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Kramarski sejem na cvetni
petek
Na cvetni petek, 11. aprila, je bilo po
ulicah Slovenske Bistrice živahno. Na
tradicionalnem kramarskem sejmu pred
veliko nočjo so se s svojimi izdelki znova
predstavili sejmarji iz vse Slovenije.
Na cvetni petek so v Bistriškem gradu
pripravili tudi Pozdrav pomladi na
gradu.
T. A.
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Druženje aktivnih mamic
Vsak ponedeljek in petek se v bistriškem
mestnem parku srečujejo aktivne mamice.
Dobivajo se zato, da poleg skrbi za otroka
z enournim razgibavanjem poskrbijo tudi
zase. Da je vadba čim bolj prilagojena
situaciji, telovadijo z vozički in so skupaj z

otrokom na svežem zraku. Na srečanjih si
izmenjujejo izkušnje, predvsem pa gre za
prijetno druženje.
Tomaž Ajd
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Specimo

»tehnopotico«
Dr. Matej Rajh

Čudovito pomladno vreme in malo sonca
v napovedih o gospodarski rasti v Sloveniji
nas navdajata z dobrim razpoloženjem in
optimizmom. Seveda, če niso te napovedi
kot muhasto aprilsko vreme – a saj na
to smo se že navadili. Trajna iluzija o
spodbudnem podjetniškem okolju je še
vedno samo iluzija. Čeprav so v okviru
razpisov na voljo nekatere subvencije, je
trg tisti, ki je ključen za delovanje trajno
uspešnih podjetij. Prav dobra podjetja
so za družbo in še posebej za lokalno
skupnost izjemnega pomena. To lahko
opazimo tudi v naši občini, ki jo še
posebej krasi podjetje Impol. Gradnja tako
uspešnih podjetij pa zahteva prave ljudi
z znanjem, predanostjo, inovativnostjo
in vztrajnostjo, nekaj pa lahko prispeva
tudi ustrezno okolje, ki sprejema zdrav
podjetniški duh.
Podjetništvo bi lahko vzeli kot službo ali
izlet v nekaj novega, neznanega. Zame je

način življenja, ki me spremlja že od malih
nog. Naše družinsko podjetje Rajh Plus, d.
o. o., ima že več kot 115-letno tradicijo.
Tako s sodelavci razvijamo in proizvajamo
stroje, proizvodne linije, pogonske
sisteme in reduktorje ter servisiramo
strojno opremo. Tej usmeritvi bomo
sledili še naprej in jo nadgrajevali, tako
na razvojnem kot poslovnem področju.
Hkrati sem kot solastnik vključen tudi
v razvoj mladega podjetja Dukin, d.
o. o., v katerem razvijamo rešitve za
odpadke, ki omogočajo urejeno okolico
in večje udobje. Želimo zgraditi blagovno
znamko z lastnim razvojem in trženjem,
ki bo prepoznavna v Evropi na področju
tovrstnih rešitev. Lastne proizvodnje
ne načrtujemo, saj je cilj dolgoročno
omogočati proizvodnjo naprav ali
komponent več lokalnim podjetjem. Prav
ta projekt sem pred kratkim predstavil
tudi na Tehnopotici, ki se postopoma
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skupaj z RIC razvija v občinsko platformo
za spodbujanje podjetništva.
Začelo se je z entuziazmom Danila Tiča in s
predstavitvami inovativnih podjetij, razvija
se s podporo Občine Slovenska Bistrica v
smeri lokalnega podpornega okolja, ki
bi spodbujalo nastanek tako imenovanih
start up podjetij. To je priložnost, da
že na začetku dobro zastavimo obliko
delovanja, ki bo zagotavljala čim boljše
učinke. Večinoma se podporna okolja
usmerjajo v nastajanje novih tehnoloških
podjetij, naša posebnost bi lahko bila
tudi vzpostavljanje podpornega okolja
za spodbujanje sodelovanja obstoječih
podjetij pri skupnih razvojnih projektih
in prodorih na tuje trge. Morebiti bi
bili učinki v nekaterih primerih celo
pozitivnejši in trajnejši za lokalno okolje,
če bi nadgrajevali že delujoča jedra.
Povezovanje je pomembno tako z vidika
širjenja spektra različnih znanj kot tudi
z vidika optimiranja virov. Potrebni sta
vztrajnost in odprava miselnosti, da
uspehi nastajajo čez noč. Redkim uspe
na hitro, toda tudi, če jim uspe zgodaj, ni
nujno, da se za temi uspehi ne skrivata
dolgoletni trud in delo ekipe.
Naj bodo dobra podjetja naša
»tehnopotica«, za katero pa, žal, ni
recepta. Danes moramo vložiti največ, kar
je mogoče, da bomo skupaj spekli pravo
»tehnopotico« – kolač, na katerega bomo
ponosni in od katerega bodo še naslednje
generacije dobile kakšen dober kos in ne
le drobtin.
Dr. Matej Rajh, direktor podjetja Rajh
Plus, d. o. o., in Dukin, d. o. o.
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Priprava dolgoročnega razvojnega
načrta Občine Slovenska Bistrica

Mag. Monika Kirbiš Rojs, Tina Zupan in Jure Modic

Foto: Arhiv TIC-a

Dolgoročni načrt Občine Slovenska
Bistrica (v nadaljevanju DRN) je
pripravljen. Usklajen je z osnutki strateških
razvojnih dokumentov, ki jih pripravlja
država za obdobje 2014-2020 (partnerski
sporazum,
operativni
programi,
regionalni razvojni programi). V njem
sta med drugim prikazani analiza stanja
v občini in analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti po posameznih
področjih, na osnovi česar smo oblikovali
vizijo o prihodnjem razvoju naše občine.
DRN je nastajal v sodelovanju z
zainteresirano
javnostjo.
Izvedenih
je bilo sedem delavnic, in sicer za
naslednja področja: kmetijstvo, mladi,
izobraževanje, zdravstvo in sociala,
turizem, kultura in šport ter podjetništvo.
V vsa gospodinjstva v občini je bil
posredovan anketni vprašalnik. Zbirali
smo projektne predloge in izvedli srečanja
s krajevnimi skupnostmi. Vse zbrane
podatke smo nato analizirali in na osnovi
tega oblikovali razvojne cilje in konkretne
ukrepe za njihovo doseganje ter relevantne
projektne predloge uvrstili v dokument.
Z DRN želimo:
− začrtati
usmeritve
trajnostnega
gospodarskega,
okoljskega
in
družbenega razvoja, ki bodo ena izmed
podlag za prihodnje dokumente občine;
− zagotoviti skladnejši razvoj celotne
občine;
− zagotoviti možnost koriščenja državnih
in evropskih spodbud za projekte v

občini.
Določili smo tudi štiri strateške prioritete,
ki so naslednje:
− prostorsko in infrastrukturno urejena
občina;
− prepoznavno turistično območje;
− pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti;
− izboljšanje kakovosti življenja.
V dokumentu so navedeni tudi nekateri
pomembnejši projekti, za katere menimo,
da jih na dolgi rok nujno potrebujemo. Ti
so naslednji:
− izgradnja zahodne obvoznice (cona
Impol),
− komunalna in cestna infrastruktura,
− infrastruktura na področju družbenih
dejavnosti (predšolska, šolska, športna
idr.),
− vzpostavitev podjetniškega inkubatorja,
− spodbude za start-up podjetja
(Tehnopotica),
− projekt »Vizija Pohorja 2030«,
− kulturna infrastruktura (grad Slovenska
Bistrica, dvorec Zgornja Polskava,
mladinski center),
− samooskrba s hrano, ekološko
kmetovanje,
− zaščita regionalnih vin (ritoznojčan),
− oživljanje mestnega jedra, vaških središč
(LAS)
− idr.
Osnutek DRN lahko preberete na
naslednji povezavi: http://www.ric-sb.si/
drn-obcine. Veseli bomo vašega odziva.
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O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica
telefon: h. c. + 843 28 40
faks: + 386 2 / 81 81 141
e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran:
www.slovenska-bistrica.si
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
sredstev za investicijska posojila s
subvencionirano obrestno mero za
razvoj obrti in drobnega gospodarstva
na območju občine Slovenska Bistrica
za leto 2014
Občina Slovenska Bistrica obvešča
obrtnike, podjetnike, podjetja, da je na
spletni strani Občine Slovenska Bistrica
www.slovenska-bistrica.si
objavljen
JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska
posojila s subvencionirano obrestno mero
za razvoj obrti in drobnega gospodarstva
na območju občine Slovenska Bistrica za
leto 2014.
Razpisana vsota posojil s subvencionirano
obrestno mero za leto 2014 znaša 600.000 €.
Krediti se bodo dodeljevali pod
naslednjimi pogoji:
− obrestna mera: EURIBOR + 1 %,
− višina kredita: do 75 % predračunske
vrednosti naložbe, praviloma največ do
60.000 €,
− rok vračila: do 5 let,
− moratorij: 6 mesecev.
Za posojilo je potrebno oddati izpolnjeno
vlogo z zahtevanimi prilogami, ki je
dostopna v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, na spletni strani občine
in v poslovalnici Delavske hranilnice, d. d.,
Ljubljana, podružnica Slovenska Bistrica,
Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistrica.
Rok za predložitev vlog je 13. 6. 2014.
Vloga se vloži pri Delavski hranilnici,
d. d., Ljubljana, podružnica Slovenska
Bistrica, Trg svobode 22, 2310 Slovenska
Bistrica.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo
v Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana,
podružnica Slovenska Bistrica, Trg
svobode 22, 2310 Slovenska Bistrica, pri
Bojanu Polhu, tel. št.: 02 818 51 62, in na
Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, tel. št. 843 28 20.

RAZPISA
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O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica
telefon: h. c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28
38 faks: + 386 2 / 81 81 141
e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran:
www.slovenska-bistrica.si
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
sredstev za investicijska posojila s
subvencionirano obrestno mero v
kmetijski dejavnosti na območju
občine Slovenska Bistrica
za leto 2014
Občina Slovenska Bistrica obvešča
kmetijska gospodarstva, da je na spletni
strani Občine Slovenska Bistrica www.
slovenska-bistrica.si objavljen JAVNI
RAZPIS sredstev za investicijska posojila
s subvencionirano obrestno mero v
kmetijski dejavnosti na območju občine
Slovenska Bistrica za leto 2014.
Razpisna vsota posojil s subvencionirano
obrestno mero za leto 2014 znaša 140.000 €.
Krediti se bodo dodelili pod naslednjimi
pogoji:
− obrestna mera: EURIBOR + 1 %,
− višina kredita: do 75 % predračunske
vrednosti naložbe, praviloma največ do
50.000 €,
− rok vračila: do 5 let,
− moratorij: 6 mesecev.
Za posojilo je potrebno oddati izpolnjeno
vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni
Občine Slovenska Bistrica, na spletni
strani občine, na sedežu Kmetijsko
svetovalne službe Slovenska Bistrica in
v poslovalnici Delavske hranilnice, d. d.
Ljubljana, podružnica Slovenska Bistrica.
Rok za predložitev vloge je 13. 6. 2014.
Vloga se vloži pri Delavski hranilnici,
d. d., Ljubljana, podružnica Slovenska
Bistrica, Trg svobode 22, 2310 Slovenska
Bistrica.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo
v Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana,
podružnica Slovenska Bistrica, Trg
svobode 22, 2310 Slovenska Bistrica, pri
Bojanu Polhu, tel. št.: 02 620 93 55, ali na
Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafošnik,
tel. št.: 843 28 38.
Foto: Arhiv TIC-a
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Obisk iz hrvaške Istre

Foto: Tina Zupan

Na pobudo Občine Vrsar iz hrvaške Istre
in predstavnikov lokalnega podjetništva
in javnih ustanov iz tega turističnega
mesteca ob Limskem kanalu smo 28.
marca v Slovenski Bistrici, v Razvojno
informacijskem centru Slovenska Bistrica
(RIC), gostili skupino 22 predstavnikov
mesta Vrsar, med njimi je bil tudi župan
Vrsarja Frank Štifanić.
Vrsar je idilično istrsko mestece, ki ima
bogato naravno, kulturno in zgodovinsko
dediščino. Nekoč je bil samostojna
država. Vrsarska grofija je obstajala od 6.
stoletja in rimskega cesarja Justinijana in
vse tja do 1778. leta. Število prebivalcev
občine Vrsar je danes okoli 2000, v času
turistične sezone pa tudi do 30.000. Vrsar
je majhno mesto z velikim razvojnim
potencialom.
Prevladuje
turistična
industrija: ekološki, športno-rekreativni,
zdravstveni in navtični turizem z bogato
naravno in kulturno dediščino. V mestu
se resno pripravljajo na črpanje sredstev iz
Evropskih razvojnih skladov na področju
sociale, energetike, obnove kulturne in
naravne dediščine ter razvoja turistične
ponudbe.
V Slovensko Bistrico so prišli z namenom,
da bi iz prve roke izvedeli kar največ
o črpanju EU-sredstev, kako se s tem
izzivom soočamo v Slovenski Bistrici,
zanimali so jih seveda tudi primeri dobre
prakse. Poleg projektov, sofinanciranih
iz evropskih skladov, smo jim predstavili
še organiziranost in delovanje lokalnega
razvojnega centra (RIC). Zanimalo jih
je tudi, kako deluje lokalna samouprava
in kakšne so izkušnje Občine Slovenska
Bistrica in Slovenije v družbi članic EU.
V sklopu predstavitve organiziranosti in
delovanja RIC ter predstavitve projektov
so spregovorili mag. Monika Kirbiš Rojs,
v. d. direktorice RIC, Jana Jeglič, ki je
povezovala program, Mirjana Predikaka,

Tomaž Repnik (vsi RIC) in gostja Jelka
Lovrenčič iz Občine Poljčane, ki je
predstavila projekt urejanja Dravinjske
doline s poudarkom na projektih
trajnostnega upravljanja naravnih virov.
Predstavila je projekt LAS, opazovalnico
za ptice z doživljajskim podestom. Mag.
Kirbiš Rojs je med drugim spregovorila
o izkušnjah Slovenije z evropskim
financiranjem turističnih projektov,
predstavila primere dobre prakse in goste
opozorila tudi na negativne izkušnje pri
izvajanju evropskih projektov.
V nadaljevanju predstavitve je delovanje
Energetske agencije Zgornjega Podravja
iz Maribora (ENERGAP) in primere
dobre prakse na področju učinkovite
rabe energije in energetskega upravljanja
objektov predstavila direktorica agencije
dr. Vlasta Krmelj. Sledila je predstavitev
Tomaža Pristovnika, ki je predstavil
primere uspešnega izvajanja projektov
na področju energetike, varstva okolja,
trajne mobilnosti, gradnje komunalne
infrastrukture, vodooskrbe, ravnanja
z odpadki ter odvajanja in čiščenja
odpadnih vod v občini Slovenska Bistrica.
Glede na številna vprašanja poslušalcev
lahko sklepamo, da so podane izkušnje
naletele na radovedna ušesa in da jih bodo
kolegi iz Vrsarja znali koristno uporabiti.
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Po uvodnem predavanju smo se skupaj
z gosti mudili na sprejemu v Bistriškem
gradu. Tam jih je sprejel, pozdravil in
nagovoril podžupan Občine Slovenska
Bistrica, Stanislav Mlakar. Poudaril je
pomembnost lokalne razvojne agencije
in predstavnike obeh mest pozval k
tesnejšemu sodelovanju.
Spregovoril je tudi župan Vrsarja Frank
Štifanić, ki je izrazil zadovoljstvo nad
tem, da so obiskali Slovensko Bistrico,
ter napovedal tesnejše sodelovanje med
mestoma, tako na strokovnem kot tudi
turističnem področju. Predvsem pa si
kolegi iz Vrsarja želijo skupnih razvojnih
projektov, financiranih iz evropskih
razvojnih skladov.
Ob tradicionalnem slovenskem kosilu je
beseda tekla o enogastronomiji. Zorjan
je gostom predstavil organsko vino,
negovano in zorjeno v v zemljo zakopanih
glinenih posodah. Pred novo urejeno
grajsko vinoteko, ki je bila obnovljena
in opremljena pod okriljem še enega
evropskega projekta Via Savaria, pa je
o osrednjem kulturnoumetnostnem
spomeniku, Bistriškem gradu, spregovorila
direktorica Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica Herta Žagar.
Kot vsakogar je tudi goste iz Vrsarja
ob lepem in toplem spomladanskem
vremenu grad navdušil; gostje so si
ogledali dobro vzdrževan kulturni
spomenik, njegove zbirke in za sproščen
pogovor o nadaljnjem sodelovanju izbrali
znamenito Viteško dvorano.
Sledila je panoramska vožnja skozi
mestno jedro, poslovno-obrtno cono
Slovenska Bistrica, do naselja Črešnjevec,
kjer so si gostje ogledali Ekološko kmetijo
Podgrajšek in prisluhnili gospodarju
Marjanu Podgrajšku. Dobro opremljeni
z raznovrstnimi ekološkimi pridelki
(jabolčnim sokom, kisom, jabolki,
ekološko moko) smo pot nadaljevali proti
vznožju Bistriškega Pohorja, natančneje
skozi vinorodni Ritoznoj do cerkvice
sv. Marjete in vinske kleti Frešer. Pri
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Foto: Anton Prekalj

