudi član Lovske družine
Laporje. Kaj vas privlači pri lovstvu?
Zadnje čase uživam predvsem v tem, da
opazujem in fotografiram. Če je prava
družba, je fajn biti lovec. Lovci so odrasli
in odgovorni ljudje. Stereotipi o tem, da
veliko pijejo, so že zdavnaj mimo. Žal naše
število upada, povprečna starost članov
Lovske družine Laporje je 61 let. Mladih
je zelo malo, zato se trudimo, da lovstvo
predstavljamo tudi v osnovni šoli. Moram
povedati, da me zelo moti negativno
pisanje o lovstvu in lovcu. Ne vem, zakaj.
V časopisu sem na primer zasledil naslov
Lovec ustrelil ženo. Zakaj napišejo lovec,
zakaj ne napišejo podivjani mož? Potem
prevlada mnenje, da je lovec morilec. To je
zame napačno.
Pred leti ste bili dejavni tudi v politiki.
Zakaj ste se ji popolnoma odrekli?
Zato, ker sem bil idealist. In za idealista niti
v sanjah ni prostora v tej politiki. Če bi bilo
pošteno, ne bi bilo tako, kot je. Tako pa je,
ker so pri nas na oblast prišli, ne glede na
levo ali desno stran, ljudje, ki so v ospredje
postavili sebe, šele nato pridejo na vrsto
ostali. Menim, da je pravi politik in vodja
države tisti, za katerega je na prvem mestu
država. Na žalost takšnih ni in zato mene ni
več zraven (smeh).
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Pravno, davčno in računovodsko svetovanje brezplačno na RIC-u
Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica
V Razvojno informacijskem centru (RIC)
Slovenska Bistrica ob pomoči zunanjih
strokovnjakov izvajamo brezplačno pravno, davčno in računovodsko svetovanje,
ki je namenjeno vsem pomoči potrebnim,
podjetnikom, družbam, občanom in drugim. Pravno svetovanje nudimo za vse
vrste pravnih situacij in s področij:
-delovnopravnih razmerij (sklepanje novih
pogodb o zaposlitvi in sprememb obstoječih pogodb o zaposlitvi; sprememba ali
vzpostavitev delovnopravnih aktov v podjetju, aktov o sistemizaciji in drugih splošnih delovnopravnih aktov; delovnopravnih splošnih aktov v povezavi z uvedenim
sistemom standardov kakovosti v podjetju;
kadrovsko prestrukturiranje in reorganizacija idr.);
-gospodarsko-statusnih razmerij (možnosti izterjave dolgov v izvensodnih in sodnih
postopkih; sklepanja in spremembe
obstoječih gospodarskih pogodb;
sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi idr.) in
-nepremičnin (prenos lastninske
pravice na nepremičninah; ustanovitev stvarnih in osebnih služnosti
in ustanovitev stavbne pravice; davčni postopki pri prenosih nepremičnin idr.).
Poleg pravnega svetovanja od 1. marca dalje nudimo tudi davčno in računovodsko svetovanje. Z davčnim
svetovanjem se podjetju ali družbi
lahko izboljša finančno poslovanje,
vpliva na denarni tok podjetja in likvidnost podjetja. Pomagamo vam
tako pri:
-optimiranju davčne bilance,
-dohodnini,
-davku od dohodka pravnih oseb,
-davčnem postopku, davku na dodano vrednost in preventivnem davčnem pregledu,
-pregledu ustreznosti listin v skladu
z zakonodajo RS,
-pregledu izdelave tedenskega, mesečnega, letnega načrta denarnih
tokov in finančnih tokov,
-kontroli in evidentiranju poslovnih
dogodkov v predpisane davčne evidence.
Na svetovalnem srečanju strokovnjak opravi analizo vašega problema
in predstavi okvirne možne rešitve.
Vsak primer se obravnava individualno na sedežu RIC-a na Trg svobo-

de 5 v Slovenski Bistrici (nad mladinskim centrom).
Pravno svetovanje se izvaja vsak ponedeljek in sredo od 15. ure naprej,
davčno in računovodsko svetovanje
pa vsako sredo med 10. in 11. uro po
predhodni prijavi na telefonski številki 02 843 02 46 ali elektronskem
naslovu danica.kosir@ric-sb.si. V
prijavi nam sporočite ime in priimek, datum in uro, temo ter kontaktne podatke.
Brezplačni pravni nasvet je omejen
na pol ure, davčni in računovodski
pa na 15 minut.
S strokovnjaki bomo poskrbeli, da
bodo vaše pravne, davčne in računovodske skrbi postale stvar preteklosti.
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PUST V SLOVENSKI BISTRICI

Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske
Bistrice, ki smo jo, kot že vsa leta prej, ponovno
pripravili Razvojno informacijski center, 2.
osnovna šola, OŠ Pohorskega odreda in OŠ
Minke Namestnik Sonje, je za nami.
Pri preganjanju zime so se maškar'ce
zelo potrudile ter izdelale in predstavile
najrazličnejše pustne like. Prav vsem otrokom
se zahvaljujemo in čestitamo za izvirne
maske in njihov trud, prav tako pa tudi vsem
učiteljem, mentorjem, staršem in sploh vsem,
ki so pri izdelavi mask sodelovali.
Ker je letošnja pustna povorka potekala na
dan, ko praznuje sv. Valentin, je bilo ves čas v
zraku čutiti ljubezen.
Veseli smo, da so se nam tudi letos pridružili
tudi najmlajši iz vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, enote Ciciban, ki so
nam sporočali, da je pomlad pred vrati. Pod
maskami pomladnih znanilcev so bili otroci
stari od 4 do 5 let, njihovi starši in vzgojiteljici.
Združili so svoje spretnosti in znanja ter drug
drugemu priskočili na pomoč pri izdelavi
skupinske maske, ki je potekala v prostorih
vrtca.
Učenci OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska
Bistrica so se predstavili s poljem sivke in
napovedali vojno vsem zdravstvenim tegobam
današnjega časa.
Tudi na OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica je letos dišalo po pomladi in ljubezni.
Predstavile so se nam skupinske in posamezne
maske:
-učenci prve triade so nosili srca in ščit, ki jih
simbolično varuje pred slabimi stvarmi in jim
pomaga, da ohranijo tisto, kar je v njih dobrega.
Med njih pa so se pomešale še druge maske princeske, vitezi, marjetice, rože, pikapolonice,
čebele….
-tudi 4. in 5. razredi so se predstavili s srcem.
Zavedajo se, da je prijatelj tisti, ki ti pomaga v
vsakem trenutku in da je prijateljstvo vrednota,
ki jo želijo ohranjati in želijo, da bi združila
prav vse ljudi.
-6. a se je kar čez noč spremenil v nore
znanstvenike. Po nekaj neuspešnih poskusih,
jim je končno uspelo zvariti ljubezenski napoj.

-v 6. b so se odločili, da bodo znanilci ljubezni Amorji. Na vse strani so frčale njihove puščice.
-7. A se je predstavil z ljubezenskimi sporočili,
s katerimi si zaljubljeni izkazujejo ljubezen.
-7. b razred je predstavil veliko ljubečo
družino, ki so jo sestavljali mama, oče, otroci
vseh starosti, babica, dedek, tete, strici in hišni
ljubljenčki.
-Ne ženijo se le ptički, tudi 7.c se ženi, ali pa
moži…in vabi na gostijo, ki bo na nikolovo
nedeljo, ob 25. uri.
-8.a je predstavljal lectove srčke, ki so del
slovenske kulturne dediščine. Z njimi so trosili
ljubezen, simpatije in naklonjenost.
-8. b pa se je pomešal med učence 2. B, za
katere skrbijo to šolsko leto.
Skratka, ljubezen je bila v zraku!
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica so nam
letos predstavili najrazličnejše igrače in junake,
s katerimi si krajšajo čas.
-1. triada, ki je predstavljala plišaste igrače, se je
predstavila tako:
Vseh barv in oblik in izgledamo prav šik.
Vse PLIŠASTE IGRAČE stiskamo se rade zvečer ali v avtu, na poti ali v kotu.
V sreči in nesreči skrbimo za otroke,
da izbrišejo svoje joke.
Vam na obraz narišemo veselje,
v postelji pa sladke sanje.
- 4. a in 5. a se je predstavil kot lego kocke
različnih barv in oblik. Skupaj so tvorile
gradbeno ekipo, ki je pripravljala načrt za
postavitev lego sveta.
- v 4. b so se predstavili super plesoči roboti,
pravi faloti, ki so šli glasbi naproti. Radi se
igrajo, zato ob sebi domine imajo.
- Če si želite zabave pojdite v 5. b, kjer boste
srečali res zabavne karte igralne.
- Minioni, te smešno govoreče rumene
»kapsule«, so se na pustno povorko vrnile kot
6. a razred.
- v 6. b si se je tokrat pojavilo 26 minecraftov,
ki prihajajo iz računalniške igrice. Njihovo
poslanstvo je gradnja in podiranje različnih
stavb.
- 7. a – Čeprav jih že puberteta meče, so punce
Barbike smejoče, igralne karte pa so fanti, ki so

