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V Slovenski Bistrici prvi mož jakutske nacionalne televizije
Javni zavod za KTV in informiranje
Slovenska Bistrica je v sredo, 5. novembra,
obiskal predsednik nacionalne televizije
Saha Ivan Mihajlovič Androsov. Prvi mož
televizije, ki pokriva Jakutijo, republiko
Ruske federacije v Daljnovzhodnem
zveznem okrožju, si je najprej ogledal
Studio Bistrica, nato pa ga je sprejel tudi
direktor bistriškega javnega zavoda za
KTV in informiranje Drago Čož.
Jakutija je največja ruska upravna enota
in pomembno gospodarsko področje vse
Zahodne Azije. Zanimiv gost iz daljne
Sibirije se je v Slovenski Bistrici mudil na
povabilo svoje rojakinje Tanje Zafošnik,
ki pri nas živi že 15 let.
T. A.
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Pestro martinovanje v Slovenski Bistrici
V torek, 11. novembra, je na Trgu
svobode potekalo martinovanje, ki
so ga organizirali Občina Slovenska
Bistrica, RIC Slovenska Bistrica, Društvo
vinogradnikov Ritoznoj in Konzorcij
Ritoznojčan. Na prireditvi se je zbralo
veliko ljudi, ki so poskusili mlado vino
in številne ostale darove jeseni. Z vinom,
krstil ga je bistriški župnik Franc Brglez,
so obdarili tudi župana Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivana Žagarja, ki je novo
vinsko kapljico razdelil med obiskovalce.
Dogajanje so popestrili člani folklorne

skupine Klasje s Črešnjevca in ansambel
Vrt iz Oplotnice.
Tomaž Ajd
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Naš praznični
december
Ursula Hribernik, etnologinja

Leto je ponovno naokoli in pred nami je
december, ki že diši po praznikih. Praznike imamo radi; zaradi sproščenosti, druženja, prostih dni, veselja, ker za trenutek
pozabimo na enolični vsakdan. Povsod
diši po prazničnih dobrotah, polni smo
veselih pričakovanj, že načrtujemo obdarovanja. Kljub temu pa v zadnjem času
ne moremo mimo pretiranih okraševanj,
posiljevanj z darilnimi kompleti in »obveznimi« stvarmi, ki jih po mnenju trgovcev
moramo imeti vsi, da bo božični čas res
pravi. Zaradi tega veliko ljudi v tem divjem prazničnem času doživlja depresije,
saj imajo kar naenkrat preveč skrbi in obveznosti.
Že od nekdaj pa smo ljudje radi praznovali. V preteklosti smo praznovanja povezovali s posebnimi dogodki in časovnimi
mejniki, vezanimi na naravne preobrate
in pozneje na letni cikel. Obdobje decembrskega enakonočja, ko je dolžina dneva
enaka dolžini noči, je ljudem še posebej
vzbujalo domišljijo in zanimanje, zato so s

tem časom povezane številne zgodbe.
Sčasoma pa so se te zgodbe spreminjale. Stara predkrščanska verovanja so se v
krščanstvu nadgradila in dobila novo podobo, predvsem bolj veselo. Glavno vlogo
pri obhodnikih v decembrskem času je
prevzel dobri mož Miklavž ali Nikolaj, ki
na predvečer sv. Miklavža otroke na skrivaj obišče in jim,
če so bili pridni,
pusti skromna
darila (orehe, jabolka, fige, suho
sadje, sladkarije),
poredne pa na
žalost čaka šiba.
Po tradiciji mu
sledi praznik božiča, kjer otroke
na božični večer
obdari Jezušček.
S krščanstvom
povezana tradicija praznovanja

Stran 3
se je pri nas ponekod že skoraj povsem
izrodila, medtem ko jo nekateri evropski
narodi še vedno ohranjajo (tudi naši severni sosedje).Vlogo Miklavža in Jezuščka
je prevzel ameriški Božiček ter ob novem
letu še socialistični Dedek Mraz. Oba v
decembru srečujemo skoraj povsod: po
mestih, na domovih, v vrtcih, šolah ter
seveda v nakupovalnih središčih, kjer ne
manjka ostale božične navlake.
Zaradi vedno bolj potrošniške naravnanosti družbe, ki ji je decembra v ospredju zapravljanje in nakupovanje daril, trpi
naša tradicija in z njo povezani lepi običaji, pri katerih se danes vedno bolj izgublja
avtentičnost. Toplina doma, ki jo pričaramo z božično peko, okraševanjem prostorov in ostalimi pripravami na božični večer, ko praznujemo, se veselimo in si poklanjamo majhne pozornosti, je vrednota,
ki bi jo morali ohranjati.
Na Bistriškem december doživljamo z
mešanico komerciale in tradicije. Namesto da bi otrokom v tem času poklonili
pravo doživetje praznikov, jim ponujamo
vse preveč komercialni pristop obiska treh
dobrih mož, ki prinašajo brezosebna darila. Po drugi strani pa se kljub vsemu trudimo, da bi jim vsako leto pripravili praznično vzdušje z obiskom številnih delavnic,
gledaliških predstav, pevskih nastopov,
animacij, iger in ostalih dodatnih aktivnosti, ki pričarajo prijetno razpoloženje.
Naj bodo prazniki, in to ne le v decembru,
dnevi, ki se jih bomo veselili zaradi medsebojnega druženja, ne pa dnevi nakupovanja in s tem povezanega stresa. Ob vsem
tem seveda ne moremo mimo pošiljanja
prazničnih voščilnic, SMS-ov, MMS-ov,
elektronskih sporočil, FB-sporočil in twitov. Vse lepo in prav, ampak topel stisk
roke in klepet iz oči v oči je zagotovo prijetnejši. Dajmo imeti tega v prazničnih
dneh čim več.
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Konstitutivna seja Občinskega
sveta Občine Slovenska Bistrica
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se
je v torek, 4. novembra, sešel na ustanovni
seji. Izmed 31 novoizvoljenih svetnikov
in svetnic je manjkala le ministrica za
okolje in prostor Irena Majcen. Kot je
znano, jo bo pozneje iz vrst stranke Desus
nadomestil Feliks Mikložič. Sejo je vodil