Frešerjevih so predstavniki konzorcija
Ritoznojčan oz. partnerji projekta, Leonida
Gregorič, Darja Bovha, Boris Vehovar in
Matjaž Frešer, gostom predstavili projekt
Ritoznojčan – vino naše mladosti.
Nekoč dobro poznana vinska zvrst
danes doživlja ponovno obuditev.
»Ritoznojčan je kakovostno vino z
geografskim poreklom. Namen projekta

Ritoznojčan – vino moje mladosti pa
je zaščita priznanega tradicionalnega
poimenovanja izdelka, ki bo pomenilo
prvo takšno zaščito na območju občine
Slovenska Bistrica in območju LAS kakor
tudi v vinorodni deželi Štajerska oziroma
Slovenija nasploh.« V sklopu projekta pod
okriljem Zadruge LAS želimo to blagovno
znamko ponovno postaviti v ospredje
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ponudbe štajerskih kakovostnih vin.
Ob pokušini ritoznojčana in zakladov
vinske kleti Frešer je v sproščenem
vzdušju beseda stekla o negi vinske trte,
predelavi grozdja, kletarjenju, trženju vin,
štajerskem in istrskem vinu, sodelovanju
med pridelovalci vina, čezmejnem
sodelovanju in turističnih povezavah.
Goste je vrhunskost bistriških vin očitno
prepričala, saj so obljubili, da se vrnejo v
Slovensko Bistrico takoj, ko jim zaloge, ki
so jih odnesli s seboj na avtobus, poidejo
... Bomo videli, ali bo držalo, zagotovo
pa drži, da so vrli Istrani zadovoljni ob
zaključku vsebinsko in tematsko bogatega
dne na Bistriškem odhajali proti Jadranu v
vedo razpoloženi.
Monika Kirbiš Rojs, predstavnica
gostitelja, in župan Vrsarja, Franko
Štifanić, sta sklenila dogovor o
formalizaciji partnerstva med obema
mestoma z namero priprave skupnih
projektov oziroma sodelovanja pri skupnih
razvojnih projektih ter sodelovanja pri
črpanju sredstev iz EU-skladov.
Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica
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OKOLJE IN PROSTOR

Na letošnji čistilni akciji zbrali
dobrih 23 ton odpadkov
V petek, 28., in v soboto, 29. marca,
je potekala akcija Očistimo svoj kraj,
ki jo je letos organizirala Občina
Slovenska Bistrica. Podobno kot lani
je v njej sodelovalo okoli 900 občanov
(skupaj z vojsko, ribiči in lovci) in 2000
otrok iz vrtcev in šol. Zbrali so 23,88
tone odpadkov (19,74 tone mešanih
komunalnih odpadkov in 4,14 tone
kovin), lani se je zbralo 9,26 tone
komunalnih odpadkov.

Udeleženci letošnje akcije so očistili tudi
dve divji odlagališči, v Šmartnem na
Pohorju in delno v Bukovcu pri Zgornji
Polskavi.
Namen akcije Očistimo naš kraj je
odstranitev komunalnih odpadkov z
divjih odlagališč, sprehajalnih poti,
obcestnih površin, iz okolice šol, vrtcev,
naselij, vodotokov in ostalih javnih
površin. Čeprav bi pričakovali, da bo
odpadkov vedno manj, se je izkazalo,
da je odpadkov, ki negativno vplivajo na
okolje, vedno več.
Ohranjajmo naravo čisto, odlagajmo
odpadke na za to primerna mesta,
predvsem pa je pomembno, da
opozarjamo ljudi okoli nas o pomenu
varovanja in skrbi za okolje, ter ločujmo
odpadke!
N. P.

Foto: Aleš Kolar
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Na Zgornji Polskavi odprli
obnovljeno Ingoličevo ulico
V petek, 21. marca, so na Zgornji Polskavi
tudi uradno predali namenu obnovljeno
Ingoličevo ulico. Slovesnost ob odprtju
je bila organizirana pred podružnico
Osnovne šole Antona Ingoliča na Zgornji
Polskavi. Vrednost naložbe oziroma
obnovitvenih del je znašala 233 tisoč
evrov. Sredstva so v celoti bila zagotovljena
iz občinskega proračuna za leto 2013.
V sklopu obnove ulice v dolžini 281
metrov sta bili obnovljeni tudi komunalna
infrastruktura z meteorno in fekalno
kanalizacijo ter javna razsvetljava.
Razširili in asfaltirali so cesto, uredili
pločnike in zaščitno ograjo. S tem se je
prometna varnost bistveno izboljšala, kar
je še posebej pomembno, saj se v omenjeni
ulici nahajata podružnična osnovna

šola in enota Vrtca Otona Župančiča.
Z obnovitvenimi deli je tako naposled
rešena tudi večdesetletna težava dostopa
do šole, vrtca in blokovskega naselja v
Ingoličevi ulici.
Zbranim sta uvodoma spregovorila župan
dr. Ivan Žagar in predsednik sveta KS
Zgornja Polskava Simon Leskovar. V
kulturnem delu programa so nastopili
Frajhajmska godba na pihala, otroci iz
enote Vrtca Otona Župančiča na Zgornji
Polskavi,
učenci
zgornjepolskavske
podružnice Osnovne šole Antona Ingoliča
Spodnja Polskava in ansambel Pajdaši. Za
pogostitev so poskrbele članice Aktiva
kmečkih žena Zgornja Polskava.
D. Č.

Foto: Aleš Kolar

Na bistriški tržnici izmenjava
semen in sadik domačih sort
V soboto, 5. aprila, so prišli na svoj račun
ljubitelji vrtnarjenja in sadjarstva. Društvo
Vintgar in Eko civilna iniciativa sta namreč
organizirali izmenjavo semen in sadik
avtohtonih, domačih in tradicionalnih
semen ter sadik zelenjave, sadnih vrst,
poljščin in zelišč.
Slovenija je po statističnih podatkih v
okviru Evropske unije še vedno na repu
samooskrbe s hrano, čeprav zadnja leta
tudi nekaj hrane pridelamo doma za svoje
potrebe. In če je pred pol stoletja skoraj
vsako gospodinjstvo pridelalo hrano
doma, je danes še tembolj pomembno, da
znova vrnemo na naše vrtove, njive ter v
sadovnjake domače sorte, take, ki najbolj
ustrezajo našemu podnebju, zemlji in

načinu prehranjevanja.
A. M.

Foto: Rok Rutnik
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OBČINA V SLOVENIJI IN EU

106. plenarno zasedanje
Odbora regij
V začetku aprila 2014 je v Bruslju potekalo
106. plenarno zasedanje Odbora regij. Na
tokratnem zasedanju so člane nagovorili
László Andor, komisar za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje, Štefan
Füle, komisar za širitev in evropsko
sosedsko politiko, in Vladimir Groysman,
namestnik ukrajinskega predsednika
vlade.
Poleg mnenj, o katerih so člani razpravljali
in jih sprejeli na tokratnem plenarnem
zasedanju, velja še posebej izpostaviti
sprejetje Listine o upravljanju na več
ravneh v Evropi.
Upravljanje na več ravneh ni novo
politično področje, temveč načelo,
preneseno v obstoječe postopke, prakse
in dogovore, ki omogočajo sodelovanje
različnih akterjev pri oblikovanju politik.
Ta načela so bila zapisana v novi uredbi o
skupnih določbah o skladih na področju
kohezijske politike (člen 5 – Partnerstvo
in upravljanje na več ravneh). Listina o
upravljanju na več ravneh je zasnovana
s posebnim poudarkom na izvajanju
upravljanja na več ravneh s strani
podpisnic Listine.
V primerjavi z Evropsko listino lokalne
samouprave Sveta Evrope, ki je pravno
zavezujoč večstranski instrument, je
Listina o upravljanju na več ravneh
nezavezujoč »politični instrument«.
Določala bo pripravljenost javnih oblasti
za izvajanje vrednot, načel in postopkov
upravljanja na več ravneh. Prav tako
je poziv vsem ravnem oblasti (lokalni,
regionalni, nacionalni, evropski in

Vojka Osojnik

mednarodni), naj priznajo prispevek
teh vrednot in načel pri izvajanju svojih
politik in bolj upoštevajo legitimnost in
pristojnost lokalnih in regionalnih oblasti.
Namen Listine je namreč okrepiti pristop
od spodaj navzgor, ki je potreben za
večjo demokratično odgovornost. Listina
predlaga tudi uporabo novih orodij
upravljanja, ki spodbujajo sodelovanje
političnih in ekonomskih zainteresiranih
strani, civilne družbe in državljanov v
demokratičnem življenju pri oblikovanju
politike. Listina opredeljuje način
sodelovanja, kako se bolje lotiti sedanjih
izzivov evropske družbe, ki je v procesu
prenove.
Listina bo delovala kot načrt za dobro,
odgovorno in participativno upravljanje
v evropskem okviru in spodbudila večjo
vključenost lokalnih in regionalnih oblasti
pri uresničevanju evropske demokracije.
9. maja 2014, na dan Evrope, se bo
uradno začela kampanja za podpis Listine.
K podpisu bodo pozvane lokalne in
regionalne oblasti.
Plenarnega zasedanja se je udeležila
tudi slovenska delegacija, ki jo je vodil
bistriški župan dr. Ivan Žagar. Ob
robu plenarnega zasedanja so se člani
slovenske delegacije srečali tudi s skupino
slovenskih novinarjev, ki se je mudila
na delovnem obisku v Bruslju, kjer so
govorili o delu in vlogi Odbora regij ter
o aktivnostih slovenskih članov. Srečanje
je bilo organizirano v sodelovanju z
Informacijsko
pisarno
Evropskega
parlamenta v Sloveniji.

Foto: Tomaž Ajd
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Minister za obrambo
Roman Jakič na
delovnem srečanju
pri županu dr. Ivanu
Žagarju
9. aprila se je župan dr. Ivan Žagar v
prostorih bistriške občine na delovnem
srečanju sestal z ministrom za obrambo
Romanom Jakičem. Na srečanju je bilo
govora o sodelovanju med ministrstvom
za obrambo in Občino Slovenska
Bistrica. Ministrstvo za obrambo na
območju občine namreč upravlja z več
nepremičninami (Vojašnica Vincenca
Repnika v Slovenski Bistrici, skladišča
na Brinju in Zgornji Ložnici, vadišče
Črešnjevec, strelišča Velenik).
Župan in minister sta govorila tudi o
uporabi skladišča na Zgornji Ložnici in
vplivih na okolje. Minister je pojasnil,
da Slovenska vojska v skladišču hrani
le pehotno strelivo kalibra do 14,5 mm,
kar ne predstavlja posebne nevarnosti za
okoliške prebivalce, ter da je po podatkih
iz evidence vstopov v skladišče razvidno,
da je bilo v zadnjem času zabeleženo le
minimalno število kamionskih prevozov,
kar prav tako ne predstavlja večje
obremenitve lokalnega okolja. Župan je
ministra opozoril, da lokalna skupnost
zaradi uporabe teh objektov in vplivov
na okolje pričakuje ustrezno odškodnino
od ministrstva za obrambo.
Župan Žagar in minister Jakič sta se ob
koncu sestanka dogovorila, da se bo
tudi v prihodnje nadaljevalo urejanje
vseh nerešenih zadev, ki jih je potrebno
urediti. Delovnega srečanja so se udeležili
tudi mag. Željko Kralj, generalni direktor
direktorata za logistiko na Ministrstvu
za obrambo RS, podžupan Stanislav
Mlakar, predsednik KS Zgornja Ložnica
Ivan Kumaver in direktor občinske
uprave Branko Žnidar.

Foto: MORS
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SPLOŠNI PODATKI
V mesecu februarju 2014 je bilo na
Uradu za delo (v nadaljevanju UD) Slovenska Bistrica prijavljenih 2287 brezposelnih oseb, kar je za 4,8 % manj kot
februarja 2013.
V mesecu februarju 2014 je bilo med
vsemi brezposelnimi osebami, prijavljenimi na UD Slovenska Bistrica, 385
invalidov, kar je za 6,1 % več kot februarja 2013. Med invalidi prevladujejo
moški (67,8 %), starejši od 50 let (51,9
%). Skoraj 80 % vseh invalidov je dolgotrajno brezposelnih in več kot 50 % vseh
invalidov ima končano nižje in srednje
poklicno izobraževanje.
Leta 2013 se je na UD Slovenska Bistrica
v evidenco brezposelnih oseb prijavilo
129 invalidov, odjavilo pa 118, od tega
več kot 50 % zaradi zaposlitve. Do konca februarja 2014 se je na UD Slovenska
Bistrica v evidenco brezposelnih oseb
prijavilo 24 invalidov, odjavilo pa 28, od
tega 17 zaradi zaposlitve.

KVOTNI SISTEM

Kvotni sistem je zagotovo eden zelo
pomembnih mehanizmov za ohranjanje stopnje zaposlenosti invalidov. Ureja
ga ZZRZI-UPB2. Kvota je obvezni delež
zaposlenih invalidov od celotnega števila
zaposlenih delavcev pri posameznem
delodajalcu. Zavezanec za izpolnjevanje
kvote je vsak delodajalec, ki je pravna
ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, in zaposluje najmanj 20
zaposlenih. V kvoto se štejejo invalidi,
ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za najmanj 20 ur tedensko. Kvoto z uredbo določi Vlada Republike Slovenije na
predlog Ekonomsko socialnega sveta.
Glede na dejavnost delodajalca je lahko
kvota različna, vendar ne more biti nižja
od dveh in ne višja od šestih odstotkov
od skupnega števila zaposlenih.

V letu 2014 se je iz UD Slovenska Bistrica v zaposlitveno rehabilitacijo vključilo 20 oseb. Vključile so se k
trem različnim izvajalcem
zaposlitvene rehabilitacije,
in sicer so ti izvajalci: Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut Soča, Ozara, d. o.
o., in Racio, d. o. o.