pravi zabušanti.
- 7. b – Dolgolasa, vitka lepotička Barbika je
lutka, ki je osvojila srca učencev 7. b razreda.
Seveda pa brez lepotca Kena ne gre.
- 8. a – Kdo ne pozna akcijskih junakov, pravih
korenjakov. So različni, vendar pravični.
- 8. b – Oni so okostnjaki postali. Bodo zimo
odgnali, mrzloto ubili in sneg poteptali.
Tudi letos smo se odločili, da mask ne bomo
ocenjevali in izbirali najboljših, saj ne želimo
vzpodbujati tekmovalnosti, temveč skupno
ustvarjanje, sodelovanje in druženje ob izdelavi
skupinskih mask, ki jih lahko otroci izdelujejo
sami, ali pa ob pomoči mentorjev, staršev…
In tako so letošnji nagrajenci vsi učenci
bistriških osnovnih šol, ki so se predstavili v
pustni povorki. Njihova nagrada pa bo ogled
kinopredstave.
Za piko na i letošnjega pustnega veselja nam
tako preostane še zahvala vsem, ki so s svojimi
prispevki omogočili nagrado za vse učence ali
kakorkoli sodelovali pri izvedbi prireditve:
-OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
-KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
-IMPOS, d.o.o. – TEDNIK PANORAMA
-KTV SLOVENSKA BISTRICA
-AVTOPREVOZNIŠTVO VLADO ČELAN
-PLANET
ZNANJA
SLOVENSKA
BISTRICA
Hvala tudi nastopajočim (Frajhajmski godbi
na pihala KUD Šmartno na Pohorju, KUD
Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava,
godbi na pihala KUD Janko Živko Poljčane),
gasilcem PGD Slovenska Bistrica in PGD
Zg. Bistrica, medobčinski redarski službi,
policistom Policijske postaje Slovenska
Bistrica, novinarjem lokalnih medijev, ki so
poskrbeli za objavo letošnjih pustnih novic
ter sodelavcem RIC in Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica.
Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom,
stanovalcem in drugim udeležencem v
prometu pa se zahvaljujemo za razumevanje v
času popolne zapore Partizanske ceste.
Čebela Jana
RIC Slovenska Bistrica
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Lovska družina Slovenska Bistrica z novim vodstvom
V lovskem domu na Zgornji Bistrici so
se 1. februarja na letnem občnem zboru
sešli lovci Lovske družine Slovenska
Bistrica. Zbor je bil volilni, saj je štiriletni
mandat dosedanjemu vodstvu pod
vodstvom Zvonka Sternada potekel. Nov
predsednik, Alojz Gostenčnik, ki so ga
izvolili že na izrednem občnem zboru,
je predstavil člane upravnega odbora in
komisij ter revirovodje.
Bistriški lovci so potrdili poročila o
delu. Leta 2014 so opravili 2687 ur
prostovoljnega dela, organizirali več
uspešnih akcij, se udeležili raznih
prireditev in dobro gospodarili z divjadjo,

ki ji posvečajo največ časa in dela.
Gost, predsednik Lovske zveze Maribor
Marjan Gselman, je nanizal novosti, ki
jih pripravljajo pri Lovski zvezi Slovenije.
Poudaril je pomen obveščanja javnosti in
prisotnosti lovcev v medijih. Po njegovih
besedah se ne znajo predstaviti širši
javnosti, ki ni vedno pozitivno naravnana
do lovcev. Predstavnik Policijske
postaje Slovenska Bistrica Miro Knez je
lovce opozoril na prevažanje orožja in
ravnanje z njim. Prav tako je spregovoril
o problematiki orožnih listin, ki jih
nadzirajo policijske patrulje.
Lovci so še potrdili finančni in delovni

Vrata odprla Bistra Ropotarnica
V začetku februarja je v Slovenski Bistrici vrata odprla Bistra Ropotarnica. Gre
za socialno-podjetniški program mariborskega društva Aktiviraj se so.p., pri
katerem prav tako deluje Ropotarnica z
zavidljivimi rezultati.
Ropotarnica v Mariboru deluje že peto
leto, ustvarila je osem delovnih mest in
letno da v ponovno uporabo do 1,8 tone
tekstila in več kot štiri tone drugih gospodinjskih predmetov. Oblikovali se
tudi lastno blagovno znamko 100% R.
Gre za iz odpadnih materialov izdelane
uporabne predmete (torbice, denarnice,
blazine, predpasniki ipd.). Sredstva, ki
jih zberejo s prodajo in donacijami, pa
se porabijo za kritje stroškov, razvoj in

odpiranje novih zelenih delovnih mest v
lokalnem okolju. Tako se podaljšuje življenjska doba predmetov ter se prispeva
k varovanju okolja, spreminjanju potrošniških navad in krepljenju lokalnega
okolja in še kaj bi se našlo. V Bistri Ropotarnici izvajajo tudi več različnih aktivnosti, povezanih z neformalnim izobraževanjem, medgeneracijska srečanja in
različne delavnice recikliranja. Rdeča nit
vseh programov so samooskrba, varstvo
okolja in opolnomočenje šibkejših.
V središču ponovne uporabe Bistra Ropotarnica lahko vsak ponedeljek in četrtek med 9. in 17. uro oddate rabljene
predmete iz gospodinjstev, kot so tekstil,
obutev, galanterija, posoda, knjige, razni

Informator, marec 2015
načrt za leto 2015, ki ju je predstavil novi
predsednik Alojz Gostenčnik. Na zboru
so tudi podelili priznanja zaslužnim
članom za dolgoletno delo v družini,
jubilanti preteklega leta pa so prejeli
skromna darila.
Branko Ačko

Foto: Edi Grobler

predmeti, športna oprema, pripomočki,
skratka vse, za kar menite, da bi se še
dalo uporabiti. Kot pravi Polona Červek,
vodja programa, kaj bi želeli v lokalnem
okolju spremeniti: »S programom želimo
prispevati k razvoju in krepitvi lokalnega
okolja. Želimo spodbuditi lokalne potenciale, prispevati k varovanju
okolja, predvsem pa razvijati nova
zelena lokalna delovna mesta. Pomen vidimo v aktivaciji in dvigu
osveščenosti posameznika in širše
javnosti o okoljskih in družbenih
temah. Občani se lahko priključijo tudi kot prostovoljci in tako
aktivno ter družbeno koristno
preživljajo prosti čas.«
Torej, naslednjič namesto v smeti
pomislite na naravo in se oglasite
v Bistri Ropotarnici. Obiščete jo
lahko vsak ponedeljek in četrtek
do 9. do 17. ure v začasnih prostorih na Partizanski 23 (nekdanja čajnica pri Kosu), na spletu
(http://www.ropotarnica.org/bistra_ropotarnica.html) in Facebooku.
Aljoša Tarandek
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Dobrodelni nogometni turnir gasilcev
V nedeljo, 7. decembra, je v športni
dvorani v Slovenski Bistrici potekal turnir
v malem nogometu, na katerem se je
pomerilo kar enajst ekip gasilskih društev
iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica;
skupaj je tekmovalo okoli 120 gasilcev.
Turnir je imel tudi dobrodelno noto, saj
bodo zbrana sredstva podarili družini
pokojnega kolega, gasilca Janeza Juharta,
ki so se mu poklonili z minuto molka.