volilne komisije Jasmina Obrovnik Gril
predstavila poročili komisije o izidu
volitev članov občinskega sveta in izidu
volitev za župana. Petčlanska mandatna
komisija je v nadaljevanju brez zapletov
potrdila mandate članov in članov
občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve
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dr. Ivana Žagarja za župana Občine
Slovenska Bistrica.
T. A.

Občinski svet imenoval odbore in komisiji
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je
v ponedeljek, 10. novembra, na svoji prvi
dopisni seji imenoval člane treh odborov
in dveh komisij občinskega sveta.
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najstarejši svetnik Branko Repnik.
Uvodoma je predsednica občinske

Foto: Aleš Kolar

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
1. SLS, predsednik: Simon Unuk
2. DeSUS, podpredsednik: Branko
Repnik
3. SDS, član: Drago Capl
4. N.Si, članica: Patricija Breznikar
5. SLS, članica: Tanja Vintar
6. SD, član: dr. Andrej Godec
7. SMC, članica: Severina Ušen
Odbor za gospodarstvo in proračun
1. SDS, predsednik: Matej Arnuš
2. SMC, podpredsednik: Miro Juhart
3. SLS, član: Srečko Juhart
4. SLS, član: Maksimiljan Tramšek
5. DeSUS, članica: Lea Ornik

Odbor za okolje in urejanje prostora
1. SLS, predsednik: Dušan Leskovar
2. N.Si, podpredsednik: Darko Sagadin
3. SDS, član: Srečko Juhart
4. SD, član: Ludvik Repolusk
5. SMS, članica: Metka Cvetko
Odbor za družbene dejavnosti
1. SD, predsednik: Tomaž Godec
2. N.Si, podpredsednica: Patricija
Breznikar
3. SDS, član: Jožef Trol
4. SLS, član: Modest Motaln
5. DeSUS, članica: Jelka Jamnikar
Statutarno pravna komisija
1. SD, predsednik: Drago Mahorko
2. SDS, podpredsednik: Matej Goričan
3. SLS, član: Stanislav Mlakar
4. SLS, član: Franc Pernat
5. SMC, član: Igor Kruder

10. raziskovalni simpozij podjetja Impol
Pri Treh kraljih je v četrtek, 6.
novembra, potekal deseti raziskovalni simpozij podjetja Impol.
Uvodni nagovor je imel predsednik uprave Impola Jernej Čokl.
Glavne značilnosti enotirnega sistema upravljanja in njegov pomen
za skupino je predstavil dr. Borut
Bratina z Ekonomsko-poslovne
fakultete Univerze v Mariboru.
Predavali so številni strokovnjaki,
ob koncu pa je povzetek simpozija
podal Edvard Slaček.
T. A.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA
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Tudi krajevne skupnosti imajo svoje vodstvo
Tomaž Ajd
V krajevnih skupnostih Občine Slovenska
Bistrica so izvolili predsednike in podpredsednike svetov KS. Sedem predsedni-

kov bo ponovilo svoj mandat, osem pa je
novih. V KS Laporje bodo 25. januarja na
nadomestnih volitvah izvolili tri manjka-

joče člane sveta KS.