OBČINA PO MERI INVALIDOV
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Možnosti zaposlovanja
invalidov

Andreja Črnko, rehabilitacijska svetovalka UD Slovenska Bistrica

Temeljno načelo demokratične družbe
je invalidom zagotoviti enake pravice
in možnosti, da dobijo in tudi obdržijo
zaposlitev po svoji izbiri ter glede na svoje
sposobnosti.
Invalidi so ena najbolj ranljivih skupin na
trgu dela, ki se pri zaposlovanju in razvoju poklicne in zaposlitvene kariere soočajo s posebej velikimi težavami. Zaposlitev predstavlja temelj socialne varnosti
posameznika, delo pa omogoča sredstva
za preživljanje, udejstvovanje v družbi in
možnost samouresničitve. Brezposelnost
tako ne povzroča le materialnih težav, ampak tudi socialne in čustvene pritiske na
posameznika in na skupnost, v kateri ta
živi. Mednarodna konvencija o pravicah
invalidov iz leta 2006 zahteva, da države
pogodbenice priznavajo invalidom pravico do dela enako kot drugim – to vključuje pravico do možnosti za preživljanje s
svobodno izbranim ali sprejetim delom
na trgu dela in v delovnem okolju, ki je
odprto, vključujoče in dostopno invalidom. Zaposlovanje invalidov v Sloveniji
je stalen problem, saj je njihov položaj na
trgu dela pogosto precej neugoden. Država skuša z določenimi ukrepi spodbujati
zaposlovanje invalidov z različnimi ukrepi
aktivne politike zaposlovanja, s pravico do
poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, s
kvotnim sistemom idr.
UKREPI
AKTIVNE
POLITIKE
ZAPOSLOVANJA
V skladu z opredelitvijo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C) je aktivna politika
zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) nabor
ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni
povečanju zaposlenosti in zmanjševanju
brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na
trgu dela in povečanju konkurenčnosti in
prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe
in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi
povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v
ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo izvajanje. Ukrepi APZ so namenjeni
različnim ciljnim skupinam, med katere
sodijo tudi invalidi. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so trenutno najbolj
aktualni in zanimivi tako za brezposelne

invalide kot za delodajalce, so:
•Javna dela
Zavod za zaposlovanje namenja vse več
pozornosti kreiranju novih programov
javnih del, ki so namenjena prav invalidom, ki so posebej ranljiva ciljna skupina.
•Usposabljanje na delovnem mestu
Z ukrepom usposabljanja na delovnem
mestu lahko invalidi kot ciljna skupina
pridobijo praktična znanja, spretnosti in
izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Delodajalec pa lahko
v času usposabljanja invalida preizkusi,
usposobi in pripravi na redno zaposlitev.
•Javno povabilo Zaposli.me +
S tem ukrepom lahko delodajalec, ob
izpolnjevanju pogojev javnega povabila,
pridobi subvencijo za zaposlitev brezposelnih invalidov. Njihovo zaposlitev pa
mora ohraniti najmanj eno leto.
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Pravico do zaposlitvene rehabilitacije lahko pridobijo po Zakonu o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI-UPB2) vsi invalidi; v primeru, da
statusa invalida še nimajo, lahko po zgoraj
omenjenem zakonu pridobijo tudi status
invalida in s tem tudi pravico do zaposlitvene rehabilitacije.
Zaposlitvena rehabilitacija je po ZZRZI-UPB2 pravica invalida do posameznih
storitev zaposlitvene rehabilitacije v obsegu, na način in v trajanju, opredeljenem v
rehabilitacijskem načrtu, sklenjenem med
brezposelnim invalidom in rehabilitacijskim svetovalcem. Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti
pogoje za njihovo enakovredno udeležbo
na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. Zaposlitvena
rehabilitacija je več storitev, ki se izvajajo s
ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno
delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej
napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. Izvaja se v okviru mreže izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije. Zaposlitvena
rehabilitacija se zaključi z oceno zaposlitvenih možnosti in po možnosti vključitvijo v ustrezno zaposlitev ali druge oblike
socialne vključenosti.
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POMOČ V STISKI

Nasilje v družini v letu 2013

Valerija Kidrič, direktorica Centra za socialno delo Slovenska Bistrica

Nasilje v družini se lahko zgodi
komurkoli. Žrtve nasilja v družini
in povzročitelji nasilja v družini
pripadajo
različnim
družbenim
skupinam, so tako revni kot premožni,
izobraženi kot neizobraženi, mlajši
in starejši. Skupna temeljna lastnost
vseh
povzročiteljev
nasilja
je
patološka potreba po občutku moči,
po prevladovanju in nadzorovanju
šibkejšega.
Sodelovanje centra in policije
Center za socialno delo Slovenska
Bistrica na področju nasilja v družini
redno sodeluje s policijo. Vsak na svojem
področju delovanja in s skupnimi močmi
se trudimo žrtvam nasilja pomagati
tam, kjer pomoč potrebujejo. V prvi fazi
poteka pomoč predvsem v takojšnji zaščiti
žrtve oziroma odstranitvi neposredne
ogroženosti žrtve. Za odpravo dolgoročne
ogroženosti žrtve pa po potrebi skličemo
multidisciplinarni tim, na katerega
povabimo vse, ki o zadevi kaj vedo, ki
družino ali katerega družinskega člana
obravnavajo ali ga še bodo obravnavali, z
namenom, da skupaj z žrtvijo naredimo
oceno ogroženosti in načrt pomoči. Za
odpravo vzrokov in okoliščin, v katerih
nasilje nastaja, pa je seveda potrebno tudi
delo s povzročitelji nasilja. Povzročiteljem
nasilja v centru nudimo pomoč, kako
vzpostaviti bolj učinkovito kontrolo nad
lastnim obnašanjem, usmerjamo jih v
treninge socialnih veščin, ki jih izvaja
Društvo Zrno v Mariboru.
Žal pa je ta oblika pomoči dostopna
v Mariboru, kar za naše uporabnike
predstavlja
še
dodatno
finančno
obremenitev. Nujno bi morali v lokalnem
okolju vzpostaviti programe tako za
pomoč žrtvam nasilja v družini kot
povzročiteljem nasilja v družini.
Kriza in nasilje
Težko bi trdila, da se zaradi družbene krize
nasilje v družini povečuje. Morda bi lahko
rekla, da je gospodarska kriza samo še
eden od novih zunanjih »sprožilcev«
za nesprejemljivo obnašanje (tako kot
na primer alkohol). Notranji razlogi za
povzročanje nasilja pa so seveda globlji
in izvirajo iz prepričanj povzročiteljev
nasilja. Torej, v kriznih razmerah se pri

ljudeh res povečuje občutek nemoči in
obupa in položaj ranljivih skupin, kot so
na primer delavci ob izgubi službe, se še
dodatno poslabša. Dokler je v družini
finančno stanje dobro, družina lepo
funkcionira, ko npr. žena izgubi službo,
pa se začnejo težave, ker jo je partner
dolžan preživljati. Tako ženske povedo,
da jim partnerji ne dajejo možnosti
dostopa do finančnih sredstev ali pa jim
finančna sredstva odrejajo zelo omejeno
oziroma nezadostno za njihovo dostojno
življenje. Velikokrat pa ne ostane samo pri
ekonomskem in psihičnem nasilju, pač pa
preraste tudi v fizično.
Na splošno pa statistike res kažejo
povečanje nasilja v zadnjih letih, vendar
je to po vsej verjetnosti rezultat povečane
senzibilnosti javnosti in spremenjenega
delovanja centrov za socialno delo,
policije, sodišč, šol, nevladnih organizacij,
skratka vseh, ki jih je država z Zakonom
o preprečevanju nasilja v družini in
protokoli o medsebojnem sodelovanju
vseh teh služb zadolžila za skrb na
tem področju. Zaradi vsega tega je več
razkritega nasilja, ne moremo pa trditi, da
ga je več. Statistike kažejo le prijavljene,
obdelane primere nasilja v družini, zato
lahko govorimo le o ocenah.
V letu 2013 smo nudili pomoč 27 novim
žrtvam nasilja v družini, od tega je bilo
19 žrtev iz občine Slovenska Bistrica, po
ena žrtev iz občin Oplotnica in Makole in
šest žrtev iz občine Poljčane. Opravljenih
je bilo 25 razgovorov s povzročitelji nasilja
v družini, katerim je bil izrečen ukrep
prepovedi približevanja v letu 2013 (19
povzročiteljev je bilo iz občine Slovenska
Bistrica, dve iz občine Oplotnica, ena iz
občine Makole in tri iz občine Poljčane).
V letu 2013 smo obravnavali 42 žrtev
nasilja v družini in opravili razgovore z 28
povzročitelji nasilja v družini.
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Žrtve največkrat
ženske in otroci

Nasilje v družini se kaže v več pojavnih
oblikah, in sicer kot so pretepanje,
fizični napad, spolna zloraba, spolno
izkoriščanje, nadlegovanje, poniževanje,
ustrahovanje,
uničevanje
lastnine,
žaljenje, kritiziranje, skratka hudi
verbalni napadi, rušenje dostojanstva,
omejevanje svobode, finančna zloraba,
socialna izolacija idr. Naše izkušnje
kažejo, da so žrtve nasilja največkrat
ženske in - če že ne neposredno, posredno
- tudi otroci. Za nasilje nad otroki se
namreč šteje tudi, če so ti ob nasilju
prisotni. To pa je v družinah mnogokrat.
Večkrat so žrtve nasilja, predvsem
ekonomskega, starejše osebe ali pa oseba
v družini, ki je izgubila službo. Na centru
za socialno delo smo o nasilju v družini
obveščeni na različne načine. Naše
dosedanje izkušnje kažejo, da o nasilju
največkrat spregovorijo žrtve nasilja
same ali pa njihovi svojci. O zaznavi
nasilja v družini nas obvešča policija,
včasih prejmemo informacije o nasilju
v določeni družini tudi od nevladnih
organizacij. Ne glede na to, kdo nam o
nasilju v družini poda informacijo, je
najbolj pomembno to, da smo senzibilni
in da se na vsako informacijo odzovemo
takoj in naredimo vse, kar je v naših
pristojnostih in zmožnostih.

Kjer se pojavi, se
običajno stopnjuje
Vsako nasilje v družini je zgodba zase,
znotraj teh zgodb pa veliko nesrečnih
ljudi. Nasilje v družini lahko pusti
telesne in duševne posledice, še posebej
je izkušnja nasilja v družini travmatična
za otroke. Dejstvo je, da je zelo malo
verjetno, da se bo nasilje v družini
prenehalo samo od sebe. Prej nasprotno;
naše izkušnje kažejo, da se stopnjuje.
Zato je še posebej pomembno, da o
nasilju vsakdo, ki zanj izve ali ga doživi,
takoj spregovori oziroma da poskrbi,
da to informacijo dobimo pristojne
službe. Vsi skupaj se moramo zavedati,
da je molk najučinkovitejše »orožje« za
povzročitelje nasilja. Nasilje v družini je
kaznivo dejanje in če obstaja sum, da se
v določeni družini izvaja nasilje, smo vsi
odrasli odgovorni, da ta sum prijavimo
pristojnim organom.
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OBČINA PO MERI INVALIDOV

Sodelovanje v projektu
Občina po meri invalidov
Zveza delovnih invalidov Slovenije na
osnovi razpisa vsako leto podeli občinam
kandidatkam, ki izpolnjujejo določene
pogoje, listino občina po meri invalidov.
Omenjena listina je priznanje tisti občini,
ki v svojem delovanju upošteva različnost
potreb svojih občanov. Zato načrtno
razvija, spodbuja in realizira dejavnosti in
ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k višji
kakovosti osebnega življenja invalidov
in njihovih družin, ustvarja možnosti
za njihovo socialno vključenost in za
aktivno udeležbo v družbenem življenju
občine z namenom udejanjanja pravic
človeka in državljana. Zveza delovnih
invalidov Slovenije podeli omenjeno
listino na osnovi utemeljenega predloga
društva invalidov v občini, ki predhodno
izpolnjuje naslednje pogoje:
− da je bila izvedena okrogla miza v
organizaciji društva invalidov/občine z
odgovornimi predstavniki javnosti, ki
se srečujejo s problematiko invalidov, in
invalidskimi organizacijami, ki delujejo
na območju občine;
− da je župan soglašal z vključitvijo v
projekt Občina po meri invalidov in
sprejel odgovornost za izvedbo projekta
v njegovem mandatnem obdobju;
− da je župan/občinski svet imenoval
posebno delovno skupino, v katero so
bili enakopravno vključeni predstavniki
invalidskih organizacij, ki delujejo na
območju občine, za pripravo:
• analize o položaju invalidov v občini
glede na Standardna pravila OZN za
izenačevanje možnosti invalidov in
Agendo 22 ter Konvencijo OZN o
pravicah invalidov,
• konkretnega akcijskega načrta kot
sestavino
delovnega
programa
občinskega sveta z jasno opredeljenimi
cilji in nalogami, roki in odgovornimi

nosilci;

− da je župan občinskemu svetu predlagal

v obravnavo in sprejem analizo o
položaju invalidov v občini in konkreten
akcijski načrt;
− da je župan občinskemu svetu predlagal
v imenovanje svet za invalide, v
katerega so bili enakopravno vključeni
predstavniki invalidskih organizacij, ki
delujejo na območju občine;
− da je občina pri realizaciji vseh svojih
aktivnosti upoštevala posebne potrebe
vseh invalidov;
− da je občina povezala in spodbudila
sodelovanje različnih dejavnikov na
območju občine: od javnih služb,
invalidskih in drugih organizacij do
gospodarstva za realizacijo akcijskega
načrta;
− da je svet za invalide spremljal in
koordiniral aktivnosti za uresničevanje
akcijskega načrta in praviloma enkrat
letno poročal županu in občinskemu
svetu;
− da je občina preko občinskega sveta
stalno spremljala izvajanje akcijskega
načrta in v delovnih telesih občinskega
sveta obravnavala in dajala pobude
drugim dejavnikom za realizacijo
njihovih nalog in je pri tem upoštevala
tudi ocene invalidskih organizacij in
mnenja neposrednih uporabnikov;
− da je občina osveščala javnost v zvezi
s pravicami, potrebami in možnostmi
invalidov ter promovirala akcijski načrt
in vlogo vseh izvajalcev za doseganje
višje kakovosti skupnega življenja v
občini;
− da je občina vsestransko podpirala
dejavnosti invalidskih organizacij in jih
vključevala kot partnerje v aktivnosti za
vse invalide;
− da invalidske organizacije pripravijo
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skupno javno predstavitev invalidskih
organizacij na območju občine.
Občina Slovenska Bistrica se je meseca
decembra 2012 na pobudo Društva
invalidov Črešnjevec odločila za vključitev
v projekt in pridobitev listine občina
po meri invalidov. V ta namen je župan
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar
21. januarja 2013 sprejel sklep oziroma
soglasje za sodelovanje v projektu Občina
po meri invalidov in 1. februarja 2013
še sklep o imenovanju delovne skupine
za izvedbo projekta Občina po meri
invalidov, katere prednostni nalogi sta:
− priprava analize stanja o položaju
invalidov v občini Slovenska Bistrica
za obravnavo na seji Občinskega sveta
Občine Slovenska Bistrica in
− priprava konkretnega akcijskega načrta
za izenačevanje in uresničevanje enakih
možnosti invalidov v občini Slovenska
Bistrica za obdobje do leta 2017, z
jasno opredeljenimi cilji in nalogami,
roki ter odgovornimi nosilci, ki ga bo
obravnaval in sprejel Občinski svet
Občine Slovenska Bistrica.
Občina Slovenska Bistrica in Društvo
invalidov Črešnjevec sta 14. marca 2013
organizirala okroglo mizo na temo
Občina po meri invalidov. Okrogla miza
je bila odprtega tipa, še posebej so bili
nanjo vabljeni predstavniki delujočih
invalidskih organizacij, ki delujejo na
območju občine Slovenska Bistrica,
kakor tudi predstavniki ostalih akterjev
družbenega življenja na območju
občine. Okrogle mize se je udeležilo 37
posameznikov iz različnih invalidskih in
drugih organizacij. Delovna skupina je v
začetku aprila 2013 pozvala vsa društva
in organizacije, ki delujejo na območju
občine Slovenska Bistrica, da prispevajo
k analizi stanja, ki posega v vse pore
lokalnega okolja, da bi s tem pripomogla
h kapilarni analizi ter posledično
konkretnim akcijam za odpravo ovir, ki
jih le posamezna skupina najbolje zaznava
v okolju. Delovna skupina je na osnovi
odzivov društev in organizacij ter presoje

Foto: Aleš Kolar
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in sodelovanja vseh članov skupine
pripravila dokument Analiza o položaju
invalidov v občini Slovenska Bistrica, ki je
bil obravnavan in sprejet na 19. redni seji
občinskega sveta.
Na osnovi izvedene analize je delovna
skupina pristopila k izvedbi akcijskega
načrta, ki se nanaša na obdobje do leta
2017. Akcijski načrt je bil pripravljen
ob upoštevanju izhodišč in načel
pomembnejših mednarodnih in državnih
dokumentov s priporočili za doseganje
polne vključenosti invalidnih oseb v
družbo, skladno s temeljno zakonodajo s
področij, na katera se nanašajo posamezni
ukrepi, in zakonodajo s področja
delovanja lokalnih skupnosti. Na podlagi
načrta bodo Občina Slovenska Bistrica,
javni zavodi, invalidske organizacije in
druge pristojne institucije usmerile svoje
dejavnosti in aktivnosti v naslednje cilje:
1. Izboljšati obveščanje in osveščanje
občanov o pravicah in potrebah v
občini.
2. Odpraviti grajene in komunikacijske
ovire, ki onemogočajo ali otežujejo
neodvisno življenje invalidov.
3. Obravnavati invalide kot polnopravne
državljane in jih kot take vključevati v
vsa dogajanja v občini, v skladu s tem
pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje
invalidov v procese odločanja na
občinski ravni, in sicer na tistih
področjih, ki so za invalide pomembna.
Omenjeni dokument je obravnaval tudi
občinske svet na svoji 21. redni seji 18.
decembra 2013. Na podlagi vseh zgoraj
navedenih aktivnosti je Društvo invalidov
Črešnjevec januarja 2014 izvedlo prijavo na
razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS) za pridobitev listine občina po
meri invalidov za leto 2014. Upravni odbor
ZDIS je na predlog projektnega sveta
ZDIS sprejel sklep, da Občina Slovenska
Bistrica izpolnjuje razpisne pogoje, zato
se uvrsti med kandidatke za pridobitev
listine. Ob obisku Projektnega sveta ZDIS
v sredo, 9. aprila 2014, smo predstavili
konkretizirane naloge iz akcijskega načrta,
ki bodo izvedene v letu 2014. Ob tem je bil
tudi podpisan dogovor o vključitvi občine
v projekt za pridobitev listine za leto 2014.
Z vključitvijo v projekt želi občina ustvariti
pogoje za polno vključenost invalidnih
oseb v družbo, za enake možnosti
dostopa do skupnih dobrin, možnosti
kakovostnega bivanja in udeležbe v
družbenem življenju občine.
Irena Jereb,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Občine Slovenska Bistrica

POMOČ V STISKI
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Pred začetkom
delovanja centra za
pomoč ljudem v stiski
V Občini Slovenska Bistrica smo ob
izpolnjevanju vseh dolžnosti, ki nam jih
nalaga zakonodaja, in glede na sprejem
Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 20132020 zaradi slabšanja socialnega in
ekonomskega položaja ljudi zaznali
potrebo po vzpostavitvi dodatnega
preventivnega programa oziroma po
ustanovitvi centra za pomoč ljudem v
stiski. Gre za pomoč ljudem na področju
preprečevanja odvisnosti vseh oblik
(alkohol, droge, igre itd.), nasilja v
družini, nasilja med vrstniki in nasilja nad
starostniki kakor tudi za pomoč ljudem
s težavami v duševnem zdravju. Čutiti je
tudi veliko drugih socialnih problemov in
stisk, ki so nastale predvsem zaradi slabe
ekonomske situacije in brezposelnosti.
Podlaga za takšno odločitev je predvsem
ocena Centra za socialno delo Slovenska
Bistrica, kjer ugotavljajo, da je v naši
občini mreža preventivnih programov za
ljudi v stiski, ki potrebujejo ob strokovni
pomoči javnih zavodov konkretnejše
oblike pomoči, svetovanja, informiranja
in druge potrebne podpore za samostojno
življenje, zelo slabo razvita.
Za vzpostavitev delovanja in samo
organiziranje vsebin programov v tem
centru je župan Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar imenoval posebno delovno
skupino, v katero so vključeni strokovnjaki
iz vseh služb in ustanov, ki lahko pomagajo
pri njegovem delovanju.