Tekmovanje je potekalo v sproščenem
vzdušju in tekmovalnem duhu.
Zmagala je ekipa PGD Kebelj, drugo
mesto so osvojili prostovoljni gasilci iz
Makol, tretje ekipa PGD Šmartno na
Pohorju, četrta je bila ekipa PGD Videž,
peta PGD Spodnja Polskava, šesto mesto
je zasedla ekipa PGD Slovenska Bistrica,
od sedmega do 11. mesta pa so se uvrstile
ekipe: PIGD Impol, PGD Tinje, PGD
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Zgornja Polskava, PGD Pragersko in PGD
Zgornja Bistrica.
Svoj delež k turnirju so prispevali tudi
sodnika Janez Lunežnik in Roman Hren,
sponzorji in župani občin Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.
Rezultati finala:
PGD Kebelj : PGD Makole: 3 : 2
PGD Kebelj : PGD Šmartno na Pohorju: 2 : 1
PGD Makole : PGD Šmartno na Pohorju: 3 : 0
Janko Mlakar - Jaka in
Peter Leskovar - Pero

Foto: Nino Verdnik

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
na osnovi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov iz proračuna Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/2010)
objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROGRAMOV IN STROŠKOV
DELOVANJA IZVAJALCEV MLADINSKIH
PROGRAMOV IZ PRORAČUNA OBČINE
SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2015
1.PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje:
–mladinskih programov (dejavnost), ki je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 10 ur tedensko
deset mesecev v letu, ob zaključku obvezna
predstavitev dejavnosti širši javnosti;
–stroškov delovanja izvajalcev, to je neprogramskih stalnih stroškov za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih
storitev, čiščenja prostorov, energije, vode, pisarniškega materiala, ipd.), (stroški dela izvajalcev
programov se ne sofinancirajo).
2.POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo
vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
–njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se
štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela
predvsem mladi v starosti od 7. do 29. leta;
–so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane
dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom;
–so nosilci dejavnosti, ki imajo sedež v občini Slovenska Bistrica oziroma ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane občine Slovenska Bistrica;
–da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma
zaposlenih in prostovoljcih, ki izvajajo mladinske

programe;
–da zagotavljajo ustrezne prostorske, tehnične,
materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
–da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki
se odraža v letnem programu dela z več različnimi
dejavnostmi oziroma programi;
–da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko
shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in
koordinacijo izvedbe načrtovanega programa;
–dejavnosti, ki so predmet tega poziva, se morajo
opravljati na območju Občine Slovenska Bistrica
ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom
teritorialnega ali programskega povezovanja). V
tem primeru vsaj 80 % na območju občine Slovenska Bistrica);
–da za izvajanje programa zagotavljajo najmanj
50-odstotni delež finančnih sredstev sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja mladinskih programov, ki so
predmet tega pravilnika, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov,
delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki
vlagatelja morajo biti enaki odhodkom.
3.ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z
vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslovu: OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – MLADINA 2015«, na hrbtni strani pa
naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica najkasneje do 20.
aprila 2015 do 15,00 ure. Po tem roku prejete prija-

ve se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev
ne upoštevajo.
4.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije
in zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 9. 3. 2015 do 20. 4. 2015 na spletni
strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska
-bistrica.si) oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo
lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na naslovu obcina@slov-bistrica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo do 20. 4. 2015 v rednem delovnem
času na naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica,
Tamara Osterman, tel. št. 843 28 20, 843 28 37, faks
843 28 50, e-pošta: obcina@slov-bistrica.si
5.POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Najpozneje do 21. 5. 2015 bo Občinska uprava
Občine Slovenska Bistrica obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalce mladinskih programov in projektov, projektov za mlade. V 10 dneh po datumu, ko so bila
obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih
finančnih sredstev poslana izvajalcem, lahko ti
vložijo pripombe na podani predlog. Utemeljene
pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za dejavnost mladine občine
Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme župan
in je dokončna. Z izvajalci mladinskih programov
se sklenejo pogodbe o sofinanciranju mladinskih
programov in stroškov delovanja mladinskih programov.
					
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Stran 26

ŠOLSTVO

Informator, marec 2015

V občini nov inženir lesarstva
Vladimir Stegne, univ. dipl. inž. les., predavatelj Višje strokovne šole, Lesarska šola Maribor
Les znova postaja priložnost za prihodnost. Kot material, iz katerega nastajajo
odlično oblikovani izdelki, nudi vedno
večje možnosti uporabe. Mladi radi delajo
z lesom, zato se z veseljem odločajo za šolanje v tej smeri.
Tudi Dejan Rap se je odločil za študij lesarstva in sedaj mu lahko čestitamo. Na
Lesarski šoli Maribor – Višji strokovni
šoli je 11. decembra 2014 uspešno zagovarjal svojo diplomsko nalogo z naslovom
Snovanje in izdelava lesenih stopnic ter
njihova umestitev v prostor in pridobil
naziv inženir lesarstva. Sicer je meseca decembra svoja diplomska dela zagovarjalo

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
na osnovi Pravilnika o financiranju ljubiteljske
kulture na področju občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, štev. 98/05, 37/07, 2/08) ter Programa ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2015
1.PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica v naslednjem obsegu:
-sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in
njihovih zvez v višini 75.960,00 EUR;
-sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture v višini 15.430,00 EUR;
-sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti v
višini 14.000,00 EUR.
2.POGOJI SOFINANCIRANJA
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
-kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so
registrirani v skladu z določili Zakona o društvih;
-skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje
ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:

pet študentov.
Lesarska šola Maribor ima dolgoletno
tradicijo. Nova moderna zgradba stoji
na meji med Mariborom in Limbušem.
Izobraževalni programi se vertikalno nadgrajujejo – od obdelovalca lesa, mizarja,
lesarskega tehnika do inženirja lesarstva
in oblikovanja materialov. V šolskem letu
2014/15 se je vpisala tudi prva generacija
gozdarjev in gozdarskih tehnikov, kar je
ponudbo šole še dodatno obogatilo.
Na Višjo strokovno šolo se vsako leto vpišejo bodoči študenti oblikovanja in lesarstva, ki so zaključili različne srednješolske in gimnazijske programe. V 14 letih
uspešnega delovanja se je na višješolski
študij vpisalo zavidljivo število rednih in
izrednih študentov iz Podravske regije, ki
so znani kot pridni in zagnani študenti.
Predavatelji, inštruktorji, laboranti in ostali zaposleni se skupaj s študenti trudimo dosegati čim višje standarde. Pri nas
študenti niso le številke, ampak ljudje z
imenom in priimkom, s svojimi idejami,
željami in tudi težavami. Za ene ali druge
poskušamo skupaj poiskati najboljše rešitve.
-imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v občini Slovenska Bistrica;
-imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture;
-delujejo najmanj eno leto.
Izvajalci programov ljubiteljske kulture, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne
prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2015 ne bodo upravičeni do
namenskih sredstev proračuna Občine Slovenska
Bistrica.
3.ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z
vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – KULTURA 2015«, na hrbtni strani pa
naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene sprejemni pisarni
Občine Slovenska Bistrica najpozneje do 13. aprila 2015 do 15. ure. Po tem roku prejete prijave se
v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne
upoštevajo.
4.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije

Poleg rednega izobraževalnega programa
vsako leto izvedemo tudi nekaj projektov,
pri katerih lahko študenti svoje strokovno
znanje uporabijo v praksi. V zadnjih letih
so bili izpeljani naslednji odmevni projekti: Lesarska gozdna učna pot v neposredni
bližini šole, Robidišče – oživljanje kulturne dediščine najzahodnejše slovenske vasi
Robidišče nad Kobaridom v sodelovanju z
Višjo strokovno šolo Sežana, Restavriranje
starih vhodnih vrat v občini Ruše.
Kot zadnji je bil junija izveden mednarodni projekt Erasmus Poletna šola (Summer
School) 2014 z naslovom Trajnostno oblikovanje: Metamorfoza v lesu (Sustainable
Design: Metamorphosis in Wood). Projekt
je potekal dva tedna, udeležilo se ga je 30
študentov iz petih držav.
Na Višji strokovni šoli v Mariboru v programu »oblikovanje materialov« tudi v
prihodnje pričakujemo študente s talentom za dizajn ter smislom za uporabo
naravnih in okolju prijaznih materialov, v
programu »lesarstvo« pa študente s prefinjenim občutkom za delo z lesom.
Diplomantu Dejanu Rapu želimo, da bi z
novo pridobljenim znanjem uspešno gradil svojo pot.
in zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 9. 3. 2015 do 13. 4. 2015 na spletni strani
Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si) oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko
zahtevate tudi po elektronski pošti na naslovu obcina@slov-bistrica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Tamara Osterman,
tel. št. 843 28 20, 843 28 37, faks 843 28 50.
5.POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Najpozneje do 14. 5. 2015 bo na sedežu Zveze kulturnih društev Slovenska Bistrica in Zveze Svobod
Slovenska Bistrica objavljen predlog razdelitve
proračunskih sredstev. Prav tako bodo predlog
razdelitve proračunskih sredstev dobili vsi kandidati, ki lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na
podani predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za
ljubiteljsko kulturo občine Slovenska Bistrica, ki jo
s sklepom sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo ustrezne pogodbe.
		