FOTOGALERIJA PREDSEDNIKOV SVETOV KS
KS LAPORJE
Štefan OTOREPEC
040 209 525

KS TINJE
Maks TRAMŠEK
041 780 662

KS dr. Jagodiča
Srečko JUHART
041 704 674

KS LESKOVEC
Peter KRAŠEVEC
040 414 034

KS PRAGERSKO
Matej ARNUŠ
041 371 724

KS ZGORNJA LOŽNICA KS ZGORNJA POLSKAVA
Ivan KUMAVER
Dušan KOTNIK
041 675 163
041 457 559

KS Pohorskega odreda
Ludvik REPOLUSK
041 405 744

KS PRELOGE
Andreja ŠOŠTARIČ
041 355 325

KS SP. POLSKAVA
Monika KIRBIŠ ROJS
041 866 239

KS ŠMARTNO
Modest MOTALN
051 607 614

KS Alfonza Šarha
Milan AJD
041 283 225

KS IMPOL
Dušan LESKOVAR
041 359 606

KS ČREŠNJEVEC
Peter ŽIŠT
031 880 844

KS KEBELJ
Jožef TURNER
040 342 220

Piknik članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
V soboto, 25. oktobra, je v veteranskem
centru na Brinju potekal jesenski piknik
za člane in članice Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Center, ki
je nastal tudi ob številnih prostovoljnih
urah članov in članic, je skoraj vse leto
zaseden, saj v njem potekajo številne aktivnosti. Enkrat letno se veterani družijo
tudi ob kuharskih specialitetah iz domače
kuhinje, nazdravijo uspešnemu letu in ob

druženju, preden se zaprejo
vrata
centra,
snujejo načrte
za
prihodnje
leto.
A. M.
Foto: Edi Grobler
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OBČINA PO MERI INVALIDOV, IHELP

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska Ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: h.c. +386 2/843 28 00,
faks: 386 2/843 28 45
E-pošta: obcina@slov-bistrica.si

Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 5343 508, faks: 01 566 14 60
e-mail: zdis@siol.net
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DRUŠTVO
INVALIDOV
ČREŠNJEVEC
Črešnjevec 94
2310 Slovenska Bistrica
Tel./Faks: 02 8184 895
e-mail: zvone.kolar@gmail.com

Zveza delovnih invalidov Slovenije, Društvo invalidov Črešnjevec
in Občina Slovenska Bistrica
vas vabimo
v torek, 9. decembra 2014, ob 16. uri v avlo Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
na svečano podelitev listine »občina po meri invalidov«.
Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta Občina po meri invalidov spodbuja občine k
načrtnemu odzivanju na posebne potrebe invalidov in k socialnemu vključevanju invalidov, za sožitje in večjo
kakovost življenja vseh občanov.
Zveza delovnih invalidov Slovenije je na podlagi
Pravilnika o pridobitvi listine »občina po meri invalidov«
izbrala
Občino Slovenska Bistrica
za prejemnico listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2014.
Prijazno vabljeni!

Namestitev indukcijske zanke
Od meseca novembra dalje se v Viteški
dvorani gradu v Slovenski Bistrici nahaja
indukcijska zanka, s katero je naglušnim
oziroma slabše slišečim osebam s slušnimi
aparati omogočeno lažje spremljanje
kulturnih prireditev. Investitor indukcije
zanke je v okviru projekta Občina po meri
invalidov Občina Slovenska Bistrica.

Informacijska pisarna za ljudi s posebnimi
potrebami

V dvoriščni občinski stavbi v Slovenski Bistrici deluje
informacijska pisarna, ki je namenjena ljudem s posebnimi
potrebami. Pri informatorki lahko dobijo vse potrebne
informacije in uredijo upravne zadeve, ki so v pristojnosti
občine.
Pisarna deluje v času uradnih ur občine, in sicer ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, ob
petkih pa od 7. do 13. ure.

Predavanje o temeljnih postopkih oživljanja in predstavitev mobilne aplikacije
V Centru za starejše Metulj so
izvedli predavanje, na katerem
je idejni vodja projekta iHELP,
Andraž
Ogorevc,
predstavil
mobilno aplikacijo, ki omogoča,
da z enim samim dotikom na
mobilnem telefonu rešimo življenje
družinskemu
članu,
prijatelju,
neznancu ali sebi. Omenjena
aplikacija je za občane naše občine
brezplačna, ker je občina podpisala

pogodbo o financiranju tega
projekta. Aplikacija omogoča klic
na pomoč tudi gluhim in naglušnim.
Na predavanju sta sodelovala
tudi reševalca iz reševalne službe
Zdravstvenega doma Slovenska
Bistrica Matjaž Žunkovič in Boštjan
Čavničar. Vsi, ki so se brezplačnega
predavanja udeležili, so lahko na
lutki izvedli tudi praktičen preizkus
oživljanja z uporabo defibrilatorja.
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INTERVJU

Dr. Ivan Žagar
Drago Čož

Foto: Aleš Kolar

Letos so se volivci kar nekoliko
naveličali, pardon, navolili. Nazadnje
smo pod streho spravili še lokalno
oblast. Prepričljivo ste svoj peti županski
mandat dobili že v prvem krogu. Vaš
komentar?
Ja, lahko bi se strinjal s to vašo ugotovitvijo,
da so se volivci letos nekoliko naveličali
volitev. Konec koncev smo imeli trojne
in ob tem še en referendum. To se je
v določeni meri odrazilo tudi skozi
relativno nizko volilno udeležbo. Seveda
pa volitve same po sebe predstavljajo nek
presek stanja. Glede na rezultat lokalnih
volitev v naši občini bi lahko sklepali,
da imamo tu vendarle dokaj stabilno
politično situacijo. Vsekakor je indikator
tudi dejstvo, da v naši občini na tokratnih
volitvah ni bilo nestrankarskih list, ampak
so kandidirale zgolj stranke. Dodal bi, da
so volivci očitno prepoznali naše delo in
trud v preteklem mandatnem obdobju.
Bilo je zahtevno in prepričan sem, da smo
– v okviru možnosti, seveda – naredili
korak naprej.
Stranke, ki so vas podprle kot
županskega kandidata, imajo večino
tudi v občinskem svetu. Ne glede na to
boste k sodelovanju verjetno povabili
tudi druge …