V svetovalnem centru bodo delovali
strokovnjaki – prostovoljci s področja
socialnega
skrbstva,
zdravstvenega
varstva, strokovnjaki s policijskega
področja, pravniki in tudi druge osebe s
širokim znanjem s teh področij.
Obiskovalci centra za pomoč ljudem
v stiski bodo od prisotnega svetovalca
deležni želenega nasveta ali pomoči pri
iskanju rešitve za njihove konkretne
probleme ali pa bodo ti posredovali pri
pristojnih organih in ustanovah.
V nekaterih primerih bo možna, glede
na strokovno znanje svetovalca in težavo
iskalca pomoči, tudi takojšnja rešitev
težave.
Ko bodo svetovalci napotili iskalce pomoči
v določene ustanove, bodo te ustanove v
večini primerov o takšnih napotitvah tudi
obveščene. V primeru potrebe po nujnem
ukrepanju (zdravstvene težave, nasilje v
družini, zaznava drugih kaznivih dejanj
ipd.) pa bodo svetovalci pristojne organe
obvestili takoj.
Center za pomoč ljudem v stiski bo
pričel z delom v sredini meseca maja,
o njegovi lokaciji in delovnem času pa
bo zainteresirana javnost obveščena
pravočasno.
Stanislav
Mlakar,
podžupan Občine Slovenska Bistrica
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Leta 2013 je z Območnim združenjem RK Slovenska Bistrica letovalo
in bilo na klimatskem zdravljenju
208 oseb z zdravstveno in socialno indikacijo (201 otrok in sedem
odraslih oseb). Letovali so v petih 14-dnevnih izmenah v MPD
Frankopan Punat na otoku Krku
in v Mladinskem zdravilišču in
letovišču RKS Debeli rtič v akcijah
Peljimo jih na morje, Engrotuš in
Fiho.

Vzgojitelje prostovoljce
vabimo k vodenju skupin
otrok na letovanju v Punatu
Vas veseli delo z otroki in ste stari
več kot 18 let? Vas že poklicna pot
vodi po tej poti in bi radi tudi poleti
pričarali nasmehe na otroška lica?
Vas študij pripravlja na takšno delo
in si želite še več praktičnih izkušenj?
Bi radi v prijetnem kolektivu in na
svežem morskem zraku storil nekaj
dobrega? Pridružite se veliki družini
vzgojiteljev otrok na letovanju. Prijave
na Območnem združenju Maribor že
zbirajo. Prijavite se čim prej.
Več informacij, navodila in obrazec za
prijavo najdete na: http://www.rkmbdrustvo.si ali v pisarni Območnega
združenja RK Slovenska Bistrica (tel.
št.: 02 80 50 160, GSM: 041 723 565).

DRUŠTVA
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Zdravstveno letovanje
otrok 2014
OBMOČNO
ZDRUŽENJE
SLOVENSKA
BISTRICA

Spoštovani starši,
vašemu otroku omogočimo
zdrave, doživete in prijetne
počitnice
Rdeči križ Slovenije (RKS) – Območno
združenje Slovenska Bistrica v sodelovanju
z Območnim združenjem Maribor že vse
od leta 1955 izvaja klimatsko zdravljenje
in letovanje otrok ob morju, v Punatu na
otoku Krku v mladinskem počitniškem
domu Frankopan. Vabimo starše
predšolskih in šolskih otrok, da svoje
otroke prijavijo za letovanje.
Prijetna lega in zelenje na južni strani
otoka Krk, blago podnebje ter s kisikom
polno ozračje blagodejno vplivajo na
zdravje otrok in krepijo njihov imunski
sistem. Tovrstno podnebje je še posebej
primerno za otroke s kroničnimi obolenji
dihal, astmo, okvarami lokomotornega
aparata in raznimi alergičnimi obolenji
kože. Bivanje pa za otroke ni le koristno
z zdravstvenega vidika, ampak krepi tudi
njihove socialne kompetence.
V letovišču je 440 ležišč, ki so razporejena
po sobah v treh sodobno urejenih
paviljonih, letovišče ima tudi lastno
ambulanto, bolniške sobe in lekarno s
potrebnimi zdravili.
V letovanje se lahko vključijo otroci od 5.
do 15. leta starosti, in sicer:
− otroci z zdravstveno indikacijo, ki jih
za letovanje predlagajo izbrani osebni
zdravniki,
− otroci, ki so potrebni letovanja zaradi
socialnih razmer v družini in jih
predlagajo: CSD, socialne službe v
vrtcih, šolah ali krajevne organizacije
Rdečega križa,
− otroci samoplačniki, katerih stroške
letovanja plačajo starši ali druge
ustanove.

Termini letovanja v Punatu na otoku
Krku:
Predšolski
Šolski otroci
otroci in otroci
s posebnimi
potrebami
I. izmena: od 19.
6. do 3. 7. 2014

II. izmena: od 3. do
17. 7. 2014
III. izmena: od 17.
do 31. 7. 2014
IV. izmena: od 31. 7.
do 14. 08. 2014
V. izmena: od 14. do
28. 08. 2014

Natančnejša navodila, kako prijaviti
otroka za letovanje, dobite na Območnem
združenju RK Slovenska Bistrica (tel.
št. 02 80 50 160, GSM: 041 723 565) ali
na spletnem mestu http://www.rkmbdrustvo.si.
Če ima otrok zdravstvene težave, stroške
letovanja delno krije ZZZS, razliko
doplačajo starši (prispevek staršev je 130
evrov) oziroma v primeru socialnih stisk
tudi CSD in naši donatorji.
RKS – Območno združenje
Slovenska Bistrica
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Novo vodstvo Območnega
združenja veteranov vojne za
Slovenijo Slovenska Bistrica
V Makolah so v petek, 7. marca, zborovali
člani Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica.
Letnega zbora se je v prostorih doma
krajanov Makole udeležilo več kot 150
članov. Za novega predsednika združenja
so izvolili Mirana Krušiča. Pred tem je
združenje osem let uspešno vodil Božo
Juhart - Jakec.
Na zboru so najbolj zaslužnim članom
podelili priznanja. Zvezno priznanje –
srebrno plaketo ZVVS sta prejela Miran
Krušič in Drago Pristovnik. Zlato plaketo
OZVVS sta Venčeslav Ogrinc iz Združenja
veteranov vojne za Slovenijo izročila Občini
Makole in Rudolfu Vorši, srebrno medaljo

je prejel Branko Vasa, dobitniki bronastih
medalj pa so Roman Habjanič, Stanislav Tič,
Franc Brglez in Ludvik Stegne.

Klub študentov Slovenska Bistrica je
zadnji dan februarja odprl mladinski
center, ki so ga poimenovali Na placu,
in sicer na lokaciji nekdanjega Miša
oziroma Kreša. Center je nekoliko
prenovljen, tako da omogoča izvajanje
pestrega programa.

Tomaž Ajd

Foto: Edi Grobler

Veterani na Pohodu miru v BIH

Veterani Območnega združenja vojne
za Slovenijo Slovenska Bistrica precej
pozornosti namenjajo tudi druženju z
ostalimi stanovskimi društvi. Že nekaj
časa dobro sodelujejo z veterani vojne
iz BiH in Hrvaške. Od 4. do 6. aprila
so na povabilo Specialne enote policije
Bosna gostovali v Sarajevu. Bosanski
policisti, ki so odigrali ključno vlogo
pri obrambi Sarajeva, namreč 5. aprila
obeležujejo obletnico ustanovitve svoje
enote. Bistričani so v okviru prireditev
položili venec na grob Alije Izetbegovića

Klub študentov Slovenska
Bistrica znova s polno paro

v Sarajevu ter sodelovali na Pohodu miru
do izvira Bosne in na slovesnosti v Domu
policije. Odigrali so tudi prijateljski tekmi
v malem nogometu z ekipama Dubrovnika
in Turčije. Veterani iz Slovenske Bistrice
so ob tej priložnosti sodelujoče ekipe
povabili na 7. Šarhov pohod po poteh
Pohorskega bataljona in Festival miru.
Zadnji dan gostovanja pa so se Bistričani
poklonili žrtvam genocida v spominskem
parku Potočari pri Srebrenici.

Klub študentov Slovenska Bistrica že
kar nekaj let vpliva na življenje mladih
v občini. Izvaja različne projekte,
najbolj znani so po Dnevu ljubezni in
Vunuhodu (dogodek za vse Bistričane,
ki študirajo v Ljubljani). Predsednik
bistriških študentov Andraž Kvas je
povedal, da so po otvoritvi mladinskega
centra med drugim izvedli nekaj zabav,
lutkovno predstavo, potopis, predavanji
o prostovoljstvu in o študiju na Harvardu
ter čistilno akcijo. Meseca maja znova
pripravljajo Dan ljubezni. Prizadevajo si,
da bi se povezali z ostalimi organizacijami
in društvi. Z nekaterimi sodelujejo že
dlje časa, od letos pa tudi z Mladinskim
svetom Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd

Tomaž Ajd

Foto: Tomaž Ajd
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Delovanje Zadruge LAS
dobro za nas
v obdobju 2007-2013
V programskem obdobju 2007–2013 je
Zadruga LAS Dobro za nas, z. b. o., iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja za izvajanje pristopa LEADER
pridobila 827.682,93 evra evropskih
sredstev.
V omenjenem obdobju je bilo odprtih
šest javnih pozivov za nabor projektih
predlog za izvajanje lokalne razvojne
strategije LAS. V času odprtja pozivov
smo prejeli 80 projektnih predlogov.
Upravni odbor Zadruge LAS je na
podlagi kriterijev in ocenjevanja 34
projektov uvrstil v letni izvedbeni načrt
LAS za leta 2009, 2010 in 2011 ter v
načrt izvedbenih projektov LAS za leti
2012 in 2013. Uspešno je že zaključenih
29 projektov, v fazi zaključevanja sta še
samo dva. Na območju občine Slovenska
Bistrica je bilo uspešno izvedenih 20
projektov v skupni vrednosti 441.803,30
evra sredstev LEADER, na območju
občine Poljčane sedem v skupni vrednosti
106.547,49 evra sredstev LEADER in
na območju občine Makole štirje v
skupni vrednosti 68.211,84 evra sredstev
LEADER. V letu 2014 se pripravljamo
na novo programsko obdobje 2014–
2020, z željo pridobiti nova nepovratna
sredstva, namenjena pospeševanju
razvoja podeželja in ohranjanja naravne
in kulturne dediščine območja.
Vabimo vas, da si ogledate že zaključene
projekte, ki se nahajajo na celotnem
območju Zadruge LAS Dobro za
nas, kakor tudi, da zbirate ideje, jih
spremenite v dober projekt in se prijavite
na enega izmed naslednjih pozivov, ki
bodo objavljeni. Več informacij najdete
na spletni strani www.zadrugalas.si ali
jih dobite po telefonu na tel. št. 02 843 02
46 (Mirjana Predikaka).
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Pust v Slovenski Bistrici

Foto: Tomaž Ajd

Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske
Bistrice, ki smo jo - kot že vsa leta doslej ponovno pripravili Razvojno informacijski
center, 2. osnovna šola, OŠ Pohorskega
odreda in OŠ Minke Namestnik - Sonje, je
za nami. Letos smo uvedli nekaj sprememb,
še posebej pa smo veseli, da so se nam s
svojimi maskami pridružili tudi otroci
iz Vrtca Otona Župančiča, srednješolci,
družinske pustne maske in člani projektov
Popestrimo šolo in SI OK?, ki so na pustni
torek za vse maske spekli okusne dobrote.
Pri preganjanju zime so se maškar'ce
zelo potrudile ter izdelale in predstavile
najrazličnejše pustne like.
Otroci iz enote Ciciban so se prelevili v
čarovnike in čarovnice, iz enote Ozka ulica
pa v detektive, ki so iskali riso. Učenci OŠ
Minke Namestnik - Sonje so se našemili
v viteze, ki jih vsi že dobro poznamo
zaradi njihovih plemenitih dejanj zbiranja
odpadnega papirja. OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica se je letos spremenila v
pomlad. Predstavile so se nam skupinske
in posamezne maske: cvetoči travniki,
drevesa, sonce, pikapolonice (prva triada),
znanilci pomladi (4. a in 4. b), pomladno
cvetje (5. a), čebelja družba (5. b), odštekani
vrtnarji (6. a), pomladanski odganjalci zime
(6. b), cvetoči travnik, metulji, polž (7. a),
najrazličnejši pustni liki (7. b), različni liki,
ki preganjajo zimo (7. c), nočna mora na
koncu hodnika (8. a), zombiji, čarovnica,
Rdeča kapica, Albert Einstein idr. (8. b),
pomladne maske (8. c), risani junaki South
parka in poniji z griča (9. a), različni smo
vsi, zato se veselimo raznovrstnosti (9. b) in
pomlad v planinah (9. c).