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
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Mednarodni dan maternega jezika
Vojka Osojnik
21. februarja smo obeležili mednarodni
dan maternega jezika, ki ga je leta
1999 razglasila Generalna skupščina
Organizacije združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo
(UNESCO).
Namen obeležitve tega dne je spodbujanje
kulturne in jezikovne raznolikosti ter
večjezičnosti, razvoj zavesti o različnih
jezikovnih in kulturnih tradicijah po
vsem svetu ter spodbujanje solidarnosti,
ki temelji na razumevanju strpnosti in
dialogu.
Ministrstvo za kulturo se je odločilo, da
letošnji mednarodni dan maternega jezika
obeležimo s pozivom k branju. Občina
Slovenska Bistrica se je pridružila k skupni
akciji ministrstva, ki je pozvalo županje
in župane, da v duhu letošnjega praznika
pripomorejo k dvigu zavesti o branju v
svojem lokalnem okolju, tako da svojim
najmlajšim občankam in občanom v vrtcu

preberejo pravljico.
Tako je župan dr. Ivan Žagar z otroki
vrtcev Otona Župančiča Slovenska
Bistrica, enota Sonček, in Blaže in Nežica
z branjem pravljice iz knjige Pravljično

Pohorje (knjigo je leta 2012 izdala 2.
osnovna šola Slovenska Bistrica; v njej so
učenci omenjene šole zbrali, zapisali in
ilustrirali pravljice z območja Pohorja)
obeležil ta pomemben dan.

Koraki za korakce razveselili otroke

lažje pridobivanje novih izkušenj, znanj
ter spretnosti, seveda vse skozi igro.
Združenju Koraki za korakce se za
posluh za naše potrebe zahvaljujemo iz
srca in želimo še veliko korakov na poti
dobrodelnosti.«
V dobrodelnem združenju Koraki za
korakce se, po lanskem letu, ko so zbrali
več kot 25.000 evrov, pripravljajo na nove
podvige. Ob tradicionalnem majskem
pohodu, ki bo 23. maja in na katerem
bodo zbirali sredstva za opremo gibalnic
v treh osnovnih šolah, načrtujejo še
nekaj novih dejavnosti, s katerimi bodo
pomagali predvsem otrokom.

OŠ Minke Namestnik - Sonje v Slovenski Bistrici

Andreja Kračun, predsednmica dobrodelnega združenja Korakci za korakce
Za še bolj prijetno preživljanje časa v šoli
Dobrodelno združenje Koraki za
korakce je opremilo še eno, že dvanajsto
gibalnico. S pomočjo sredstev, zbranih na
4. dobrodelnem koncertu s Perpetuum
Jazzile aprila lani, so osnovni šoli
s prilagojenim programom Minke
Namestnik - Sonje v Slovenski Bistrici
donirali številne pripomočke za razvoj
gibalnih sposobnosti, kot so gugalne
plošče in valji, gugalna vreča, pedalo s
kolesi ter pisana paleta pripomočkov
za pridobivanje ravnotežja. Otrokom
in predstavnikom šole jih je v imenu zbirali sredstva tudi za malice in kosila
združenja uradno predala predsednica otrok na tej šoli. Temu namenu se je
Andreja Kračun. Na omenjenem koncertu s svojim prispevkom pridružila tudi
vokalna skupina Perpetuum Jazzile.
Ob predaji donacije je zbrane nagovorila
Klavdija Fridrih, ravnateljica OŠ Minke
Namestnik - Sonje: »Obe donaciji, tako
za terapevtske pripomočke kot za šolsko
prehrano, sta nam olajšali šolsko leto.
Otrokom, ki jim je narava namenila
življenje z drugačnostjo, pa sta polepšali
čas, ki ga preživijo pri nas. Z novo
gibalnico jim omogočamo dodatno
možnost napredovanja in razvoja ter

Združenje Koraki za korakce je prostovoljna, nevladna in nepridobitna organizacija, saj je njegov osrednji namen
organiziranje pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Kljub temu da je mlado
združenje, je veliko v svojih delih. Do
sedaj so z več kot 130.000 evrov zbranih
donacij pomagali več kot 20 institucijam.
Združenje ne donira finančnih sredstev,
ampak s pomočjo zbranih donacij kupi
potrebne pripomočke oz. opremo. Častni član združenja je dr. Miha Kos, ki
je s svojim pokojnim očetom Božom
Kosom tudi soavtor znaka združenja
Koraki za korakce. Od septembra 2010
pa je član tudi maskota združenja Jakec
Korakec.
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Slovenski kulturni praznik malo drugače
V ponedeljek, 9. februarja, smo na 2.
osnovni šoli Slovenska Bistrica počastili
slovenski kulturni praznik s proslavo.
V okviru proslave je skupina učencev
prejela Prešernove nagrade naše šole.
Letošnji nagrajenci so bili lutkarji skupine
KakOrkoli pod mentorstvom Aleša
Brezočnika in Matevža Gregoriča, in
sicer Karmen Brezovšek, Anže Flis, Bine
Justinek, Oskar Kleindienst, Ela Novak,
Zara Novak, Aljaž Rožič, Matej Sever, Ana
Strnad, Kaja Strnad, Jurij Tič, Katarina Tič
in Neva Zalokar. Lutkovna skupina že več
let dosega najvišja priznanja na državnem
nivoju. (Iskrene čestitke!) Nagrade sta

slavnostno vročila oba mentorja skupaj
z ravnateljico šole Sonjo Arbeiter.
Aleš Brezočnik in Matevž Gregorič sta
mojstrsko zaigrala šaljivo kratko lutkovno
predstavo o Francetu Prešernu in njegovi
ljubezni do Primičeve Julije.
Letošnja proslava se je zelo razlikovala
od dosedanjih. Namreč nastopali niso
učenci, ampak učitelji! O tem učenci prej
nismo vedeli nič, zato nam je, ko smo
videli, kaj se dogaja, vzelo sapo! Učitelji
so pokazali mnoge skrite talente – peli so
in igrali, plesali in recitirali. Občudovali
smo jih lahko v starinskih kostumih
iz Prešernovega časa in v narodnih

nošah. Posamezne točke so povezovali
z duhovitimi skeči iz šolskih klopi, ki
so sumljivo spominjali na dogajanje pri
pouku. Le od kod jim navdih?
Lepo je bilo učitelje videti v povsem
drugačnih vlogah kot sicer. Nismo se
mogli znebiti misli, da tako lepe proslave
še ni bilo. Vsem učiteljem in vodstvu šole
se zahvaljujemo za odlično zamisel ter
vloženi čas in trud za izjemno izvedbo
kulturnega dogodka!
Ana Pučnik, 6. a, novinarski krožek, z
mentorico Darjo Vtič, 2. osnovna šola
Slovenska Bistrica

Valentinčkanje v vrtcu Ciciban
Barbara Špes, dipl. vzg. predš. otrok

Valentinovo je praznik, ki ga običajno
povezujemo z nakupom daril, različnih
predmetov, da bi razveselili svoje bližnje.
Vendar ima praznik v svoji prvobitnosti
povsem drugačen pomen. In prav ta
pomen smo odkrivali na srečanju s starši,
ki smo ga poimenovali Valentinčkanje.

Le nekaj dni pred valentinovim smo
izvedli srečanje, lahko bi ga poimenovali
tudi praznovanje, rajanje. Praznovanje
prebujanja narave, kar je tudi osnova
praznika, saj se v tem času v Zemlji že
prebujajo sile življenja, ter praznovanje
gradnje povezanosti, iskrenosti in čustev
naklonjenosti.
Otroci so si ob pomoči staršev izbrali
srce z imenom vrstnika iz oddelka, za
katerega so nato izdelali voščilnico in
valentinčka. Ustvarjali so z različnimi
materiali: različnimi vrstami papirja,
tudi z odpadnim, časopisnim, slamicami,
plastenkami, lončki idr.
Ko so otroci in starši zaključili z delom,
smo se zbrali na blazini in naredili krog,
ki smo ga poimenovali krog prijateljstva.
Izvedli smo vajo vizualizacije povezanosti
od srca do srca. Svojo energijo iz srca smo
prenesli v roke in jo s stiskom roke svojega
soseda prenesli naprej. Tako je energija
krožno potovala in obšla vse prisotne. V

prostoru je bilo čutiti posebno vzdušje,
pristno in pozitivno naravnano. V takšni
atmosferi smo si izmenjali darila, se
obdarovali. Otroci so si izmenjali darila,
v katera so usmerili posebno, čustveno
energijo. Nekateri so bili sramežljivi, spet
drugi ponosni, da so podarili ali pa dobili
pozornost svojega prijatelja.
S prepevanjem pesmi Gradim prijateljstvo
in njeno gibalno ponazoritvijo smo
Valentinčkanje zaključili in tako na
temeljih ljubezni, dobre volje in pozitivne
energije praznovali praznik valentinovga.
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Evropski projekt Comenius;