Vsekakor. Veste, vedno sem zagovarjal
tezo, da se volitve končajo na volilni
dan, ko se volišča zapro. Takoj naslednji
dan je potrebno poprijeti za delo.
Dobrodošel je vsak par rok. Zato sem
seveda k sodelovanju povabil vse ostale
politične opcije in ostale, tako s področja
gospodarstva, civilnih ustanov in javnih
služb. Skratka, vabljeni so vsi, ki v tem
okolju živijo, ustvarjajo in jim ni vseeno,
kakšen bo naš skupni jutri. Ocenjujem,
da tudi v preteklosti tega sodelovanja ni
manjkalo, zato smo lahko s skupnimi
močni stvari premaknili na bolje.
Po svoje paradoksalno je dejstvo, da
je SLS na državni ravni pogorela, celo
izpadla iz parlamenta, na lokalni ravni
pa ste se celo okrepili …
Kar zadevo to relacijo oziroma primerjavo
lokalnih in državnih volitev, bi dejal, da so
pri volitvah vedno v ospredju nosilci teh
list. Pri Slovenski ljudski stranki prihaja to
še posebej do izraza. Uspešni smo v tistih
okoljih, kjer naši župani s svojimi ekipami
permanentno zagotavljajo skladen in
uspešen razvoj. Na državni ravni nam to
očitno ne uspeva, kar se je odrazilo tudi
v volilnem neuspehu stranke na letošnjih
parlamentarnih volitvah. Bi pa v zvezi s
tem želel opozoriti še na dodatno težavo,
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ki jo imamo glede tega v Sloveniji. Ob tem,
da nam je uspelo sesuti nekaj ključnih
sistemov, pomembnih za funkcioniranje
države, smo v dobršni meri uspeli sesuti
tudi mehanizme delovanja strankarske
demokracije, kar se že lep čas izraža v
politični nestabilnosti na državni ravni.
Precej »zaslug« za to imajo seveda stranke
same, ker se ne znajo pravočasno in
pravilno odzvati na lastne probleme. In to
po mojem velja prav za vse stranke, tako
desne kot leve. Svoje k temu prispeva tudi
določena stigmatizacija politike, pogosto
s strani medijev. V zvezi s tem bi posebej
opozoril na pojav tako imenovanih
lokalnih »šerifov«, ko se poskuša kar
vse župane po vrsti zmetati v isti koš.
Tu je prisotnega veliko populizma in
demagogije. Poleg tega pa stigmatiziranje
politike in s tem nosilcev političnih funkcij
pomeni, da se političnemu angažiranju
odpovedujejo tudi vsi tisti posamezniki,
ki so na tem področju pripravljeni kaj
narediti.
Volilna udeležba sicer ni bila za v album,
vendar odločajo pač tisti, ki pridejo.
Čeprav je nekoliko zaskrbljujoče, da je
teh od volitev do volitev manj …
Ja, kar nekaj je dejavnikov, ki vplivajo na
volilno udeležbo. Eden od teh so tokrat
bile seveda letošnje kar trojne volitve.
Vsekakor je potrebno omeniti tudi
izkušnje občanov oziroma državljanov
glede volilnih programov. Veliko se
namreč obljublja, realizira pa precej manj.
Po tem, kar se trenutno dogaja z vlado,
upam, da gre zgolj za nek trenutni krč
in slabosti. Pričakujem, da se bodo stvari
čim prej stabilizirale in da bo zagotovljeno
uspešno izvajanje operativne politike na
državni ravni. Omenil bi še ta negativni
prizvok in pa dejstvo, da se ljudje očitno
premalo zavedajo pomena politike.
Udeležba na volitvah seveda ni obvezna,
je pa res, da na koncu odločajo tisti, ki se
jih udeležijo. Sem pa prepričan, da bo za
višjo udeležbo v prihodnje potrebno, med
drugim, na ustrezen način normalizirati
demokratične vzorce, če se lahko tako
izrazim.
Išče se predsednik. Mislim, Slovenske
ljudske stranke. Vas mika oziroma vas je
sploh kdaj mikalo?
No, odkrito moram povedati, da v tem
trenutku kaj dosti ne razmišljam o tem.
Imam namreč veliko drugega dela. Kot že
rečeno, ta trenutek to, vsaj z moje strani, ni
neka realna opcija.
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Po skoraj dvajsetih letih smo ostali brez
državnega poslanca …
Najbrž je zelo koristno, če ima okolje
oziroma volilni okraj svojega predstavnika
tudi v parlamentu kot najvišjem hramu
demokracije oziroma predstavniškem
telesu. Pomembno je, da se poslanec
tega svojega okolja zaveda, da pozna
dejanske probleme in v tej smeri tudi
aktivno deluje. Sodim, da je dosedanji
poslanec v tem smislu kar nekaj naredil.
Kar se mi zdi še pomembneje, pa je to, da
poslanci v državnem zboru kot najvišjem
zakonodajnem telesu s svojim odločanjem
zagotovijo pogoje, da se državna oziroma
narodnogospodarska politika izvaja na
način nekega skladnega in primerljivega
razvoja na celotnem območju Slovenije.
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Bojim se, da poslanci neredko trošijo čas
in energijo za neke parcialne, kratkoročne
rešitve, ne vidijo pa ključnih, če hočete,
prednostnih nalog oziroma celote.
Dvomim, da je mogoče politiko oziroma
državo voditi na centralističen način.
Tovrstne težnje so vsekakor prisotne.
No, ob volitvah so se v občini seveda
dogajale še druge stvari. Kako bi ocenili
iztekajoče se leto, predvsem v luči
doseganja zastavljenih nalog in ciljev?
Razumljivo je, da se nismo ukvarjali
zgolj z volitvami. Čeprav je res, da so
te, in seveda ne zgolj lokalne, nekoliko
zaznamovale naše delo. Aktivnosti so
bile osredotočene v nadaljnji razvoj