Na 2. OŠ so se odločili, da bodo letos
zimo preganjali s pomočjo najrazličnejših
pokrival, ki predstavljajo različne junake.
Predstavili so se nam: dežela Klobučarija
(prva triada), vsak pod svojim klobukom
(4. a), obuti mački in kavboji (4. b), mušnice
(5. a), sladki kavboji (5. b), pametne sove in
modri čuki (6. a), čarodeji (6. b), vulkani in
muce (7. a), viva la Mexico (7. b), mavrica in
rumeni robotki minionsi (8. a), rock kitarist
Slash in Slash Candy (8. b), flappy birds (9.
a) in strašila (9. b). Predstavil se je tudi zbor
učiteljev. Na njihovih klobukih smo lahko
občudovali pisano paleto eksotičnih kač.
Tudi letos smo se odločili, da pustnih mask
ne bomo ocenjevali in izbirali najboljših, saj
ne želimo spodbujati 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 otroci, ki so se predstavili v
pustni povorki. Njihova nagrada pa je bila
ogled gledališke predstave Kdo zvoni? v
izvedbi gledališča Ku-kuc iz Lendave.
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, to so bili: Občina Slovenska
Bistrica; Impos, d. o. o. – tednik Panorama;
KTV Slovenska Bistrica; Šotori Petre Žalec;
Komunala Slovenska Bistrica; Cestno
podjetje Ptuj; RTC Jakec Trije kralji; Unitur
Zreče – Rogla; Sladka kavarna Slovenska
Bistrica; Hotel Leonardo Slovenska Bistrica;
gostilna Pri Janezu Zgornja Ložnica;
Mladinska knjiga, poslovalnica Slovenska
Bistrica; trgovina Tuš in Henkel Maribor.
Hvala tudi nastopajočim (Bandu Srednje
šole Slovenska Bistrica, Frajhajmski godbi
na pihala KUD Šmartno na Pohorju,
KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja
Polskava, godbi na pihala KUD Janka Živka
Poljčane), gasilcem PGD Slovenska Bistrica
in PGD Zgornja Bistrica, Medobčinski
redarski službi, policistom Policijske
postaje Slovenska Bistrica, ocenjevalni
komisiji iz medobčinske turistične zveze,
ki je ocenjevala družinske pustne maske, in
novinarjem lokalnih medijev, ki so poskrbeli
za objavo letošnjih pustnih novic.
Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom,
stanovalcem in drugim udeležencem v
prometu pa se zahvaljujemo za razumevanje
v času popolne zapore Partizanske ceste in
dela državne ceste na Trgu svobode.
Čebela Jana, RIC Slovenska Bistrica
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Razvojno informacijski center Slovenska
Bistrica skupaj s partnerji v mednarodnem
projektu IPA
Razvojno
informacijski
center
Slovenska Bistrica se je aprila 2012
skupaj s partnerji prijavil v projekt
v okviru programa Instrument
predpristopne
pomoči
(IPA).
Decembra 2013 ga je Ministrstvo za
gospodarstvo in tehnološki razvoj
odobrilo kot enega izmed najbolje
ocenjenih projektov.
IPA je nov pravni in finančni
instrument Evropske unije, namenjen
predpristopni pomoči državam
kandidatkam
ali
potencialnim
kandidatkam. Projekt ima skrajšan
naslov Mala šola podjetnikov SIHR in sodi v Operativni program
Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je
namenjen čezmejnemu sodelovanju
Republike Slovenije in Republike
Hrvaške.
Vlogo
koordinatorja
oziroma vodilnega partneja je
prevzela Ljudska univerza Rogaška
Slatina, projektni partnerji v
projektu pa so Območna obrtnopodjetniška zbornica Šmarje pri
Jelšah in Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica na
slovenski strani ter Pučko otvoreno
učilište Varaždin, VG Poduzetnički
centar, d. o. o., za razvoj i poticanje
poduzetništva
Velika
Gorica,

Pučko otvoreno učilište Krapina na
hrvaški strani. Glavni cilji projekta
so animacija mladih za odločitev
za podjetniško kariero, krepitev
podjetniškega duha med podjetniki,
vzpostavitev
in
spodbujanje
čezmejnega sodelovanja, v sklopu
projekta pa se bo razvila tudi
računalniška aplikacija za pametne
telefone »Jaz sem mali podjetnik –
interaktivna simulacija turbulentnega
podjetniškega okolja«, ki bo
omogočala simulacijo podjetniških
aktivnosti skozi igro. Projekt bo
trajal do meseca marca 2015. V
tem času se bodo v partnerskih
organizacijah odvijale različne
delavnice, namenjene že obstoječim
in bodočim podjetnikom. Vsi, ki
ste zainteresirani za brezplačne
delavnice na temo podjetništva,
informacijsko
komunikacijske
tehnologije,
komuniciranja
v
angleščini, slovenščini in hrvaščini
ter komunikacijskih osnov v
podjetništvu, se lahko prijavite pri
vseh zgoraj navedenih partnerjih.
Za dodatne informacije pa lahko
pokličete po telefonu na telefonsko
številko 02 843 02 46 (Mirjana
Predikaka).

Tkanje prijateljstva z nitkami turizma
V ČETRTEK, 22. MAJA, OD 14. URE NA TRGU
SVOBODE V SLOVENSKI BISTRICI

22. maja se nam na Trgu svobode v Slovenski Bistrici obeta zanimiv,
pester in razigran popoldan.Vabimo vas, da nas obiščete.
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Tkanje prijateljstva z nitkami
turizma

V Sloveniji potekajo različni projekti, s
katerimi želi Turistična zveza Slovenije
spodbuditi delovanje mladih v turizmu.
Projekt »Turizmu pomaga lastna glava«
je namenjen osnovnošolcem. Temu sta se
pridružila še projekta »Turizem in vrtec«,
v katerem najmlajši z igro spoznavajo
prve korake v turizmu, in »Več znanja za
več turizma«, ki je namenjen srednjim
šolam, sicer pa gre za nadaljevanje in
kakovostno nadgradnjo osnovnošolske
dejavnosti. Skupno vsem je, da se vsebine
navezujejo na raziskovanje domačega
kraja, spoznavanje običajev, odkrivanja
naravnih in kulturnih znamenitosti,
jedi po starih receptih in podobno
ter ugotavljanje možnosti za njihovo
vključevanje v ponudbo kraja. Regijskih
tekmovanj se vsako leto udeležujejo tudi
turistični podmladki iz naših krajev, ki
svoje delo predstavijo na izviren, poučen,
zabaven in zanimiv način, kar je že
mnogim prineslo tudi visoke uvrstitve.
Ker pa želimo, da bi si zanimive
predstavitve mladih turističnih delavcev
ogledali tudi domačini, bomo letos v
Slovenski Bistrici že osmič pripravili
prireditev Tkanje prijateljstva z nitkami
turizma. Organizatorja prireditve sta RIC
Slovenska Bistrica in MTZ Slovenska
Bistrica, v sodelovanju z osnovnimi
šolami, srednjo šolo in bistriškim vrtcem,
pokroviteljica prireditve pa je Občina
Slovenska Bistrica. Gre za srečanje
turističnih podmladkov, ki delujejo na
območju medobčinske turistične zveze
oziroma na območju občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane.
Naše srečanje ni tekmovalnega značaja.
Gre zgolj za spoznavanje in raziskovanje
domačega okolja, izmenjavo mnenj
in izkušenj, predvsem pa prijetno
druženje mladih, ki jih vežejo skupni
interesi … Lani so se skupine turističnih
podmladkov prvič predstavile v središču
mesta. Tudi letošnja predstavitev bo
potekala na osrednjem mestnem trgu
s predstavitvami raziskovalnih nalog,
turističnimi stojnicami in z nastopi
na odru, kjer se bodo podmladkarjem
pridružile tudi druge skupine (glasbene,
plesne, pevske …), ki bodo s svojim
nastopom predstavile šolo in kraj ter
popestrile dogajanje na trgu.
Morda še to: letos so mladi raziskovali in
ustvarjali na temo »Na zabavo v naravo«.
Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica
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Mag. Monika
Kirbiš Rojs
Drago Čož

V vladnih institucijah so navzlic vsemu
lahko tudi dokaj ekspeditivni. Preteklo
jesen ste se namreč zelo hitro poslovili
od položaja državne sekretarke na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Češ, da »ona blond od
Žerjava ni o. k.« ...

To je politika.
Na položaj državne
sekretarke me je v začetku leta 2012
povabil mag. Radovan Žerjav, na
predlog dr. Žagarja, da bi mu pomagala
obvladovati kaos, ki je vladal na področju
črpanja evropskih sredstev. Že na

Foto: Osebni arhiv Monike Kirbiš Rojs
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prvem razgovoru, ki sva ga opravila
kar v Slovenski Bistrici, sva ugotovila,
da je situacija res nezavidljiva. V prvih
petih letih sedemletnega obdobja je
bilo namreč počrpanih le 1,3 milijarde
evrov evropskih sredstev (od skupaj 4,2
milijarde evrov) in tako velike zamude je
težko nadomestiti tudi z najboljšo ekipo.
Ampak smo se spustili v to, se ustrezno
organizirali, vključil se je tudi predsednik
vlade. Ministri so imeli redne tedenske
sestanke o črpanju pod vodstvom
ministra Žerjava, enkrat mesečno se je o
tem poročalo tudi na seji vlade. Napredek
je bil očiten, leto 2012 smo z izrednimi
napori zaključili s 97-odstotno realizacijo
proračuna na področju kohezijske
politike. Moja naloga je bila zlasti
koordinacija devetih ministrstev, ki so bila
vključena v črpanje evropskih sredstev,
in sodelovanje s Kabinetom predsednika
vlade, Ministrstvom za finance, Uradom
za nadzor proračuna, Evropsko komisijo,
Komisijo za preprečevanje korupcije,
Računskim sodiščem Republike Slovenije
in Evropskim računskim sodiščem.
Po zamenjavi vlade sva se z ministrom
Stankom Stepišnikom, ki me je poznal
v glavnem iz razprav v državnem zboru,
dogovorila, da na tem mestu ostanem še
eno leto, da bi delo dalje teklo tem bolj
normalno. Politika tega ni odobravala,
zato smo se po pol leta razšli. Meni so
najbolj zamerili, da sem zagovarjala
decentraliziran pristop na področju
kohezijske politike, v smislu, da se z delom
evropskega denarja upravlja na regionalni
ravni, preko regionalnih agencij in občin
in drugih razvojnih institucij v regijah.
Slovenija je v programskem obdobju 20142020 zaradi lažjega usklajevanja razvojnih
potreb tudi prvič razdeljena na vzhodno in
zahodno kohezijsko regijo, zato smo želeli
pripraviti ločene operativne programe
za obe regiji. Vzhodna Slovenija namreč
razvojno še vedno precej zaostaja za
zahodno. Tukaj pa smo seveda dokončno
prišli navzkriž, saj nekateri nikakor niso
pristali na pripravo ločenih operativnih
programov za obe kohezijski regiji, ampak
so se raje odločili za centralističen pristop
za celotno Slovenijo. Sama na to enostavno
nisem mogla pristati, še posebej glede
na to, da prihajam iz manj razvitega dela
Slovenije.
Ne glede na vse sem bila zelo vesela
in zadovoljna, ko je pred kratkim
Statistični urad RS objavil podatek, da
imamo letos gospodarsko rast predvsem
na račun izvedbe številnih evropskih
infrastrukturnih projektov, ki se izvajajo
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v posameznih regijah. Torej smo le svojo
nalogo opravili dobro. Da bi se ta pozitivni
trend ohranil, pa se bo treba dalje truditi
tako na tem kot tudi na številnih drugih
področjih.

“Če je delo,
ki ga
opravljam,
zanimivo, mi
funkcije ne
pomenijo
veliko in se
jim zlahka
odpovem.”
Glede na vaše dosedanje delovne
izkušnje in operativno znanje ste
vsekakor pravšnja oseba, da lahko
podate dokaj verodostojno oceno o
poteku in (ne)uspešnosti koriščenja
evropskih sredstev v obdobju pravkar
iztekajoče se finančne perspektive 20072013. Na voljo smo imeli dobre štiri
milijarde evrov …
Črpanje v tem trenutku ni dobro. Konec
leta 2013 je bilo skupaj pridobljenih
sredstev iz Bruslja le za 2,4 milijarde evrov
ali 60 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Situacija pa je še toliko bolj zaskrbljujoča,
ker je Evropska komisija v začetku marca
zaradi odkritih nepravilnosti in sistemskih
napak iz let 2009 in 2010 zamrznila vsa
izplačila, ki bi jih v prihodnjih mesecih za
sofinanciranje projektov iz Bruslja prejel
slovenski proračun iz dveh operativnih
programov, namenjenim projektom
krepitve regionalnega razvoja ter razvoja
okoljske in prometne infrastrukture.
Tako je ogroženih do milijarde evrov,
ki so načrtovani za črpanje v letošnjem
letu. Predstavljajte si, kaj bo to pomenilo
za državni proračun, če zaplet ne bo
pravočasno rešen.
Večkrat se govori tudi o tem, da v Sloveniji
nimamo pripravljenih projektov in da je
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črpanje zato slabo. To ne drži. Samo občine
so namreč na področju okolja pripravile
za okrog 500 milijonov evrov večjih
infrastrukturnih projektov, ki bi lahko
šli takoj v izvedbo, pa na ministrstvih
ne najdejo rešitev, kako bi to izpeljali.
Razumem, da je proračun omejen, pa
vendarle je na drugi strani ogroženo
črpanje več sto milijonov evrov. Vlada
bi morala odobriti rezervne projekte in
tiste, za katere je zmanjkalo sredstev, takoj
preknjižiti v novo finančno perspektivo.
Na ta način bi nadaljevali z investicijskim
ciklom in dosegli optimalno črpanje.
Bojim se, da tisti, ki so trenutno odgovorni
za črpanje, niso v stanju najti prave rešitve
in da bo na koncu žal velik del sredstev
izgubljen. Upam, da bo kdo koga čez leto
ali dve vprašal po odgovornosti za takšno
početje.
Kje po vašem tičijo ključni vzroki za
počasnost, kako jih odpraviti? Vstopamo
namreč v novo finančno perspektivo
2014-2020. Če smo že delali napake, bi
se na njih kazalo vsaj kaj naučiti …
Ključni vzroki za počasnost izvirajo
iz našega domačega sistema. Bruselj
je sicer vedno priročen izgovor, češ da
vse zakomplicira, vendar to ne drži.
Evropska komisija namreč le postavi
vsebinski in zakonodajni okvir, znotraj
katerega se morajo države članice gibati.
V tem trenutku se zdi, kot da se iz napak
nismo ničesar naučili. Za novo finančno
perspektivo, ki se je začela s 1. januarjem
2014 ni namreč pripravljeno še nič.
Partnerski sporazum z Evropsko komisijo
še ni podpisan, operativni programi tudi
še niso potrjeni, da o pripravi ključnih
projektov, navodilih za upravičence,
informacijskem sistemu in ostalem sploh
ne govorim. Kljub temu da sredstva so
na voljo in da bi jih glede na stanje v
gospodarstvu nujno potrebovali, vlada v
tem letu razpisov praktično ne namerava
objavljati. Pravzaprav je v državnem
proračunu za leti 2014 in 2015 predvideno
črpanje le okrog 60 milijonov evrov ali
le dva odstotka od več kot treh milijard,
ki jih je treba investirati do leta 2020. Na
osnovi vsega tega lahko že sedaj sklepam,
da bosta prvi dve leti nove finančne
perspektive leti izgubljenih priložnosti.
Težav je torej veliko, ključen problem
pa so vsekakor kadrovska struktura in
prepogoste menjave ljudi na ministrstvih.
Moje mnenje je, da ne gre več toliko
za nagajanje z državne ravni kot za
neznanje. Kar zadeva zakone, pa vsi vemo,
da nastajajo prehitro in nestrokovno,
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posledice pa žal občutimo vsi. Spomnite
se samo na nedavno polomijo z
nepremičninskim davkom. Žal je na vseh
področjih praksa podobna. Na gradbena
dovoljenja, potrditev prostorskih načrtov
in drugo potrebno dokumentacijo lahko
čakamo tudi po več let, kar odganja tudi
investitorje, ki se nas na daleč izogibajo.
V pogajanjih na ravni EU se omenjajo
pametne strategije in tematski cilji.
Poskusiva našim bralcem na preprost
način razložiti, kam pes oziroma EU
taco moli.
Evropska komisija želi, da bi se s
kohezijskimi sredstvi doseglo več, kot se
je v preteklosti. Dejstvo je namreč, da je
Evropa v tekmi z Američani, Kitajci in Rusi,
zato mora delati na dvigu konkurenčnosti
gospodarstva in zaposlovanju. Evropska
komisija je zato enostavno predpisala, da
morajo države članice evropska sredstva
vlagati v manjše število prioritet oziroma
tematskih ciljev. Teh je enajst, pri čemer so
za Slovenijo nedvomno najpomembnejši
raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
konkurenčnost malih in srednje velikih
podjetij, prehod na nizkoogljično
gospodarstvo in zaposlovanje. Za ta
področja bo na voljo tudi največ evropskih
sredstev. Bistvo je torej v tem, da sredstva
usmerimo v izboljšanje konkurenčnosti in
jih ne razpršimo na vse mogoče vsebine.
V novem obdobju bo iz kohezijskega in
socialnega sklada in sklada za regionalni
razvoj na voljo približno milijarda
evrov manj kot v prejšnjem obdobju.
Toliko pomembnejše bodo prioritete in
strateške usmeritve. Jih imamo?
To vprašanje bi bilo potrebno zastaviti
tistim, ki nam vladajo. Do danes nisem
slišala, da bi nam kdo od odgovornih
jasno povedal, v katero smer bo šel
razvoj Slovenije, tudi Strategija razvoja
Slovenije do leta 2020 še ni sprejeta. Ko pa
prebiram strateške razvojne dokumente
države za obdobje 2014-2020, ki so pogoj
za pridobitev evropskih sredstev, žal
ugotavljam, da so ti nepregledni, nejasni,
področja, kamor naj bi denar vlagali,
pa so še vedno zelo razdrobljena, kljub
drugačnim usmeritvam iz Bruslja.
Začne se z razpoložljivimi sredstvi,
nadaljuje s prijavljenimi projekti,
sledijo podpisi pogodb, izvedba. In na
koncu tisto najpomembnejše, dejansko
realizirana oziroma prejeta sredstva …
Tako si zadeve sledijo, da. In zelo dolgo
traja, da prideš do konca, kar Bistričani
čutimo tudi na lastni koži. V mislih imam
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kohezijske projekte, za katere so bile
odločbe izdane že leta 2008. S kolegom sva
se enkrat šalila, kako v Sloveniji zadeve
tečejo. Najprej imamo težave s pripravo
programov in projektov. Ko se končno
prebijemo čez prvo fazo – pridobivanje
vseh mogočih dovoljenj –, čakamo
nekaj let, da uspejo resorna ministrstva
podpisati pogodbe o sofinanciranju teh
projektov. Nato sledi izbor izvajalcev, ki
se v postopku javnega naročanja obvezno
pritožijo, in ko so končno izbrani, gredo
v stečaj. Če pa uspemo tudi to prebroditi,
zadnjo fazo zakomplicirajo še kontrolorji
in revizorji, tako da sredstva vračamo celo
nazaj v Bruselj in jih potem na primer
porabijo Grki. To je sicer malo za šalo,
malo zares. Dejstvo pa je, da bi bilo že
dovolj, če bi vsi stopili skupaj in delali bolj
pragmatično, kot na primer to počnejo
Avstrijci, Italijani ali Irci, pa bi bilo veliko
lažje porabiti ta denar, ki je na voljo.
Drži, da se je v petih letih zamenjalo devet
ključnih funkcionarjev, odgovornih za
črpanje evropskih sredstev?
Drži. Zamenjalo se je devet ministrov,
ljudje, ki tam delajo, pa so na te menjave
že imuni. Delajo po svoje in s svojim
tempom, čeprav verjamem, da bi lahko z
ustrezno motivacijo delali bolj kakovostno.
Namesto z vsebino in reševanjem
dejanskih problemov se morajo žal
vedno znova ukvarjati z neproduktivnimi
reorganizacijami in administracijo.
V začetku letošnjega leta ste v bistriški
občini zasedli mesto vodje oddelka za
gospodarstvo. Ob tem ste še vršilka
dolžnosti
direktorice
Razvojno
informacijskega centra. Je to za
nekoga z vašimi izkušnjami in
znanjem dovolj velik izziv. Se
na tem mestu vidite mandat ali
dva?
To me sicer večkrat sprašujejo.
Moja prednost je ravno v tem,
da imam zdaj že več kot deset
let delovnih izkušenj, tako na
državni kot na lokalni ravni. Vem,
kje so težave obeh ravni, zato lažje
najdem rešitve. Priznam pa, da je
delo na občini vsebinsko precej
ožje, kot je bilo prejšnje, zato
sodelujem tudi kot ekspert še z
Evropsko komisijo in Združenimi
narodi in na ta način ohranjam
stik s svojo osnovno profesijo in
evropskimi zadevami, v čemer
uživam. Kar mi je v Slovenski
Bistrici posebej všeč, so ljudje, s
katerimi delam tako na občini kot
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na RIC-u. Menim, da smo odlična ekipa,
od katere lahko pričakujete še veliko
dobrega. Poleg tega lahko s podporo
župana in direktorja občinske uprave
izvedemo skoraj vse, kar si zastavimo,
medtem ko se državna raven trenutno
bolj ali manj vrti v začaranem krogu okoli
svoje osi. Sama želim rezultate. Če jih ni,
ne vidim smisla v svojem delu.
Kako smo bili na lokalni ravni
uspešni pri pridobivanju in koriščenju
evropskega denarja. Kar nekaj projektov
je sicer v teku oziroma pred zaključkom.
Bili ste zelo uspešni, saj ste uspeli pridobiti
evropska sredstva za kar nekaj projektov.
Največji so vsekakor trije kohezijski
projekti: oskrba s pitno vodo, regijski
center za ravnanje z odpadki in izgradnja
kanalizacije s čistilno napravo. Poleg tega
so bila evropska sredstva pridobljena za
področje energetske sanacije javnih stavb,
obnovo lokalne cestne infrastrukture,
spletno tržnico jemdomace.si, zaščito
ritoznojčana, za projekte s področja
kulture, podjetništva itd.
Politika je menda dokaj zanimiva
gospodična. Pravijo, da se ima za pošteno,
čeprav to ni, jemlje, kolikor in kdaj hoče,
in malo vrača. Njena delodajalca sta
strankarska nomenklatura in kapital.
Skratka, zelo težko je ločiti meso od
kosti oziroma stroko od politike. Bi se
strinjali?
Lahko se strinjam z zapisanim. Sama sem
se prvič s politiko srečala zelo mlada, ko
me je dr. Ivan Žagar zaposlil v svojem
kabinetu na ministrstvu. Pred tem sem
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delala na Ministrstvu za finance in na Novi
ljubljanski banki. Že od vstopa v Evropsko
unijo delam na področju kohezijske
politike, ki je zahtevno delo in ne bi smelo
biti odvisno od dnevne politike, a žal je,
posledice pa so vidne v slabem črpanju.
Če je delo, ki ga opravljam, zanimivo,
mi funkcije ne pomenijo veliko in se
jim zlahka odpovem. Tako kot sem bila
zadovoljna z delom v Ljubljani, tako sem
vesela dela tudi tukaj v Slovenski Bistrici.
Kakorkoli že, kandidirali boste tudi za
evropsko poslanko na združeni listi NSi
in SLS. Bruselj boste menda »napadali«
s tretjega mesta. Ampak tja vas najbrž
lahko popeljejo zgolj preferenčni glasovi
…
Res je. Prvič se podajam na volitve. V
volilni kampanji bom pokrivala zlasti
področje razvojne politike Evropske unije,
ki ga najbolje poznam. Vesela sem, da je
na listi kombinacija izkušenih politikov
na eni strani in mladih na drugi. Naš
skupni cilj so trije poslanci v Evropskem
parlamentu, za kar bo v naslednjem
mesecu potrebno res trdo delati, da
pokažemo ljudem, da smo vredni
zaupanja, imamo voljo, energijo in znanje,
da v najboljši meri zastopamo interese
Slovenije. Ko sem delala kot državna
sekretarka na gospodarskem ministrstvu,
v Evropskem parlamentu SLS ni imela
svojega poslanca, kar se je poznalo tudi pri
našem delu, saj smo bili dnevno odvisni
od dogajanj v Bruslju. Zato upam, da ga na
teh volitvah dobimo, takšnega, ki bo lahko
in ki bo želel veliko narediti za državljane
in državljanke Slovenije.
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DRUŠTVA