Matematika in umetnost z roko v roki
Cvetka Govejšek,vodja projekta na Osnovni šoli Antona oliča Spodnja Polskava
Ko pomislimo na matematiko, se mnogim
porajajo raznovrstne misli in vprašanja:
»V znanju smo bili uspešni; Predmet nam
je delal težave; Kako težek predmet; Vse
je bilo logično in enostavno …« Čeprav
vendarle vemo, da matematične vsebine
potrebujemo in uporabljamo vse življenje.
S projektom Maths Meets Art – Using
Technology and Creativity as Stepping
Stones to our Youth's Future (Matematika
sreča umetnost – tehnologija in
kreativnost kot sestavna kamenčka na
poti v prihodnost mladih) smo si učitelji
iz sedmih evropskih držav zastavili cilje,
s katerimi želimo mladim predstaviti in
približati matematiko z drugega zornega
kota. Eden glavnih ciljev projekta je, da
z različnimi oblikami dela in z izbranimi
matematičnimi vsebinami pokažemo
lepe plati matematike. Razmišljanja,
hotenja in ustvarjanje smo učitelji
sedmih partnerskih šol iz Evrope (iz
Nemčije, Velike Britanije, Poljske, Italije,
Madžarske, Nizozemske in Slovenije) s
sodelovanjem zapisali kot cilje v program
Comenius.
Srečanje na naši šoli je bilo lani od 28.
septembra do 3. oktobra. Iz vseh šestih
sodelujočih držav je k nam pripotovalo 18
učencev in 12 učiteljev. Gostujoči učenci
so bivali pri družinah naših učencev.
Oboji so se srečanja zelo veselili, kljub
temu da je bil pred njimi teden pogovorov
v angleškem jeziku in druženje s tujimi
vrstniki tudi v družinskem okolju.
V ponedeljek so gostujoči učenci in

dijaki vsem učencem od 6. do 9. razreda
naše šole predstavili svojo šolo in glavne
značilnosti države, iz katere prihajajo.
Ob računalniških predstavitvah ali video
projekcijah so se predstavili v angleškem
jeziku.
Šolski mladinski pevski zbor se je
predstavil s slovensko pesmijo in v znak
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Najzanimivejši del pa je bila delavnica
s poskusi, kakršne je izvajal izumitelj in
znanstvenik Nikola Tesla. Pozornost so
pritegnile strele z več tisoč volti napetosti.
Pot smo nadaljevali v Postojno. Vsi naši
gostje so se prvič seznanili s človeško

dobrodošlice zapel pesmi v angleščini.
Pozdravni program smo zaključili s
prepoznavno Avsenikovo Na Golico, ki so
jo na frajtonarice zaigrali naši učenci.
Ponedeljkovo druženje smo zaključili z
ogledom Maribora. Vodenje ogleda mesta
in njegovih znamenitosti so po skupnem
dogovoru prevzeli dijaki Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, spremljali
so jih učenci gostitelji.
Torkov delovni dan smo začeli po urniku,
vendar nekoliko drugače. Vsak gostujoči
učitelj je opravil prvo učno uro v enem
od razredov in oddelkov od 6. do 9.
razreda. Njihova prisotnost je bila za
naše učence veliko presenečenje in zelo
zanimiva izkušnja. Pogovarjali smo se v
jezikih gostujočega učitelja, v slovenščini
in v angleščini. Spoznavali smo hrano,
barve, pozdrave, številke, imeli kviz o
Harryju Potterju, računali matematične
izraze. Slednje je učencem pokazalo, da
ima matematika svoj simbolni jezik, ki
ga razume vsak, ki le nekoliko obvlada
matematiko. V nadaljevanju dopoldneva
je vse udeležence srečanja Comenius v
gradu v Slovenski Bistrici pozdravil župan
dr. Ivan Žagar. Učitelji in učenci so si
ogledali grad, doživeli učno uro pouka,
kakršen je bil nekoč, in na delavnici
izdelali vsak svojo fresko.
Po vrnitvi v šolske prostore so učenci
nadaljevali z delom svojih izdelkov na
temo Novo mesto.

ribico, očarala pa jih je veličina in lepota
Postojnske jame. Vodenje je potekalo v
angleškem jeziku. Polni lepih vtisov smo
se pozno popoldne vrnili na Štajersko.
V četrtek se je naše druženje prevesilo v
zaključno fazo. Potrebno je bilo dokončati
izdelke, ki so jih učenci izdelovali v
narodno mešanih skupinah. Na koncu
smo pripravili razstavo, ki je dokazala,
da smo zadano temo in nalogo dobro
opravili.
Učenci so se pomerili še v športnih igrah,
ki so se jih slovenski otroci igrali nekoč in
že tonejo v pozabo. Za finale je sledila še
tekma v odbojki. Po kosilu smo naše goste
odpeljali v Kulturno središče evropskih
vesoljskih tehnologij KSEVT v Vitanje.
Ena skupina učencev si je najprej ogledala
razstavno zbirko, druga je na delavnici
z naslovom Rakete in raketni motorji
najprej pogledala kratek film in nato
izdelala svojo »raketo«. Narejena je bila iz
lepenke in balona, vendar je prestala pravo
tekmovanje v dolžini prevožene poti glede
na količino zraka v balončku.

Za konec smo pripravili okroglo mizo na
temo Šolski sistemi v državah partnericah,
ki so se je poleg gostujočih učiteljev in
učencev udeležili tudi vsi učitelji naše
šole in predstavniki Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo. Šolski sistem od
vrtca do fakultete v Sloveniji je predstavila
Barbara Lesničar iz Zavoda Republike
Slovenije za šport.
Poleg pedagoških aktivnosti v šoli in
njeni okolici smo v sredo pripravili
naravoslovno-tehniški dan in spoznavali
našo lepo deželo. Najprej smo zavili v
Tehniški muzej Bistra na Vrhniki. Po
kratkem vodenem ogledu oddelka z
avtomobili je v delavnici vsak učenec
izdelal geometrijsko telo oloid. Njegov
pomen so prepoznali v obliki elis.

Zadnje vtise in spomine na srečanje v
Sloveniji smo zabeležili na skupinski
fotografiji na strehi KSEVT-a.
Četrtek smo sklenili z družabnim večerom,
ki so se ga udeležili gostje, učitelji naše
šole in družine učencev gostiteljev.
Cilji srečanja so bili doseženi, učitelji
koordinatorji projekta Comenius smo
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pregledali program dela in nalog ter
dorekli okvirno organizacijo in vsebino
zadnjih treh srečanj v tem in prihodnjem
letu.
Stkali smo veliko novih vezi iz različnih
koncev Evrope, učencem pokazali, kako

ŠOLSTVO
lahko delamo skupaj. Čeprav so bile to
sedaj le risbe, so v prihodnosti lahko
projekti, ki bodo prispevali k razvoju vseh
ljudi. Mladim smo pokazali, kakšne so
raznolikosti med deželami in državami
Evrope, da je znanje tujega jezika nujno,

Decembrske pravljice, nepozabni božično-novoletni
bazarji in pestro dogajanje v šolskih klopeh
Danica Veber, ravnateljica OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava

»Globoko v dušah, malih in velikih,
pravljice spijo in včasih se tudi resnično
zgodijo ... »In tri resnične pravljice so
se zgodile decembra v šoli na Zgornji
Polskavi in na Pragerskem ter v matični
šoli. Učenci so pod skrbnim vodstvom
učiteljev ustvarili tisoče različnih izdelkov,
ki so jih ponudili staršem in ostalim
obiskovalcem na prazničnih bazarjih. K
praznično pogrnjenim mizam so vabile

božično-novoletne vizitke, okraski vseh
vrst, svečniki, šatulje, aranžmaji, božični
škorenjci, torbice iz blaga, magnetki z
različnimi motivi, čaji, kruhki, medenjaki,
keksi vseh vrst in še in še … Obiskovalce
je razveselila tudi nova številka šolskega
časopisa Ingoličev dnevnik. Vse zbrane
prostovoljne prispevke smo namenili
za sklad za lajšanje socialnih stisk naših
učencev. Z zbranimi sredstvi bomo

Stran 31
vendar ne odločilno, če želimo navezati
iskreno prijateljstvo.
Hvala vsem, ki so pripomogli, da je
srečanje uspelo. Mnogim bo ostalo v
lepem spominu.