občine. Na področju občinskih financ
smo zmanjšali oziroma konsolidirali dolg
in ob tem določene kreditne obveznosti
tudi uspešno reprogramirali oziroma
nadomestili z ugodnejšimi aranžmaji.
Ob tem smo ponovno pognali in
nadaljevali z realizacijo nekaterih večjih
infrastrukturnih projektov, za katere
sem prepričan, da se bodo tudi uspešno
zaključili. V pripravi so tudi občinski
razvojni načrt in posamezni razvojni
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projekti v okviru razpisov, ki se sedaj
začenjajo, zlasti glede nekaterih naložb v
vrtce. Skratka, aktivnosti glede razvojnega
načrtovanja so potekale tekoče. Kar
nekaj pozornosti smo seveda posvetili
tudi ciljem in nalogam, ki so vezane na
socialno področje in s tem povezane
eksistenčne vidike, vključno s prizadevanji
za ohranitev delovnih mest in iskanjem
novih zaposlitvenih možnosti.
Vlada je sprejela rebalans, pred vami je
obdobje priprave in sprejetja občinskega
proračuna. Srečali ste se tudi s finančnim
ministrom. Napovedi so menda vse prej
kot obetavne …
Odkrito moram povedati, da sem glede
prihodnjega obdobja precej zaskrbljen.
Sploh po pogovorih, ki sem jih še v
funkciji predsednika Skupnosti občin
Slovenije imel na finančnem ministrstvu
s pristojnim ministrom. Napovedi glede
konsolidacije državnih financ, vezano
na nivo lokalne samouprave, so dokaj
pesimistične. Pristojnim v vladi že nekaj
časa poskušamo dopovedati, da občine
na sistemski ravni izgubljajo približno
17 odstotkov potrebnih sredstev, ki bi
jih nujno morali imeti za zagotavljanje
normalne tekoče porabe. Na ravni vseh
občin to pomeni izpad v višini približno
200 milijonov evrov. Z rebalansom za
prihodnje leto se nam obeta še znižanje
sredstev za dodatnih 100 milijonov.
Konkretno za našo občino to pomeni
izpad na prihodkovni strani med enim in
1,5 milijona evrov. To bo znatno otežilo
tekoče poslovanje, da o investicijah sploh
ne govorim. Če do tega črnega scenarija
pride, bo potrebno ustrezno ukrepati,
se prilagoditi. Tudi v občinah se seveda
zavedamo, da morajo lokalne skupnosti
prevzeti del bremena, vendar ne na način,
da se nam na eni strani zmanjšujejo
prihodki, na drugi strani imamo odhodke
oziroma s tem povezane stroške, ki nam
jih v dobršni meri povzroča in predpisuje
država. Tudi to v precejšnji meri ponazarja
ta že nekajkrat omenjeni centralistični
pristop. Upal bi si trditi, da smo v Sloveniji
pravzaprav priča dvema svetovoma. Eden
je osrednji, ljubljanski, če hočete, kjer
so pogoji za življenje bistveno drugačni
kot v ostalih delih Slovenije. To kažejo
tudi statistični podatki, saj se te razvojne
razlike vseskozi povečujejo. Na občini smo
v fazi priprave proračunskih dokumentov,
vendar bo dinamiko potrebno pozneje
prilagoditi, upoštevajoč pogajanja z
vladno stranjo, ki še potekajo.
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Slovenija je razdeljena na dve
kohezijski regiji, vzhodno in zahodno.
Predsedujete svetu vzhodne regije.
Potem ko je Slovenija z EU podpisala
partnerski sporazum, je bilo s strani
vzhodne regije kar precej pripomb
na operativni program, ki predstavlja
ključni dokument za črpanje evropskih
sredstev …
Kar zadeva izvajanje kohezijske politike,
se je seveda najprej potrebno ustaviti pri
obstoječi finančni perspektivi, v okviru
katere v Slovenski Bistrici peljemo tri
infrastrukturne projekte. Projekt CERO
(gre za ravnanje z odpadki) je že končan,v
zaključni fazi pa sta tudi projekta
vodooskrbe in kanalizacijsko čistilni
sistem na območju Zgornje in Spodnje
Polskave ter Pragerskega, v navezave
s Črešnjevcem. Te projekte relativno
uspešno zaključujemo, vendar država ne
sledi tej dinamiki in nam iz tega naslova
dolguje okrog 3,5 milijona evrov, ki jih
moramo seveda sami premostiti oziroma
zalagati. Upam, da bo država izpolnila
svoje obveznosti, saj pogosto poslušamo,
kakšne težave so s črpanjem evropskih
sredstev, mi pa imamo konkretne
projekte, pri čemer nam državna raven ne
sledi. V prihodnje bo na področju Unije
in namenskega koriščenja sredstev v veliki
meri vse podrejeno razvojnim naložbam,
ki naj bi zagotovile nadaljnji razvoj
gospodarstva in s tem novih delovnih
mest. Povedati moram, da imamo v
pogovorih z vladno stranjo kar nekaj
težav glede tega, kako pripraviti ustrezne
dokumente. Dejstvo je, da tu Slovenija
zelo zamuja. Država je razdeljena na dve
kohezijski regiji, vzhodno in zahodno.
Razvojne razlike med obema so se
vseskozi povečevale in se še povečujejo,
kar se kaže tudi v deležu doseganja bruto
domačega proizvoda (BDP). Vzhodni del
je tako pod normativom 75 odstotkov
BDP, medtem ko je zahodni del že presegel
100 odstotkov BDP. Na račun nerazvitosti
vzhodnega smo uspeli izpogajati dodatna
sredstva v višini približno 500 milijonov
evrov. Seveda pričakujemo, da se bodo ta
sredstva namenila za razvojno naložbeno
politiko v tem vzhodnem delu države.
V svetu vzhodne kohezijske regije smo
vseskozi vztrajali, da se zaradi omenjenih