Društvo Vintgar organiziralo
predavanje o vrtnarjenju
Društvo Vintgar je za ljubitelje narave
in vrtnarjenja pripravilo zanimivo
predavanje Pomlad na cvetličnem in
zelenjavnem vrtu, ki je bilo 26. marca.
Gosti predavanja in hkrati izvajalci so
bili strokovni sodelavci priljubljene
televizijske oddaje Na vrtu, in sicer Miša
Pušenjak, Dragica Kropf Černigoj ter
Sebastjan Lipar. Po predavanju je sledil
zbor članov Društva Vintgar.
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Center za starejše Metulj obeležil
mednarodni dan žensk in materinski dan
Bistriški center za starejše Metulj je središče
druženja, vrvenja in ustvarjalnosti.
Ustvarjalne delavnice, ki se jih udeležuje
vedno več udeležencev, se kar množijo, ne
prezrejo pa niti nobenega pomembnega
praznika ali dogodka. Tako so v sredo, 19.

marca, združili mednarodni dan žensk
in materinski dan in pripravili prijeten
dogodek, ki bo vsem ostal v lepem
spominu.
A. M.

A. M.

Foto: Mihael Dreo

Dobrodelni koncert Za lepši jutri naših otrok

Foto: Aleš Kolar

Krajevna skupnost Pohorski odred socialno ogroženih družin omogočil
je 23. marca v športni dvorani letovanje na morju.
v Slovenski Bistrici priredila
Tomaž Ajd
dobrodelni koncert Za lepši jutri
naših otrok. S koncertom so obeležili
tudi 40 let glasbene kariere Mladena
Logarja. Nastopili so: Armagedon,
Miran Rudan, Alfi Nipič, Sopranos,
Blue Grass Hoppers, Tomaž
Domicelj, Frajkinclari, Fajrund,
Vesele Štajerke, Crossroads in
Avenue band. Z zbranimi sredstvi bo
Foto: Aleš Kolar
letos Rdeči križ nekaterim otrokom iz
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Mi nismo kot drugi

1. aprila 2014 je za nas bil prav
poseben dan. Meseci truda in vaj,
odrekanja in predanosti so se izlili na
nepozabni prireditvi v Slomškovem
domu, kjer smo se občinstvu
predstavili s svojo neponovljivostjo
in enkratnostjo. Dokazali smo, da
tudi mi, »posebni«, zmoremo narediti
veliko stvar. V goste smo povabili
pevko Ditko, s katero smo zapeli
pesem Ferija Lainščka Ne bodi kot
drugi. Ditka se je nato predstavila še
s pesmijo Nekaj je v zraku.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
pevki, ki nas je obiskala prostovoljno
in dokazala, da je tudi mladim
pevcem blizu koncept družbene
odgovornosti in predanosti stvarem,
ki so v življenju pomembne.
Ditka, hvala. Zahvaljujemo se tudi
Lions klubu Slovenska Bistrica za

podarjeno posebno interaktivno
mizo, ki jo bomo uporabljali pri
specialnopedagoškem
delu
z
učenci in tako pomagali k dvigu
kakovosti življenja oseb s posebnimi
potrebami. Hvala!
Osrednja točka prireditve je
bila
uprizoritev
prirejenega
Collodijevega Ostržka. V kar uro
trajajoči predstavi so nastopili
skoraj vsi učenci naše šole. Med
njeno izvedbo se je čutila posebna
sinergija učencev in učiteljev,
začetna nervoza je kmalu izginila in
zasijali smo v vsej svoji mavričnosti
truda in ustvarjalne energije.
To smo mi, minke. In mi nismo kot
drugi!
Jani Stergar, OŠ Minke
Namestnik - Sonje
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OŠ Minke Namestnik - Sonje
organizator 21. regijskih
iger Specialne olimpijade
Slovenije

Vabimo vas na 21. regijske igre
Specialne olimpijade Slovenije, ki se

bodo odvijale na atletskem stadionu v
Slovenski Bistrici in na 2. osnovni šoli
Slovenska Bistrica 15. maja z začetkom
ob 9. uri. Gre za eno večjih tekmovanj
za osebe z zmerno motnjo v duševnem
razvoju. Pridružilo se nam bo okrog
350 tekmovalcev in spremljevalcev iz 17
zavodov in šol. Na otvoritvi pričakujemo
znane glasbene goste, med podeljevalci
medalj se nam bodo pridružili tudi
znani slovenski športniki. Organizator
iger je OŠ Minke Namestnik - Sonje.
Naši olimpijci in mi si želimo tudi vaše
spodbude, da bomo lažje sledili sloganu
Specialne olimpijade Slovenije: »Pustite
mi zmagati, če ne morem zmagati, naj
bom pogumen v svojem poizkusu.«
Pri vsem skupaj ne bo šlo zgolj za
tekmovanje. Ampak za demonstracijo
načina življenja. Kjer je vsak na svoj način
specialist za svoje športno področje.
Pridite, ne bo vam žal.
»Nič nas ne ovira, ko rekorde se podira!«
Jani Stergar, vodja organizacijskega
odbora tekmovanja
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Priznanje Blaža
Kumerdeja Osnovni Šoli
Gustava Šiliha Laporje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
vsako leto podeli največ pet priznanj Blaža
Kumerdeja posameznikom, skupinam ali
ustanovam za odlično partnerstvo pri
razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Priznanje
Blaža Kumerdeja se podeljuje za visoke
dosežke pri zahtevnem delu z mladimi,
za njihovo ustvarjalnost in inovativnost,
za nove rešitve s področja načrtovanja in
uresničevanja kurikuluma ter za širjenje
idej v vseh oblikah informiranja in
izobraževanja. Priznanje za leto 2013 je
dobila tudi Osnovna šola Gustava Šiliha
Laporje. Na mariborskem območju je
od leta 2008 tretja šola, ki je prejela to
prestižno priznanje.
Šola, ki nosi ime po pedagogu Gustavu
Šilihu, sodi med enooddelčne šole
in predstavlja središče kulturnega in
športnega življenja v Laporju. Njeno
poslanstvo je vzgojiti mladostnika, ki je
pripravljen na nadaljnje izobraževanje kot
samostojen, ustvarjalen, samozavesten,
kritičen in odgovoren posameznik.
Vizija sami ne moremo narediti veliko,
s skupnimi močmi pa zmoremo več
jih usmerja k skupnim vrednotam
spoštovanja in medsebojne pomoči.
OŠ Gustava Šiliha Laporje si je priznanje
zaslužila predvsem zaradi inovacijskega
projekta Zgodnje učenje tujega jezika
nemščine za razvijanje komunikacijske
kompetence pri učencih, ki na šoli pod
okriljem Zavoda RS za šolstvo poteka
že od leta 2006. Bistvo projekta je
reorganizacija tujega jezika nemščine,

ki ga ponujajo učencem od prvega
razreda naprej kot učni predmet, učni
jezik in socialni jezik hkrati. Novost v
vzgojno-izobraževalni praksi predstavlja
obogaten osnovnošolski kurikul z
integriranim poučevanjem tujega jezika
in vnosom večjezične in medkulturne
dimenzije. Šola je projekt razvijala in
vsa leta glede na evalvacije spreminjala
in dograjevala ter dosegla četrto stopnjo
razvoja novosti na področju šolstva, t. i.
invencijo. Zaradi odličnih rezultatov, ki
jih beležijo z novim načinom poučevanja,
sedaj na šoli na podoben način poteka
tudi poučevanje angleškega jezika. Med
inovacijskimi projekti velja omeniti tudi
Klepetalnice in Knjižno mineštro, ki živita
še danes. Projekt Klepetalnice predstavlja
sistematičen pristop k izboljševanju
kakovosti medsebojnih odnosov med
učitelji in učenci, s čimer se izboljšuje
tudi šolska klima. Želimo, da učenci
občutijo varnost, sprejetost, pripadnost
in spoštovanje. S klepetalnicami se
krepi njihova samopodoba in izboljšuje
komunikacija, ki je še posebej pomembna
pri reševanju konfliktov. V okviru projekta
Knjižna mineštra aktivno in načrtno
spodbujajo učence k branju leposlovja,
pri čemer izstopa predvsem inovativen
motivacijski pristop. Inovacijski projekti
so vplivali na ostale projekte šole, med
drugim na prenos dobre prakse v fleksibilni
predmetnik v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju, na timsko
načrtovanje in poučevanje dveh učiteljev
v prvem, drugem in tretjem vzgojno-