ravnali skrajno gospodarno, odgovorno in
tenkočutno.
Iskrena hvala vsem, ki so pomagali ustvariti
naše pravljice: učencem, učiteljem in vsem
delavcem šole. Toplo se zahvaljujemo
staršem, babicam in dedkom, ki so
pomagali ustvarjati majhne umetnine z
umetelno roko, z idejo ali nasvetom.
Iskrena hvala vsem, ki verjamete v nas,
v čarobnost sodelovanja, da z drobnimi
dejanji skupaj zmoremo velike stvari …
Komaj so ugasnile praznične luči, že smo
krepko zakorakali v novo leto in novim
projektom naproti.
Februarja smo se poklonili Francetu
Prešernu, uživali smo v pustni maškaradi,
marca bomo pripravili kviz o pisatelju
Antonu Ingoliču, našem rojaku, po
katerem naša šola s ponosom nosi ime.
Za mamice, babice in ostale krajane bomo
pripravili pomladno prireditev Pozdrav
pomladi, sodelovali bomo na gledaliških
dnevih, peli na otroški in mladinski reviji
pevskih zborov, obogatili stalno razstavo
likovnih izdelkov učencev v hodnikih
naših šol, pripravljali se bomo na različna
tekmovanja, dokončali raziskovalne
naloge, popestrili šolski vsakdan s
številnimi dejavnostmi, projekti, ob vsem
tem pa se še veliko učili.
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KNJIŽNICA

N A P O V E D U J E M O
VERA VASE

Literarni večer s predstavitvijo knjige
avtoric Alenke Rebula in Josipe Prebeg,
strokovnjakinj za odnose in telo, ter svečana naznanitev začetka bralne začke za
odrasle Ujemimo severni sij v petek, 13.
marca, ob 18.30 v prostorih knjižnice na
Trgu svobode 16.
V knjigi je orisana pot skozi razlage, vaje,
pričevanja, ki vodi iz glavnih zapletov v
odnosih, od staršev pa do partnerjev, a
tudi do okolja na splošno.
Nastala je ob delavnicah, ki jih je obiskalo
že več sto ljudi. Prikazano je, kako ustvarjalno potujemo skozi osebno življenje in
delo, ne da bi izkoriščali, ne da bi se skrivali in spopadali, ne da bi se pustili tlačiti,
v plodni izmenjavi s svetom, povezani s
svojimi občutki, in z močnim, a tudi rahločutnim telesom, ki nam pomaga, da se
učinkovito prilagajamo, da znamo videti,
razumeti in dosegati, kar je za nas pomembno.
»Želiva z vami deliti svojo izkušnjo vere
vase: posebno se ustavljava ob vprašanju
osebnega daru in možnosti, ki jih imamo,
da presegamo svojo zgodbo, odpuščamo
in odlagamo stare krivice. Verjameva v
preobrazbo, v vsakdanje radosti, v to, da
smo vedno več od
svoje nesreče, in da
je pomoč
v e d n o
dosegljiva. V nas
je veliko
lepote in
moči, česar pa pogosto ne
vidimo!«

Drugo predavanje iz sklopa ŽENSKE
IN MOŠKE VREDNOTE
Predavala bosta Zdenka Molnar in Ljubo Poles iz Inštituta za izboljševanje
kvalitete življenja; v ponedeljek, 16.
marca, ob 18.30 v prostorih knjižnice na
Trgu svobode 16.
S predavanjem in igro vlog, ki jo bosta izvedla Zdenka Molnar in Ljubo Poles, bo
predstavljena ena od vrednot. Na prvem
srečanju smo govorili o potrpežljivosti pa
tudi o postavljanju meja. Tema drugega
naj bo presenečenje.
DELAVNICE na temo OSEBNA RAST
Predstavitev Jollande Hercog v ponedeljek, 30. marca, ob 18.30 v prostorih
knjižnice na Trgu svobode 16.

MOJE ŽIVLJENJE V IZRAELU

Potopis Sare Kohne v ponedeljek, 30.
marca, ob 18.30 v prostorih knjižnice na
Trgu svobode 16.
Judovske korenine mojih staršev so me
pripeljale v obljubljeno deželo in ustvarile niz dogodkov, ki so mi popolnoma
spremenili življenje, me vodili skozi težko obdobje asimilacije v tej nori deželi
ekstremov, me povzdignili ob uspehih na
delovnem in študijskem področju, me žalostili in osrečili, me vrnili stoletje nazaj in
pripeljali bližje k sami sebi. Življenje v Izraelu je polno izzivov, bipolarnih motenj,
ko želiš v enem trenutku kupiti enosmerno letalsko karto za domov, v naslednjem
pa te posrka vase in želiš ostati za vedno.
Vojne, agonija na obeh straneh in pa mirno sobivanje ter judovsko-palestinska
prijateljstva ti širijo obzorja in te silijo k
temu, da več ne moreš v miru gledati novic – neresnic, saj je situacija veliko bolj
kompleksno enostavna.
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KNJIŽNICA PONOSNO
STOPA V LETO 2015 –
LETO PRAZNOVANJ
V Knjižnici Josipa Vošnjaka smo prireditve v letu 2014 končali pravljično – zaključili smo s Pravljičnim večerom za odrasle
in z zaključkom bralne značke za odrasle,
ki je potekala pod geslom Berimo domače.
V leto 2015 stopamo, kljub časom, optimistično. Zato, ker vemo, da smo na pravi
poti, ker znamo prisluhniti ljudem. Z zaključkom Vošnjakovega leta kulture gremo
v novo leto polni pričakovanj. 8. februarja
je bila 50. obletnica ustanovitve Matične
knjižnice občine Slovenska Bistrica in 40.
obletnica ustanovitve Pionirske knjižnice.
Že takrat so bili postavljeni trdni temelji,
na katerih danes vsi zaposleni gradimo uspešno zgodbo. V letu, ki prihaja, si želimo,
da bi znali spretno krmariti med željami
in potrebami naših uporabnikov in obiskovalcev ter težko finančno situacijo.
Program prireditev, ki ga pripravljamo
tako za odrasle kot za otroke, je vedno aktualen in svež, kar nam potrjujete vi, naši
zvesti obiskovalci prireditev.

UTRINKI S PRIREDITEV
GOSPOSKA, MATER SI OZKA

Literarni večer s predstavitvijo knjige
avtorja Orlanda Uršiča. Z gostom se po
pogovarjal Zdenko Kodrič.
V četrtek, 9. aprila, ob 18.30 v prostorih
knjižnice na Trgu svobode 16.
Roman Gosposka, mater si ozka je pisan
v jeziku, ki ne pozna leporečja in izumetničenosti, v jeziku, ki prav nič ne olepšuje, ampak je razgaljen tudi formalno.
Nekatera poglavja so bolj fabulativna,
druga bolj samorefleksivna. Glavni junak
romana je Marko, ki za svoje zapiske, za
nekakšna nikoli odposlana pisma, uporabi
zadnje pisalo, ki mu je še ostalo. Roman
ima kljub izmišljenemu imenu glavnega
protagonista
veliko avtobiografskih
elementov, tako da
lahko sklepamo, da
je tudi pisatelj sam
za reševanje iz dušečih okov preteklosti
velikokrat uporabil
zadnjo bilko, ki mu
je še ostala.

Februarja je s ciklom petih predavanj zaključil dr. Iztok Ostan, ki je zmeraj znova
napolnil knjižnico.

Na literarnih večerih smo gostili Kristino
Berlič, letošnjo prejemnico Romihove plakete z listino za življenjsko delo.
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Z novinarjem in nekdanjim dopisnikom
RTV Slovenija Andrejem Stoparjem smo
v nabito polni čitalnici knjižnice potovali
v Rusijo.

KNJIŽNICA
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V sodelovanju z Območno enoto Maribor Zavoda RS za varstvo narave smo si

ogledali film Mokrišča. Nam najbližja mokrišča so območja pohorskih barij (Ribniško barje, Lovrenška barja, Klopnovrška
barja, Javorski vrh in Črno jezero).
Februarja smo tudi zakorakali v sklop treh
predavanj »Ženske in moške vrednote« v
sodelovanju z Inštitutom za izboljševanje
kvalitete življenja. In v sodelovanju z društvom zeliščarjev Hermelika organizirali
predavanje bioterapevta Matjaža Lesjaka.
Še naprej vas vabimo v našo sredino.