razvojnih razlik pripravijo ločeni
operativni programi. Konec koncev so
potrebe v vzhodni regiji drugačne. Ob
tem je prisotna tudi bojazen, da bi se
ta sredstva preko določenih posrednih
mehanizmov prelila v zahodni del
države. Vlada nam do sedaj ni želela
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prisluhniti, vendar mora svet regije dati
predhodno soglasje k tem dokumentom.
Se pravi, k partnerskemu sporazumu in
operativnemu programu. Svet regije je v
neki časovni stiski dal to pogojno soglasje,
vezano na določene pogoje. Ves čas smo
bili pod določenimi pritiski, češ če ne bo
soglasja, bomo morali prevzeti posledice
glede nepravočasne priprave ključnih
dokumentov. Končna verzija dokumenta
ni bila takšna, s kakršno smo predhodno
soglašali. Tako se seveda ne dela. Kar
dodatno skrbi, pa je dejstvo, da manjkajo
še izvedbeni dokumenti. Eden od teh je,
recimo, pametna specializacija, drugi pa
prometna resolucija, ki naj bi opredelila
ključne prometne naložbe. Prav tako ni
nekaterih drugih razvojnih regionalnih
programov. Lahko bi se reklo, da sploh ni
jasno, na kaj se soglasje pravzaprav daje.
Če občine ne bodo imele na voljo teh
sredstev, bo seveda veliko težje zagotoviti
širšo, infrastrukturno podporo mikro
poslovnemu okolju. V naši občini brez
tega ne bo razvoja industrijskih con,
impolskega bazena, širjenja turističnih
zmogljivosti in še česa.
Znano je, koliko sredstev bo razdeljenih
med obe regiji. Vzhodna naj bi iz tega
naslova dobila približno 1,27 milijarde
evrov. Kako bo potekalo koriščenje
oziroma črpanje teh sredstev znotraj
regije?
Kar zadeva delitev sredstev znotraj
obeh regij, je potrebno povedati, da
so ta predvidena sredstva razdeljena
po
namenih,
upoštevajoč
enajst
programskih ciljev. Pričakujemo, da
je operativni program, ki je sicer zelo
obsežen dokument na 300 straneh, dovolj
operativen v tem smislu, da bo omogočil
financiranje ustreznih razvojnih projektov
v vseh okoljih, tudi v našem. Sicer pa je
v tem trenutku skoraj nemogoče povedati,
kako bo potekalo koriščenje teh sredstev.
Zadovoljivih odgovorov o tem verjetno
v tem trenutku ne bi mogli dati niti
predstavniki vlade. Če govorim za našo
občino, lahko rečem, da mi točno vemo,
kateri so tisti projekti, ki so vitalnega
pomena za naše lokalno okolje in imajo
ob tem tudi širši karakter.
Tu bi najprej omenil razvoj industrijske
cone Impol z izgradnjo zahodne
obvoznice in zagotavljanjem širitve
proizvodnih zmogljivosti, nadaljevanje
inkubiranja
podjetij
z
vsemi
spremljajočimi projekti, kot sta start
up in socialno podjetništvo. Nadalje
razvojni projekt turistične infrastrukture
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s poudarkom na promocijskih aktivnostih
in z zagotavljanjem potrebne prometne
infrastrukture, ki je seveda eden od
temeljnih predpogojev, da se turistično
gospodarstvo oziroma njegove dejavnosti
uspešno razvijajo in delujejo. Dejstvo je,
da se podjetja ne razvijajo samo znotraj
svojih zidov oziroma mikro poslovnega
okolja. Vsekakor so vpeta v širši prostor.
Za povečanje primerljivih konkurenčnih
prednosti morajo imeti na voljo z
ustrezno infrastrukturo opremljeno širše
okolje. Tudi najbolj privlačne turistične
destinacije nam ne bodo kaj dosti koristile,
če bodo do njih vodile razpadajoče ceste.
Zahodna obvoznica je infrastrukturna
naložba, ki jo bo najbrž potrebno
obravnavati tudi ali pa predvsem
v kontekstu zagotavljanja boljših
razvojnih možnosti in konkurenčnih
prednosti ter s tem novih delovnih mest
v okviru impolskega kompleksa …
Ko se pogovarjamo o zahodni obvoznici,
bi vsekakor posebej poudaril to, da
v primeru te naložbe ne gre zgolj za
prometno infrastrukturo. Pomemben
je tudi energetski vidik. Izgradnja
obvoznice bo družbi Impol med drugim
omogočila lažjo, hitrejšo izgradnjo lastne
infrastrukture in s tem zagotovitev
pogojev za širjenje izven zdajšnje oziroma
obstoječe lokacije.
Ko sva že pri novih delovnih mestih:
kako kaže s projektom Quadrofoil in
novim trgovsko-poslovnim objektom ob
priključku na avtocesto?
V zvezi s projektom Quadrofoil bi
povedal, da smo podpisali pismo o nameri
skupaj z Impolom in z nosilcem projekta.
Z njune strani so bila dana zagotovila, da
naj bi s to poskusno proizvodnjo oziroma
tako imenovano ničelno serijo začeli še v
letošnjem letu in potem naj bi se projekt
ustrezno širil in nadaljeval v smeri redne
proizvodnje. Precej je seveda odvisno tudi
od tega, kako bodo s proizvodom uspešni
na trgu. Po zagotovilih je zanimanje
oziroma povpraševanje po teh plovilih
kar precejšnje. Če se bo projekt uspešno
razvijal, bo tako pridobljenih oziroma
zagotovljenih kar precej novih delovnih
mest. Kar zadeva poslovno-trgovski
objekt, smo naredili korak naprej, saj
je bilo v okviru pridobljenih smernic
v kmetijskem delu izdano pozitivno
soglasje. Investitor lahko tako nadaljuje s
pridobivanjem potrebne dokumentacije
in pripravo operativnega prostorskega
načrta.