Foto: Foto Brbre

izobraževalnem obdobju, predvsem pa
na vključitev šole v projekte Comenius.
V projekt Comenius šolska partnerstva,
ki omogočajo učencem potovanja v druge
države, je šola vključena že od leta 2008.
Zelo so bili veseli, ko so eno leto imeli na
šoli Comenius asistentko, žal pa zaradi
podeželske lege kljub uspešnim prijavam
asistentov ne dobijo. Med mednarodnimi
projekti je potrebno omeniti še Comenius
šolo 21. stoletja, namenjeno vodstvenim
delavcem, projekt Jean Monnet in Mingel
EU. Zelo so ponosni, da so izbrani med
enajst slovenskih šol, ki skupaj s šolami
iz sedmih drugih držav Evropske unije
razvijajo prakso elektronskega listovnika v
okviru projekta EUfolio. Strokovni delavci
in ravnateljica so projekte in primere
dobre prakse predstavljali na številnih
kongresih in seminarjih na državni in
mednarodni ravni, hkrati pa je šola
postala hospitacijska šola za učitelje iz vse
Slovenije. Prav tako učitelji sodelujejo pri
nastajanju e-knjig Zavoda RS za šolstvo
na področju geografije, matematike in
glasbene umetnosti, slavistka pa je od
lanskega leta izdala tri mladinske romane.
Na šoli so zaradi potreb usklajevanja
dela strokovnih aktivov po vertikali
in horizontali, ki obravnavajo številna
strokovna vprašanja in pripomorejo
k
profesionalni
rasti
strokovnih
delavcev, vzpostavili razvojni tim, ki
se prvenstveno ukvarja s področjem
šolske klime in vzgojnega delovanja
šole, ter šolsko projektno skupino Fleksi
tim, ki obravnava tematiko kakovosti
in diferenciacije pouka ter učencev s
posebnimi potrebami. V okviru slednjega
so zelo zaživele tudi medsebojne
hospitacije, kjer še poseben poudarek
dajejo analizi učne ure in kritičnemu
prijateljevanju strokovnih delavcev. Na
različnih tekmovanjih iz znanj, športnih
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tekmovanjih in v raziskovalni dejavnosti
dosegajo učenci z mentorji dobre rezultate
tako na regijski kot državni ravni. Zaradi
številnih raziskovalnih nalog se je na šoli
pokazala potreba po aktivu raziskovalcev,
saj se v to dejavnost vsako leto vključi vse
več učencev.
Učitelji so vodje mentorske mreže šol
na področju prvega in drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja, podaljšanega
bivanja,
geografije,
zgodovine
in
naravoslovja. Šola sodeluje tudi v
projektnih skupinah Zavoda RS za šolstvo
in Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport s članstvom v medpredmetni
razvojni skupini za družboslovje za
fleksibilni predmetnik, v medpredmetni
razvojni skupini za fleksibilni predmetnik
in bralno pismenost, v razvojni predmetni
skupini za geografijo in matematiko, v
projektni skupini NAMARS, v projektu
Posodobitev kurikularnega procesa v
osnovnih šolah in gimnazijah za predmet
matematika, ravnateljica pa je med drugim
tudi članica državne projektne skupine
za fleksibilni predmetnik. Kot mnoge
okoliške šole tudi laporska nosi naziv
kulturna šola, saj je kulturna dejavnost zelo
razvejana. Šola je namreč znana po treh
pevskih zborih, dveh folklornih skupinah,
lutkovni in dramski skupini, časopisu
Troblja, zadnja leta pa tudi po šolskem
bendu. Na področju športa šola sodeluje
na številnih tekmovanjih, še posebej pa so
veseli, da so uspešno kandidirali na razpisu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za športne oddelke v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju. ola pa je znana
tudi po tradicionalnem novoletnem
sejmu, ki v šolski park z Božičkom in
pravljičnim spremstvom privabi številne
obiskovalce ter precej obogati šolski sklad,
in po majskih srečanjih, ki v šolski park
ponesejo ustvarjalno energijo z različnih
področij. Tako božični sejem kot majska
druženja so plod dobrega sodelovanja
staršev in šole.
Pod okrilje OŠ Gustava Šiliha Laporje
je leta 2009 prišel tudi Vrtec Laporje,
ki vsako leto svoj program nadgrajuje
z novimi obogatitvenimi dejavnostmi.
Otroci se tako učijo angleščine,
tedensko vzgojiteljice pripravijo posebne
ustvarjalne minutke, bibarije, gibalnice,
otroci in starši pa so najbolj navdušeni
nad vrtcem v naravi.
Priznanje Blaža Kumerdeja predstavlja
zaposlenim potrditev, da so pri svojem delu
z učenci na pravi poti, hkrati pa spodbudo
za iskanje novih, inovativnih pristopov na
področju vzgoje in izobraževanja.
Greta Voglar
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Prostovoljski center
za vse generacije
Ljudska
univerza
Slovenska
Bistrica odpira svoja vrata
V obdobju, ko so viri financiranja –
evropski strukturni skladi –, skoraj
presahnili in kar ne moremo dočakati
novih razpisov, smo si pri Ljudski univerzi
Slovenska Bistrica zastavili vprašanji:
kako lahko prispevamo k dostopnosti
vseživljenjskega učenja in kako spodbuditi
neformalno učenje, ki dokazano najbolj
pozitivno vpliva na življenje, zdravje in
zadovoljstvo ljudi? Ugotovili smo, da lahko
prispevamo prostor, ideje, infrastrukturo
in znanje ter k sodelovanju povabimo vse,
ki tako kot mi menijo, da lahko prispevajo.
Tako bomo spletli mrežo vseh generacij.
Pomembno je, da sta prostor in dogajanje
v njem dostopna vsem, zato bosta na
razpolago popolnoma brezplačno.
Prvi preizkus je bila ureditev prostora v
pritličju stavbe na Partizanski ulici 22.
Pleskarski mojster Franc Kostanjšek je
bil pripravljen deliti svoje znanje in čas s
prostovoljci, učenci bistriških osnovnih
šol in udeleženci izobraževanja odraslih
pri LU.
Prijetno prenovljeni prostori so sedaj na
voljo za ustvarjanje, prebiranje dnevnega
časopisa, možen je dostop do spleta na
dveh računalniških mestih.
Vsako sredo med 9. in 12. uro bomo
izvajali računalniške delavnice z različno
tematiko: elektronska pošta, oblikovanje
dopisov, desetprstno slepo tipkanje,
facebook in digitalna fotografija so le nekaj
tem, ki se jim bomo posvetili. Potrebna je
predhodna prijava, s katero si zagotovite
mesto v skupini.
Kako center deluje? Kako lahko
uporabljate njegove storitve?
Če imate znanja, ki bi jih radi delili z
drugimi, ali pa si jih želite pridobiti, pa
tudi, če želite prostor le uporabljati, se je
potrebno evidentirati na Ljudski univerzi.
Lahko nam tudi pišete ali na naši spletni
strani poiščete kontaktni obrazec. Po

rezervaciji prostora boste dobili ključ,
s katerim boste lahko dostopali do
prostorov centra.
Brigita Kruder, direktorica LU
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Druženje med vrtcem
in domom starejših
Enot Ciciban Vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica in dom starejših
občanov v Slovenski Bistrici krepita svoje
sodelovanje. Prvič so se srečali januarja,
ko so se otroci varovancem doma
predstavili s pesmico Otona Župančiča
Zima, zima bela, starejši občani pa so
zaigrali na glasbila. Uvodno srečanje so
poimenovali »spoznavna urica«.
Kot je pojasnila vzgojiteljica Barbara
Špes,
gre
za
medgeneracijsko
povezovanje oziroma druženje, s
katerim krepijo vezi med mladimi in
starejšimi. Sodelovanje traja oziroma
bo trajalo od januarja do junija 2014.
Starejšim z druženjem obogatijo dan,
otroci pa pridobijo pozitivne občutke
in izkušnje. Dom in njegove varovance
so otroci obiskali tudi na pustni torek.
Konec meseca marca so skupaj očistili
okolico vrtca, v mesecu aprilu pa je
vrtec varovance doma starejših povabil
na prireditev, na kateri so se predstavili
s pevskimi in plesnimi točkami. V
nadaljevanju načrtujejo sprehod po
mestu, športne igre, delavnico in še in še.
Idej za druženje jim ne zmanjka.
Tomaž Ajd

Foto: Tomaž Ajd
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Zaključek mednarodnega
projekta Comenius v
Slovenski Bistrici
Od sobote, 20. marca, do sobote, 5. aprila,
so v Srednji šoli Slovenska Bistrica gostili
20 profesorjev in 18 dijakov iz Španije, 18
dijakov s Poljske, 14 iz Francije in sedem
s Škotske. Koordinatorji mednarodnega
projekta Comenius z delovnim naslovom
Luči, kamera, akcija so sicer bili Španci.
Ker pa tri leta po potresu v mestu Lorca
v Španiji njihova srednja šola še vedno
ni obnovljena, so zaključek s koncertom,
filmi in debatami izvedli v četrtek, 3.
aprila, v športni dvorani bistriške srednje
šole. Isti dan so v Graslovem stolpu odprli
še razstavo. Bistriški srednješolci so dijake
iz Španije, Francije, Poljske in Škotske
gostili na svojih domovih. Razkazali so
jim domače mesto, Ljubljano, Postojno,
Bled, Rogatec in Olimje ter skupaj z njimi
ustvarjali, peli, se zabavali in debatirali na
okroglih mizah. Dijaki so posneli risanke
in filme, se naučili pesmi iz španskega,
poljskega, škotskega in francoskega filma
ter slovenskega Gremo mi po svoje, nastali
so tudi filmski plakati, stripi in fotografije.
Na okroglih mizah so soočili svoja
mnenja o filmih in se dotaknili kulturnih
posebnosti vseh sodelujočih držav.
V okviru dveletnega projekta je skupaj
60 bistriških srednješolcev že potovalo v
Španijo, Francijo, na Poljsko in Škotsko.
V vsaki državi so dijaki spoznavali novo
kulturo, drugačne navade, jezik, debatirali
o izbranem filmu in nastopili na koncertu
s filmsko glasbo.
(A.M.)

Foto: Aleš Kolar
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Osnovna šola Pohorskega odreda gostila regijsko
srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja
Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
Regionalni center Maribor, je 29. marca
v sodelovanju z OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica organizirala 14.
regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Zgornjega Podravja. Sodelovali so mladi
raziskovalci iz 37 osnovnih in 12 srednjih

šol. Tekmovalci so se pomerili v šestnajstih
različnih področjih. Udeležence sta
pozdravila ravnateljica Osnovne šole
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Tatjana Pufič in župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar.
Tomaž Ajd

Stran 31

Osnovno šolo Pohorskega
odreda obiskali gostje iz
osmih držav
Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica je v sklopu programa
Comenius 13. in 14. marca gostila
obiskovalce iz osmih držav – Belgije,
Anglije, Španije, Italije, Turčije, Grčije,
Romunije in Litve. Gre za sodelavce
v okviru projekta Evropski prijatelji –
tradicionalne igrače in igre.

Foto: Aleš Kolar

Vikend delovno, a ustvarjalno in zabavno
To! Prišel je dan, ki smo ga vznemirjeno
pričakovali in ga v skupini osmošolcev in
devetošolcev tudi dočakali. 5. aprila smo se
zbudili v deževno soboto in se odpravili na
Duh na Ostrem Vrhu na jezikovni vikend.
Ena skupina se je ukvarjala z retoriko,
druga pa z ustvarjanjem v angleškem
jeziku. Vikend je minil hitreje kot sicer,
pa vendar smo se veliko naučili in to tudi
prinesli s seboj domov. Retorični dan smo
devetošolke začele s sproščujočimi igrami
in nadaljevale z resnejšimi temami, in
sicer z govornimi nastopi. Bilo je prav
zabavno opazovati, poslušati in ocenjevati
predstavitve. Nekatere med njimi so bile
nadvse izvirne in so nam popestrile dan.
Tokratni vikend retorike je bil nadaljevanje
celoletnega programa, ki je bil pester in
zanimiv. Najbolj nam bo ostal v spominu
obisk uredništva POP TV in studia 24 ur,
kjer smo pobliže spoznale delo novinarja
in ostalih zaposlenih. Gregor Trebušak,
urednik in voditelj informativne oddaje
Svet na Kanalu A, pa nas je popeljal skozi
uredništvo, kjer smo srečale veliko znanih
obrazov. Na ustvarjalnih delavnicah v
angleščini smo se ukvarjali z Matildo
Raolda Dahla. Prebirali smo odlomke iz
knjige, si ogledali film, analizirali literarne
junake, zgodbo in pripovedni slog.
Najbolj zanimivo in ustvarjalno je bilo
poustvarjanje, ko smo v skupinah pisali
svoje scenarije in jih nato tudi odigrali.
Vsi nastopajoči so bili naravnost odlični
in so poželi buren aplavz. Po večerji nam
je učiteljica iz doma Škorpijon pripravila
improvizacijske igre. Bilo je zelo zabavno.

Nismo se le odlično zabavali, ampak so
se nam od smeha krepile tudi trebušne
mišice. Po večernih igrah smo se družili in
klepetali po sobah in – precej pozneje kot
doma – odšli spat. Seveda je bil čas tudi
za šport in gibanje v naravi. Šli smo na
sprehod in si ogledali in božali islandske
ponije in druge živali. Zahvaljujemo se
mentoricam Tanji Keber, Darji Vtič in
Nini Robnik, ki so vikend organizirale in
vodile.
Končajmo z nekaj utrinki učencev:
»Naučila sem se, da se ne splača biti
živčen pred nastopom, ker to le poslabša
predstavitev.« (Katarina Justinek)
»Najbolj všeč nam je bilo druženje s
prijatelji.« (Miha Stopar)
»Lahko bi imeli več takih vikendov ali pa
kar cel teden.« (Polona Pernat)
»Pri predstavitvah smo izvedeli veliko
novega drug o drugem.« (Ajda Rak)
Katarina Justinek,
Kristina Motaln, Polona Pernat,
Barbara Zagoršek in Doris Dorontić,
2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Projekt sodi v program Comenius, ki
poteka pod okriljem Evropske unije na
področju mednarodnega izobraževanja
in sodelovanja šol ter drugih
izobraževalnih institucij. Posebna skrb
Comeniusa je namenjena spodbujanju
učenja tujih jezikov, spoznavanju tujih
kultur in razvoju mednarodne zavesti.
Projekt je dobil ime po češkem pedagogu
Komenskem.
Izobraževalne institucije v Slovenski
Bistrici so že več let uspešno vključene
v Comenius, mednarodno izmenjavo
učencev, dijakov in učiteljev in so odlične
gostiteljice, ki preko svojih programov
seznanjajo tuje udeležence z značilnostjo
občine ter z njenimi naravnimi in
kulturnimi posebnostmi.
Na prireditvi v Slovenski Bistrici so se
predstavili tako gostje kot gostiteljica z
igrami, pri čemer raznolikost jezikov ni
bila nobena ovira za druženje.
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
je predstavila naše ljudsko izročilo,
povezano s pesmijo in plesom, v
tradicionalnih ljudskih plesih, mladi
gosti so se preizkusili tudi v polki.
(A. M.)

Foto: Edi Grobler
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NAPOVEDUJEMO
LITERARNI VEČER Z
RENATOM BRATKOVIČEM

V ponedeljek, 5. maja, ob 18.30 v Knjižnici Josipa Vošnjaka
Bistriški Noir/
Bistrica Noir
5.5.2014/18:30
Knjižnica
Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica

Toni Gašperič, Ježkov
nagrajenec 2013

V ponedeljek, 12. maja, ob 18.30 v Knjižnici Josipa Vošnjaka
Toni Gašperič je Ježkov nagrajenec 2013,
pisatelj, pesnik, komedijant, pisec besedil
popevk, kulturni animator, pedagog in
nečak tete Mare.

KAKO Z ROKO V ROKI V
TEM RAZNOLIKEM SVETU?

Predavanje Adele Kelhar
V ponedeljek, 19. maja, ob 18. uri v Knjižnici Josipa Vošnjaka
Adela Kelhar je sociologinja, upokojenka
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.
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UTRINKI DOGAJANJA V KNJIŽNICI
BOSANSKE PIRAMIDE: mit ali resničnost
O tem, ali gre za mit ali so bosanske piramide resnične, je na predavanju v knjižnici spregovoril Drago Štimec, višji konservator v Tehniškem muzeju Slovenije. V
uvodu je predstavil obstoj različnih piramid po svetu ter navedel nekatera dejstva,
ki pričajo v prid bosanskim piramidam, in
trditve skeptikov, ki ne verjamejo v njihov
obstoj. Piramide je v kraju Visoko blizu
Sarajeva odkril znanstvenik dr. Semir Osmanagić leta 2005 in od takrat potekajo
raziskovanja, ki pa, žal, nimajo ustrezne
podpore, čeprav je kraj obiskalo ogromno
znanstvenikov iz vsega sveta in potrdilo
obstoj piramid. Predvsem prostovoljci kopljejo in odstranjujejo nanose ter nenehno
prihajajo do neverjetnih arheoloških odkritij v dolini piramid, kjer stoji pet piramid, ki jih je dr. Osmanagić poimenoval
Luna, Sonce, Zemlja, Zmaj in Ljubezen.
Najvišja je Sonce in meri kar 220 metrov
v višino, kar je več kot Keopsova piramida
v Gizi v Egiptu. Dokazi pričajo, da so piramide stare najmanj 12.500 let in so tako
najstarejše in največje na svetu, kar popolnoma spremeni pogled na zgodovino in
razvoj civilizacije. Danes so zaradi starosti

VESELE ZIMSKE POČITNICE

Ves teden od 24. do 28. februarja, v času
zimskih počitnic, so otroci različnih starostnih obdobij v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica ustvarjali uporabne izdelke
iz različnih materialov. Ob kreativnem
ustvarjanju so spoznavali leposlovno in
strokovno knjižno bogastvo Knjižnice Josipa Vošnjaka ter se družili z vrstniki. V
petih dneh se je vsak dan med 10. in 13.
uro programa veselih počitnic v Pionirski knjižnici udeležilo več kot 60 otrok in
njihovih spremljevalcev. Knjižnica Josipa

porasle z vegetacijo, nanosi zemlje pa so
visoki tudi do pet metrov. Analiza betona
je pokazala, da gre za dvakrat močnejši
beton, kot ga uporabljamo danes, in da je
vsekakor delo človeških rok. Z radarsko
satelitsko tehnologijo so dokazali obstoj
podzemnih tunelov, imenovanih podzemni labirint Ravne, kjer so našli dokaze, stare
do 35 000 let. Po Osmanagićevem mnenju
naj bi neverjetne strukture ustvarile štiri
zelo napredne civilizacije, ki naj bi tukaj
živele. V tunelih so odkrili tudi ogromne
megalitne bloke, v notranjosti katerih je
kamena strela, ki velja za energijsko zelo
močno kamnino, zato je v piramidah in
okrog njih zdravilna energija. O tem je v
drugem delu predavanja spregovoril Ivan
Novak, radiestezist in bioenergetik, ki v
piramidah opravlja biofotonske meritve.
Te so dokazale zdravilen učinek energij
na tem območju. V tunelih so podzemna
jezera z izredno zdravilno vodo, zrak v
njih pa je neverjetno čist, skoraj sterilen,
in mnogi obiskovalci, posebej bolni, so se
po obisku piramid počutili mnogo bolje.
Janja Pepe

Vošnjaka pripravlja ustvarjalne delavnice
za predšolske otroke, njihove spremljevalce ter šolarje že vrsto let in tudi letos
ugotavljamo, da se te dejavnosti rade
udeležujejo prav vse generacije. Veseli
smo, ker so udeleženci delavnic zadovoljni. Še naprej se bomo trudili in knjižne
zaklade, svoje znanje in ustvarjalne spretnosti delili z vsakim, ki nas bo obiskal.
Darja Kolar

KNJIŽNICA
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NAPOVEDUJEMO

KNJIŽNICA V LETU 2013
Pri vseh prebivalcih občin med Pohorjem
in Halozami, tistih, ki knjižnice uporabljajo, in tistih, ki jih ne, želimo spodbuditi
zavedanje o tem, kako potrebna je knjižnica v celotnem življenju posameznika.
Knjižnica je v lokalni skupnosti dnevna
soba mesta, trga, vasi. K nam lahko pride
vsakdo in kadarkoli v času odprtosti.
Leta 2013 je knjižnica zabeležila kar
125.228 obiskov njenih aktivnih članov,
kar pomeni, da je vsak aktivni član knjižnico obiskal kar 19-krat v letu.