PIONIRSKA KNJIŽNICA V VRTINCU USTVARJANJA
Od 16. do 20. februarja so se v Pionirski
knjižnici odvijale ustvarjalne delavnice
za osnovnošolce s knjigo v roki. Pripravili smo zanimiv in ustvarjalen program.
V ponedeljek so troci izdelali naglavne
pustne maske iz barvnega kartona, ki so
jih v torek nadgradili z obrazno pustno
poslikavo. Vrhunec dogajanja je bil kviz v
maskah z zabavo pokaži kaj znaš in pustnim presenečenjem. V sredo in četrtek so
otroci iz das mase ustvarili glineni viseči

okras in jato pisanih ptičkov, jih pobarvali in z njimi priklicali pomlad. Zadnji
dan ustvarjanja pa so iz lesenih kuhalnic
in pisanega barvnega kartona ter ostalega
dekorativnega materiala naredili unikatne
cvetlične in vrtne vile. Vsaki ustvarjalni delavnici je bila pripeta dogodivščina
iz knjig s knjižnih polic. Vsak dan sproti
smo odkrivali knjižne zaklade in uživali
v njihovih vsebinah. Delavnic, ki so bile
brezplačne, se je letos udeležilo manj ude-

ležencev. Iskrena zahvala Pekarni Strnad
iz Oplotnice in Pekarni Grobin iz Poljčan
za podarjene krofe, s katerimi so se otroci
na delavnici sladkali.

Ure pravljic v mesecu marcu v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica
5. marec: Hopek išče pomlad
12. marec: Kdo tako grdo poje?
19. marec: Mavrična pravljična joga
26. marec: Velikonočna delavnica

K uram pravljic vas ponovno vabimo v
mesecu oktobru.
Natalija Stegne

Velikonočne delavnice v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica
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Na
velikonočne delavnice
so vabljeni osnovnošolci in
predšolski otroci v spremstvu odraslih.
Zaželeno je, da udeleženci s sabo
prinesejo plastično ali stiroporno
jajce.
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Saša Babšek in Matjaž Ceraj športnika leta
V telovadnici 2. osnovne šole Slovenska
Bistrica so v soboto, 31. januarja, razglasili
najboljše športnike in športnice Občine
Slovenska Bistrica za leto 2014. Na
tradicionalni športno-zabavni prireditvi,
ki sta jo pripravila Športna zveza Slovenska
Bistrica in Tednik Panorama, so podelili
kar 147 priznanj.
Največ priznanj, kar 80, so prejeli mladi
upi. Nagrade so izročili tudi perspektivnim
športnikom in športnim delavcem, prav
tako niso pozabili na posebna priznanja.
Letos so jih prejeli športnik invalid Franc
Pinter, Šolsko športno društvo 2. osnovne
šole Slovenska Bistrica, odbojkarja Tonček
in Žiga Štern, košarkarja Klemen Prepelič
in Jure Pelko, tekvondoist Ivan Trajkovič
in Teniški klub Slovenska Bistrica za 30 let

delovanja.
Sicer pa je bila v ospredju podelitev
glavnih priznanj. Priznanje za najboljšo
ekipo je prejela članska ekipa Judo kluba
Impol, ki si je lani priborila že 14. naslov
ekipnega državnega prvaka. V točkovanju
za slovenski pokal so ekipno (skupaj moški
in ženske) osvojili 5. mesto, moški ekipno
za vse starostne kategorije pa 3. mesto.
Priznanje za najboljši športni kolektiv
leta 2014 so izročili Atletskemu društvu
Slovenska Bistrica. Člani društva so lani
skupaj osvojili 46 medalj. So tudi odlični
organizatorji, vrhunec vseh tekmovanj je
tradicionalni mednarodni atletski miting,
ki ga konec maja gostijo v bistriškem
športnem parku.
Športnica leta je prvič postala atletinja

Foto: Aleš Kolar

Saša Babšek. Za članico Atletskega društva
Slovenska Bistrica je odlična sezona, v
glasovanju za atletinjo leta je osvojila 3.
mesto v kategoriji mlajših članic. Prvič
je postala državna članska prvakinja,
na dvoranskem državnem prvenstvu
je slavila v troskoku. Na prostem pa je
naslov državne članske prvakinje osvojila
s štafeto 4 × 100 metrov.
Za najboljšega športnika so že petič
izbrali judoista Matjaža Ceraja. Član Judo
kluba Impol je lani med drugim osvojil
5. mesto na evropskem prvenstvu. Poleg
tega je do poškodbe, zaradi katere v drugi
polovici sezone ni tekmoval, dosegel vrsto
vrhunskih uvrstitev na turnirjih.
Slavnostni govornik je bil predsednik
Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan
Fajs. Med številnimi gosti sta se prireditve
udeležila tudi predsednik Olimpijskega
komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar. V kulturnem programu so nastopili
učenci 2. osnovne šole Slovenska Bistrica
in Glasbene šole Slovenska Bistrica ter
dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica.
Sicer pa so letos prireditev prvič popestrili
s predstavitvenimi filmi najboljših
športnikov, ki so jih pripravili na lokalni
televiziji Studio Bistrica.
Tomaž Ajd

V Slovenski Bistrici znova turnir zimskega festivala nogometa
V Slovenski Bistrici so tudi letos v okviru
zimskega festivala nogometa za selekcije
U-9 in U-11 organizirali turnir. V izvedbi Medobčinske nogometne zveze Ptuj in
domačega nogometnega kluba so v nede-

ljo, 1. februarja, v športni dvorani v Slovenski Bistrici nastopile B ekipe Koranta,
Golgeterja Hajdine in Aluminija ter Aha
Emmija Bistrice. Mladi nogometaši so
se pomerili med sabo in se preizkusili v
spretnostni nalogi
– streljanju kazenskih strelov. Kot je
značilno za tovr-

stna srečanja, rezultat ni bil v ospredju. V
akciji, ki je prilagojena otrokom in njihovim potrebam, po vsej Sloveniji sodeluje
dobrih 6000 igralcev. Letos je zaključni
turnir, na katerem sta v obeh selekcijah
nastopila tudi po dva nogometaša Bistrice, potekal v nedeljo, 1. marca, na Kidričevem.
Tomaž Ajd
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Nedelja, 12. april 2015:13. BISTRIŠKI TEK
V organizaciji Javnega zavoda za šport
Slovenska Bistrica in pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica
LOKACIJA: Partizanska 35, Slovenska Bistrica (stara telovadnica),
Športni park Slovenska Bistrica.
PRIJAVE: BT do 10. ure, OŠ
in vrtci naj prijave pošljejo po
elektronskem mediju do petka,
10.4.2015.
INFO: po telefonu na tel. št.:
02/80 50 680 ali po e-pošti:
zzssb@siol.net.
STARTNINA: za Bistriški tek:
odrasli 10 €, učenci 5 €, vrtčevski
otroci 1 €; družinski tek brez
startnine.
Ob 9. uri bo udeležence teka pozdravil
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar.

Foto: Lidija Ajd

KATEGORIJE in URA STARTA POSAMEZNE KATEGORIJE:
Kategorija
Dolžina proge (m)
Start
Otroci – vrtec
500
09.10
Učenci, letnik 2006 in mlajši
700
09.25
Učenke, letnik 2006 in mlajše
700
09.40
Učenci, letnika 2004, 2005
700
09.55
Učenke, letnika 2004, 2005
700
10.10
Učenci/učenke, letnika 2002, 2003
1300
10.25
Učenci/učenke, letnika 2000, 2001
1300
10.40
BISTRIŠKI TEK
trije krogi, en krog
(šteje za štajersko-koroški pokal)
3070
11.00
Ženske, moški *
700
12.10
Družinski tek **
700
12.10
* KATEGORIJI ženske (B, C, D, E, F, G – 70 mora biti vsaj eden od staršev oziroma en
let in več), moški: (A, B, C, D, E, F, G, H):
otrok. V cilj morajo priteči skupaj.
Kategorija
Starost (v letih)
RAZGLASITEV REZULTATOV:
A
15–19
•Za učence/-ke takoj po teku.
B
20–29
•Pozdrav vodje Štajersko-koroškega
C
30–39
pokala.
D
40–49
•Za vse ženske in moške kategorije ob 13.
E
50–59
uri pred ali v stari telovadnici.
F
60–69
•Rezultati bodo na dan prireditve objavlG
70–79
jeni na oglasni deski telovadnice. Pozneje
H
80 in več
bodo objavljeni na spletni strani www.
V kategoriji ženske B je starost tekačic od jzs-sb.si.
15 do 29 let.
** Družinski tek: Družino sestavljajo
Vabita Občina Slovenska Bistrica in
najmanj trije tekači/-ce. V vsaki ekipi
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

Nedelja, 12. april 2015:

10. EKIPNO MEDOBČINSKO PRVENSTVO V ŠTAFETNEM TEKU
V organizaciji Javnega zavoda za šport
Slovenska Bistrica in pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica
LOKACIJA: Partizanska 35, Slovenska Bistrica (stara telovadnica),
Športni park Slovenska Bistrica.
PRIJAVE: pri Javnem zavodu za
šport Slovenska Bistrica (tel. št.:
02/80 50 680).
INFO: po telefonu na tel. št.:
02/80 50 680 ali po e-pošti:
zzssb@siol.net.
STARTNINA: za ekipo 30 €;
Karitas, Rdeči križ in upokojenci:
12,00 €; OŠ: brez startnine.
START: pred staro telovadnico
ob 12.30.
DOLŽINA PROGE: Vsak tekač
teče 1300 m, ekipa 3900 m.
PROPOZICIJE: Ekipo sestavljajo
trije tekmovalci; teče se štafetni
tek; obvezen je dotik telesa.