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Na mesto okoljske ministrice v vladi
je bila imenovana domačinka, gospa
Irena Majcen. Verjetno pozdravljate to
kadrovsko rešitev …
Tudi v preteklosti sem vedno z
zadovoljstvom sprejel in pozdravil takšne
kadrovske rešitve, ko je kdo iz našega
okolja v tem smislu napredoval na višje
in temu ustrezno pomembnejše pozicije
in odgovorne funkcije. To lokalnemu
okolju praviloma lahko le koristi. Tudi to
imenovanje sem pozdravil, saj gre za resor
oziroma področje, ki v precejšnji meri
zadeva tudi našo občino. So stvari, ki jih
bo potrebno pospešiti. Povsem konkretno:
sprejemanje
našega
prostorskega
načrta, realizacija posameznih okoljskih
projektov, kot je recimo sanacija
zemeljskih plazov in podobno. Seveda pa
je dobro, da tisti, ki pridejo na te funkcije
oziroma položaje, ne pozabijo, od kod
so prišli. Bo pa vsekakor to ministrstvo
imelo kar precej za postoriti na področju
prostorske zakonodaje, in to v sistemskem
smislu. Mogoče razmisliti tudi o tem,
da se določene naloge s tega področja
prenesejo na občine. Tudi o prihodnjem
statusu upravnih enot bo najbrž potrebno
še kaj doreči. In kar se mi zdi še posebej
pomembno,
skrajšati
posamezne
postopke za pridobivanje dokumentacije.
Posamezni postopki trajajo celo več let,
kar seveda vse prej kot stimulativno vpliva
na privabljanje tujih investitorjev.
Nekateri župani so v času svojih
mandatov menda znali poskrbeti tudi
zase. Kaj imate vi po štirih županskih
mandatih na svojem kontu, razen sivih
las, seveda?
Ja, lahko bi se reklo, da imam po svojem
zadnjem županskem mandatu za štiri leta
starejšo hišo in za štiri leta starejši avto. Kar
pomeni, da je oboje temu ustrezno manj
vredno. Zlatnine in srebrnine nimam, če
seveda odmislim sive lase. Moje največje
bogastvo pa so seveda moji trije otroci.
Kje boste silvestrovali? Sejšeli, Bahami,
Spodnja Polskava …
Silvestroval bom kar doma, na Spodnji
Polskavi. Vmes pa bo treba še malo skočiti
na bistriški Trg svobode in nazdraviti.
Sicer pa bi izkoristil to priložnost tudi za
to, da vsem občankam in občanom voščim
srečno 2015 in jim zaželim predvsem
zdravja in notranjega miru ter uspehov
tako na zasebni ravni kot tudi poslovno.
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KRAJEVNI PRAZNIK
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Krajevni praznik Šmartnega na Pohorju v
znamenju številnih spremljajočih prireditev
Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju je
letošnje praznovanje svojega krajevnega
in farnega praznika obeležila z nizom
spremljajočih dogodkov, ki so bili zelo
dobro obiskani. »V tem času je zelo
pomembno povezovanje in druženje
med krajani, saj bomo le tako lahko kos
izzivom, ki nas čakajo,« je o prireditvah
povedal predsednik Sveta KS Šmartno
na Pohorju, Modest Motaln. V tednu
praznovanja so na vseh dogodkih skupaj
zabeležili več kot 700 obiskovalcev.
Začeli so z delavnico izdelave domačega
detergenta za pranje perila in zeliščne
kopalne soli. Udeleženci so se seznanili
s postopkom izdelave in prednostmi
domačega detergenta, ki je naravi bolj
prijazen od tistih, ki so na policah trgovin.
Ker se bliža praznični čas, pa so izdelali
tudi zeliščno kopalno sol.
Na martinovo so pred gasilskim domom
PGD Šmartno na Pohorju krstili mošt in
pripravili krajše druženje ter pokušino
mladega vina.
Drugi dan praznovanja je v prostorih KS
potekal dan odprtih vrat KS. Tam so se
lahko krajani vpisali v knjigo krajanov –
novost, ki so jo uvedli. Tudi v prihodnje
se bo lahko v omenjeno knjigo vpisal
vsak krajan, ki jih bo obiskal. Pobude
in predloge pa bo na vsaki naslednji seji
pregledal svet KS, ki bo podal odgovore.
Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo lahko
komu pomagali in s tem rešili življenje,
so isti dan organizirali še tečaj temeljnih
postopkov oživljanja, ki ga je vodila Boža
Levstik.
V sklopu prireditev ob krajevnem prazniku
se je znašla tudi občinska spominska
slovesnost ob svetovnem dnevu spomina
na žrtve prometnih nesreč, ki je potekala
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na parkirišču ob lokalni cesti v središču
kraja. Osrednji govornik je bil župan dr.
Ivan Žagar.
Potepali so se tudi po Islandiji, deželi
nasprotij, kjer se na vsakem koraku
srečujeta ogenj in led. Čeprav leži na
skrajnem severu Evrope sredi Atlantskega
oceana, je dežela eksotična in zelo
posebna. Polnijo jo vulkani, gejzirji
in izjemno prijazni ljudje. Potopis je
pripravila popotnica in novinarka Metka
Pirc, ki se je na Islandijo odpravila zato,
da bi doživela severni sij. Tega so skozi
njene fotografije doživeli tudi udeleženci
predavanja.
Ker je kraj zelo priljubljena pohodniška
destinacija, so se odločili v program
uvrstiti pohod po Devinskem vintgarju.
Pohodna pot je nekoliko manj znana
in primerna za vsakogar. Začne se na
Devini in konča v Šmartnem na Pohorju.
Pod vodstvom Ivana Brezovška je to pot
spoznalo veliko število pohodnikov.
Sobotno popoldne je bilo rezervirano