Vsak četrti prebivalec
občin Slovenska
Bistrica, Makole,
Poljčane in Oplotnica
je član Knjižnice
Josipa Vošnjaka
Polovico aktivnih članov knjižnice predstavljajo osnovnošolci in zaposleni, drugo
polovico pa srednješolci, študenti, brezposelni, upokojenci, predšolski otroci in
zunanje ustanove. Med novovpisanimi
člani predstavljajo osnovnošolski otroci
več kot četrtino novovpisanih članov v knjižnico. Vzrok za tako visok delež te populacije sta dobro razvita bibliopedagoška
dejavnost knjižnice v osnovnih šolah v
vseh štirih občinah in nacionalni projekt
Rastem s knjigo, ki ga izvajamo v naši
knjižnici. Visok delež novovpisanih predstavljajo tudi zaposleni (24,4 odstotka).
Letu 2013 smo novo gradivo pridobivali
tako z nakupom kot z darovi. Knjižnično
zbirko smo dopolnili z 8267 enotami
novega gradiva, darovi pri tem predstav-

Stran 33

TRANSMISIJA, MEDITACIJA
ZA NOVO DOBO

ljajo 24 odstotkov prirasta. Pri darovanem gradivu gre predvsem za bralne ter
iskane romane in tudi strokovno literaturo. Darovalci gradiva so bili predvsem
posamezniki, nekaj je bilo tudi založb in
društev, za kar se jim na tem mestu zahvaljujemo in hkrati priporočamo.
Knjižnica ob svojem primarnem poslanstvu prireja tudi razne oblike dejavnosti in
prireditve, namenjene otrokom, mladini
in odraslim. Namen in cilj teh dejavnosti
je spodbujanje bralne kulture in promocija knjižnične dejavnosti na območju med
Pohorjem in Halozami. Prireditve izvajamo tudi v sodelovanju z domačimi društvi. Lani smo tako izvedli 68 raznovrstnih
prireditev, ki jih je obiskalo 5766 obiskovalcev. Skozi vse leto pa v prostorih knjižnice gostimo razstave del najrazličnejših domačih ustvarjalcev in društev.
Poslanstvo knjižnic je povezano z rastjo
posameznika in družbe. Bralna pismenost
je ena temeljnih kompetenc v vsaki družbi.
Poleg tega je knjižnica prostor, kjer se ljudje dobro počutijo in radi zahajajo k nam.
Zato imamo veliko zagovornikov in veliko zgodb, kako knjižnice posameznikom
pomagajo pri doseganju življenjskih ciljev.
Poti ob branju in učenju so dolge in tihe,
a trdne.

Predavanje Darje Vtič
V četrtek, 22. maja, ob 18.30 v Knjižnici
Josipa Vošnjaka
Transmisijska meditacija je oblika
skupinske meditacije, ki je namenjena
preoblikovanju duhovnih energij, da jih
človeštvo lahko sprejme in uporabi. Je
oblika služenja, ki je preprosta za izvajanje, hkrati pa je močna metoda osebne
rasti. Gre za kombinacijo joge karma
(joga služenja) in joge laja (joga energij
ali čaker).

DELAVNICA EKO DŽINS

Pod vodstvom Urške Omerzi
22. april – svetovni dan Zemlje: začetek
zbiranja džinsa
31. maj: delavnica Eko džins pod vodstvom Urške Omerzi
5. junij – svetovni dan okolja: otvoritev
razstave Eko džins

Natalija Stegne

VOŠNJAKOV NAPOVEDNIK
DOGODKOV

V maju in juniju knjižnica v okviru
vseslovenskega projekta Teden vseživljenjskega učenja aktivno sodeluje z vrsto
prireditev. Informacije o vseh prireditvah dobite v knjižnici (v ta namen izdajamo Vošnjakov napovednik) ali na spletu na spletnem mestu
www.knjiznica-slovenskabistrica.si.
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ŠPORT

Športni vikend
Športna zveza občine Slovenska Bistrica,

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica
in Društvo za promocijo zdravja Impol
bodo v petek, 16., soboto, 17., in nedeljo,
18. maja, priredili športni vikend z
naslednjimi prireditvami.

Prireditev
turnir v malem
nogometu na
umetni travi
(kategoriji: do
35 in nad 35 let)
šola teka
suvanje krogle
turnir v šahu
(veterani)

Kje?

Kdaj?

športni
park
športni
park

16.
maja

športni
park
sejna
soba
JZŠ

16.
maja
16.
maja

tenis

športni
park

16. in
17.
maja

revijalna igra
(gospodarstvonegospodarstvo)

športni
park

17.
maja

odbojka na
mivki (moške
in ženske
kategorije)

športni
park

17.
maja

atletski
mnogoboj

športni
park

17.
maja

rusko kegljanje

športni
park

17.
maja

kegljanje

športni
park

balinanje

športni
park

športno plezanje

športna
dvorana

17.
maja

košarka, trojke

športni
park

18.
maja

hoja, pohod

Brinje

kolesarjenje po
občini

po
bistriški
občini

18.
maja

17. in
18.
maja
17. in
18.
maja

18.
maja
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Znova uspešna izvedba Bistriškega teka
Zavod za šport Slovenska Bistrica je pod
pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica v nedeljo, 13. aprila, izvedel 12. Bistriški tek. Množične rekreativne prireditve v središču mesta se je letos udeležilo
več kot 1000 tekačev in tekačic, ki so se
pomerili v različnih kategorijah. Najbolj
živahno je bilo v kategoriji vrtca in šol. Na
osrednjem teku, ki šteje tudi za štajersko
– koroški pokal, se je pomerilo 130 tekačev in tekačic. Med ženskami je zmagala Mateja Arčnik, pri moških pa je slavil
Matej Šturm (AD Slovenska Bistrica). Na
družinskem teku je letos sodelovalo 41
družin, najhitrejša je bila družina Košar
– Jagodič. Precej pozornosti je pritegnilo tudi 9. medobčinsko prvenstvo v
štafetnem teku. V moški konkurenci so
zmagali tekači AD Slovenska Bistrica, v
ženski pa 2. ekipa 2. OŠ Slovenska Bistrica. Letošnjega teka so se prvič udeležile
tudi članice Društva za promocijo zdravja
Impol.
Tomaž Ajd

Foto: Lidija Ajd

V laporski šoli razstava o Marjanu Štimcu
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje je
v sredo, 12. marca, ob prazniku občine
Slovenska Bistrica, pripravila prireditev
z naslovom Moj šport – moje življenje.
Posvečena je krajanu Laporja, športniku,
trenerju in direktorju Zavoda za šport
Slovenska Bistrica Marjanu Štimcu.
Učenca Tiana Pufič in Uroš Sobotič
Verdnik sta ob tej priložnosti predstavila
raziskovalno nalogo o Štimcu, ki je
med drugim osvojil naslov svetovnega
veteranskega prvaka v suvanju krogle. Po

prireditvi, ki so jo popestrili z zanimivim
programom, so odprli še razstavo
njegovih medalj, plaket in pokalov.
( T. A.)

Foto: Edi Grobler

Vrhunski dosežki Bistričanov na državnem prvenstvu v twirlingu
V Slovenski Bistrici je v soboto, 5., in v
nedeljo, 6. aprila, potekal polfinale in
finale državnega prvenstva v twirlingu, na
katerem so sodelovali tudi člani in članice
bistriškega twirling kluba. V skupini c
solo je 1. mesto zasedel Mai Leskovar, v
skupini a solo pa Sara Pristovnik, ki je
slavila v kategoriji two baton mlajši.

Foto: Aleš Kolar

V parih mlajših mladincev skupine b
sta blesteli Iva Justinek in Nives Flis,
v prostem slugu starejših in mlajših
mladincev pa ponovno Mai Leskovar. V
prostem slogu junior skupine a par Sara
Pristovnik in Jana Pirnat, v prostem slogu
senior pa dvojica Anja Hebar in Iva Bračič.
Tako tekmovalci kot obiskovalci so z
burnim aplavzom spremljali nastopajoče,
jih spodbujali in bodrili tudi takrat, ko ni
šlo le za stopničke. Število twirling klubov
in društev se v Sloveniji povečuje, s tem
pa tudi navdušenje nad plesno-športno
zvrstjo, ki vključuje elemente baleta,
akrobatike in plesa.
A. M.
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Zlati grb
Aljažu
Venku
Boksarski klub iz Slovenske Bistrice
je v soboto, 15. marca, 21. zapored
izvedel tekmovanje za zlati grb v okviru
občinskega praznika. Drugič je laskavo
lovoriko osvojil reprezentant Slovenije,
udeleženec sredozemskih iger in
svetovnega članskega prvenstva Aljaž
Venko. V dvoboju kategorije do 75 kg je
porazil boksarja iz Banje Luke Dordjeta
Tomića in drugič prejel grb iz rok župana
dr. Ivana Žagarja. V ringu smo videli
osem dvobojev, od tega je bil eden v
ženski konkurenci do 52 kg, v katerem je
slovenska reprezentantka Mateja Rajterič
porazila Dorijo Popović iz Bosne in
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Turnir v malem nogometu
Prvaki znova vojaki

Foto: Aleš Kolar

Hercegovine.
V mladinskem dvoboju do 69 kg je
domačin Alen Pauman izgubil z Guzino
iz BiH, vendar je na koncu skupaj s
tekmecem prejel priznanje za najboljši
par večera. Lanski nosilec Tadej Mernik
je za zmago do 64 kg prejel nagrado
borca z najboljšo tehniko. Pomembno
mednarodno zmago pa je zabeležil tudi
Matic Samastur, in to v kategoriji do 81
kg. Pred 300 gledalci je na 21. izvedbi
Zlatega grba priznanje Boksarske zveze
Slovenije za trenersko delo prejel Stanko
Skela.
Tomaž Ajd

Na državnem prvenstvu v boksu tri zlate medalje za Bistričane
Člani Boksarskega kluba Slovenska
Bistrica so dosegli nov velik uspeh. Na
državnem prvenstvu za posameznike, ki
je od 4. do 6. aprila potekalo na Ptuju, so
osvojili kar tri naslove državnih prvakov
ter še po eno srebrno in bronasto medaljo.
Pri članih sta za Bistričane naslova
državnih prvakov priborila Tadej Mernik
(v kategoriji 64 kg) in Xhoxhaj Labinot
(do 91 kg). Tretjo zlato medaljo pa je
pri mladincih (do 75 kg) osvojil Alen
Pauman. Ekipni uspeh sta pri članih
dopolnila še Aljaž Venko (do 75 kg) s
srebrno medaljo in Mitja Zatler (64 kg)
z bronasto.

Zavod za šport Slovenska Bistrica
in Športna zveza Slovenska Bistrica
sta ob občinskem prazniku izvedla
tradicionalni turnir v malem nogometu.
V torek, 18. marca, se je v športni
dvorani Bistrica pomerilo šest ekip.
Lanski naslov je ubranila ekipa vojašnice
Vincenca Repnika Slovenska Bistrica,
drugi so bili direktorji, tretje mesto
pa je osvojila policija. Četrto mesto je
pripadlo športnim delavcem, peto so
zasedli novinarji, šesto pa ekipa občine.
Za najboljšega igralca turnirja je bil
izbran Aljaž Zajc iz moštva direktorjev.
Za občino je igral tudi župan dr. Ivan
Žagar, ki je na koncu najboljšim podelil
pokale. Sicer pa so organizatorji na
koncu podali še pobudo, da bi prihodnje
leto na turnirju nastopili tudi ekipi
gasilcev in študentov.
( T. A.)

Foto: Aleš Kolar

Gregor Podkrižnik zmagovalec
17. mednarodnega šahovskega
turnirja
Šahovski klub Impol je v soboto, 22.
marca, v hotelu Leonardo v Slovenski
Bistrici ob občinskem prazniku izvedel
17. tradicionalni mednarodni turnir.
Nastopilo je 40 šahistov. Zmagal je član
domačega kluba Gregor Podkrižnik
pred Marjanom Kastelicem (ŠK Branik
Maribor) in Jernejem Špalirjem (ŠK
Slovenj Gradec).
Med prvo deseterico so se uvrstili še
trije člani ŠK Impol. Četrto mesto je
osvojil Žan Tomazini, mesto za njim je
bil njegov brat Aljoša, 10. mesto pa je
zasedel Franc Sorčnik.
(T. A.)

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

Foto: Edi Grobler
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Območno srečanje otroških
in odraslih lutkovnih skupin
V okviru 17. Gledaliških dni je v
četrtek, 27. marca, v Domu Svobode v
Slovenski Bistrici potekalo območno
srečanje otroških in odraslih lutkovnih
skupin. Predstavilo se je devet skupin,
iz Slovenske Bistrice, Laporja, Zgornje
Ložnice, Benedikta, Šmartnega na
Pohorju in Makol. Srečanje je strokovno
spremljala Barbara Jamšek, program pa
je povezovala Jožica Repnik.
T. A.

Foto: Edi Grobler
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17. Gledališki dnevi – območno srečanje
odraslih gledaliških skupin
V več krajih v občinah Poljčane in
Slovenska Bistrica je od 21. do 30. marca
potekalo območno srečanje odraslih
gledaliških skupin. Na 17. Gledaliških
dnevih, ki jih je organizirala območna
izpostava Javnega sklada za kulturne
dejavnosti, se je predstavilo šest skupin.
V prvem delu je uvodoma Etnološka
skupina Ložniške ufarce TD Zgornja
Ložnica v domu Svobode v Slovenski
Bistrici izvedla predstavo Pušlank v režiji
Martine Lešnik. V soboto, 22. marca, sta bili
na sporedu dve predstavi. V domu kulture
Studenice se je predstavila odrasla dramska
sekcija KUD Andreja Stefanciose Studenice
z igro Jake Štoke Lažni zdravnik. Predstavo
je režiral Maks Valand. V Slomškovem
kulturnem domu v Slovenski Bistrici pa
je bila na ogled predstava Jeana Tardieuja

Error 404 v izvedbi Gledališkega kluba
Bistriškega teatra in Srednje šole Slovenska
Bistrica in v režiji Nika Voduška. V drugem
delu srečanja je naprej odrasla dramska
skupina KUD Šmartno na Pohorju v petek,
21. marca, v Slomškovem domu uprizorila
predstavo Franca Žrjava Hočemo občino,
ki jo je režirala Marijana Pečovnik. Dan
pozneje se je v kulturnem domu na Zgornji
Polskavi predstavila odrasla dramska
sekcija KUD Zgornja Polskava z igro Vinka
Möderndorferja Nežka se moži v režiji
Stanke Jesenek. 17. Gledališke dneve je v
nedeljo, 30. marca, v Ogljenšaku zaključila
odrasla dramska skupina KD Kle Teater s
predstavo Gorele so grmade. Igro je napisal
Anton Ingolič, režiral pa Jože Mohorko.
Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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