KATEGORIJE:		
dečki in deklice		
moški, ženske		
•kategorija A
do 29 let
•kategorija B
30 do 39 let
•kategorija C
40 do 49 let
•kategorija D
50 do 59 let
•kategorija E
60 let in več
mešane štafete

kategorija osnovne šole
letnik 1986 in mlajši
letniki od 1985 do 1975
letniki 1975 do 1965
letniki 1965 do 1955
letniki 1955 in manj
enotna kategorija

Če so člani ekipe po starosti iz različnih kategorij, ekipa
sodi v kategorijo, v katero sodi najmlajši član ekipe.
RAZGLASITEV REZULTATOV:
Rezultati bodo na dan prireditve objavljeni na oglasni deski telovadnice. Pozneje bodo objavljeni na spletni strani www.
jzs-sb.si, v tedniku Panorama in na KTV
Slovenska Bistrica.
Pravico nastopa imajo občani/-ke občin
Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica,
Makole in zaposleni v podjetjih na območju občine Slovenska Bistrica.
Vabljeni vsi rekreativci, krajevne skupnosti, vaški odbori, upokojenci, podjetja,

športna društva, dijaki, pionirji idr.
Vabita Občina Slovenska Bistrica in
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

Foto: Lidija Ajd
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V Bistriškem gradu podelili Romihova priznanja
bila Patricija Breznikar, direktorica
Knjižnice
Josipa
Vošnjaka Slovenska
Bistrica.
Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

5. februarja je v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica potekala slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku.
Na prireditvi so podelili priznanja Štefana
Romiha za leto 2014 za dosežke na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole,
Poljčane in Slovenska Bistrica. Plaketi Štefana Romiha z listino sta prejeli Kristina
Berlič in Nevenka Gril Hameršak.
Za Romihova priznanja pa so izbrali Martina Juharta, Franjo Kmetec, Zdenko Detiček Opič, Friderika Sobotiča in Natalijo
Šarman Ferlež. Slavnostna govornica je

Romihova priznanja

MARTIN JUHART – zborovodja (KUD
Šmartno na Pohorju)
FRANJA KMETEC – zborovodkinja
(KUD Štefana Romiha Črešnjevec)
ZDENKA DETIČEK OPIČ – literarna
ustvarjalka, recitatorka in novinarka (KUD
Janka Živka Poljčane)
FRIDERIK SOBOTIČ – ljubiteljski igralec
(KUD Andreja Stefanciose Studenice)
NATALIJA ŠARMAN FERLEŽ –
moderatorka in članica vokalne skupine
Vivere

Plaketi Štefana Romiha

KRISTINA BERLIČ
Kristina Berlič s Pragerskega je svoje pesmi
in zgodbe začela deliti v poznih letih.
Avtorica je v samozaložbi izdala tri zbirke
Pesmi in zgodbe (Izgubljeno otroštvo,
Glas gora me vabi, Iz globin moje duše).
Kristina Berlič je že 23 let članica Mešanega
pevskega zbora DPD Svoboda Pragersko,
literarne sekcije, turističnega društva Breza
Pragersko-Gaj in Kulturnega društva
Mariborska literarna družba.
NEVENKA GRIL HAMERŠAK
Umetniški vodja Nevenka Gril Hameršak
iz Rač v ljubiteljski kulturi deluje že 40
let, MPZ Obrtnik Slovenska Bistrica –
Polskava uspešno vodi 28 let. Pod njenim
vodstvom je zbor dosegel vrsto uspehov
na domačem in tujih odrih. Mnogo pesmi
je priredila za moške pevske zbore, sicer
pa je dejavna na vsesplošnem glasbenem
področju. Nevenka Gril Hameršak je za
svojo dejavnost prejela tudi vse Gallusove
značke.

Deset let dela okronali s knjigo »Prid'te pomagat«
V nekaterih krajih pod Pohorjem je dediščina preteklosti bogata in cenjena. To dokazujejo skupine, ki jo ohranjajo in vedno
znova postavljajo na oder.
Teče deseto leto, odkar so se zbrale ženske
srednjih let in našle nekaj skupnih zamisli, na katerih so želele graditi in bogatiti utrip kraja pod Pohorjem. Prav vse so
vedno znale ceniti našo preteklost, ki so
jo vsaka na svoj način tudi doživljale. Na
Zgornji Ložnici so za to posebej zaslužne
Ložniške ufarce. V skupini deluje deset
žensk in dva godca. Skupaj ustvarjajo deset let in še vedno si želijo novih izzivov.
Deset let druženja vsakemu članu skupine
pušča pečat in lepe spomine. Nabralo se je
veliko besedil, pesmi, fotografij, map, ki so
jih včasih kar s težavo razvrščale na pravo mesto. In čas je bil, da vse to spravijo v
knjigo, ki ostaja največji pečat Ložniških
ufarc, na katerega so izredno ponosne.
Avtorici Martina Lešnik in Marijana Jereb
povesta, da je knjiga nastajala dve leti. Vsa
besedila, ki so jih Ložniške ufarce odigrale
na odru v narečju, je bilo potrebno zapisati
v knjižnem jeziku. V albumih fotografij je
bilo potrebno pobrskati med ustreznimi,
kajti nabralo se jih je za debele mape. Knjigi na pot sta poleg avtoric svoje poglede na

delo etnološke skupine dodala še strokovni sodelavec za folklorno dejavnost Branko Fuchs in pisatelj Tone Partljič. Tudi
naslov knjige Prid'te pomagat veliko pove.
S temi besedami so otroci kmeta, čigar najemniki koče so bili ufarji, prišli prosit, naj
pridejo naslednji dan pomagat delat. Fotografiji naslovnice prav tako spominjata
na kočo ufarjev, seveda pa se takšna koča
danes na terenu le redko najde. Avtorici
sta jo našli v domačem kraju, v Vinarju.
Marijana Jereb pravi, da je bila pot od zamisli do knjige dolga. Če pa doda, da je
vse tisto, kar je v njej zapisano, tudi udejanjeno in mnogokrat odigrano, postavljeno
na različne odre ob različnih priložnostih,
prežeto s spomini, ki za vedno ostajajo v
srcih ljudi, ki so skupaj ustvarjali deset
let, je ta pot večna in neponovljiva. Avtorici verjameta, da bodo knjigo z veseljem
prebrali tisti, ki želijo podoživeti preteklost, ki jo nosijo v spominu in jim je toplo
pri srcu, če v njej najdejo del sebe in del
svoje mladosti. Želita, da bi zamikala tudi
tiste, ki danes malo vedo o tem, kako so
živeli in tudi kako so se zabavali njihovi
starši, stari starši in morda prababice in
pradedki. Želja avtoric je, da bi bila knjiga
dragocen pečat Zgornje Ložnice in njene

širše okolice. Zahvaljujeta se Zavodu za
kulturo Slovenska Bistrica in gospe Herti
Žagar, da sta sprejela pobudo in pomagala
pri ustvarjanju in izidu knjige.
Prav tako se zahvaljujeta županu,
Ivanu Žagarju, za občinski finančni
prispevek, ki je bil nepogrešljiv. Knjiga
je bila predstavljena na 7. etnološkem
večeru 7. februarja na Zgornji Ložnici
in bo ponovno 12. marca ob občinskem
prazniku v gradu v Slovenski Bistrici.
Marijana Jereb

Foto: Aleš Kolar
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CVETNI PETEK
Slovenska Bistrica, 27. marca

Krajevna skupnost Pohorskega odreda Slovenska Bistrica v
sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica organizira že tradicionalno prireditev – sejem Cvetni petek, ki bo 27. marca med 7. in
19. uro pri stari telovadnici in na območju nekdanjega Cruzeja
in Mercatorja na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici.
VABLJENI!
Svet KS Pohorskega odreda