za najmlajše. Lutkovna predstava Vila
Malina je bila deležna velikega obiska
kratkohlačnikov. Otroci so skozi igro Ines
Mohorko Germ in Mirele Jurič spoznali
zgodbo vile, ki nima redoljubnih navad in
ne imena.
Zadnji dan praznovanj se je začel z
odkritjem obeležja tajnega skladišča
orožja, ki je bilo med vojno agresijo
na Slovenijo v letih 1990 in 1991 pri
domačinu Rudiju Streharju v Zgornjem
Prebukovju.
Vrhunec vseh prireditev je bila slovesnost
ob krajevnem prazniku, ki je potekala v
športni dvorani OŠ Šmartno na Pohorju.
Program so svečano začeli s praporščaki.
Nastopili so sekcije domačega KUD in
otroci tukajšnje šole. Ob prazniku so
visoko priznanje podelili Aktivu kmečkih
žena Šmartno na Pohorju za tridesetletno
ohranjanje kulturne dediščine Pohorja
in zahvalo dolgoletnemu članu sveta KS
Damjanu Šeligu za njegovo požrtvovalno
delo na področju urejanja cestne
infrastrukture. Obiskovalci, ki so povsem
napolnili športno dvorano, so si lahko
ogledali tudi kulinarično razstavo dobrot
članic Aktiva kmečkih žena Šmartno
na Pohorju. V slavnostnem nagovoru
je predsednik sveta KS Modest Motaln
poudaril, da ob tem praznovanju ni šlo le za
praznik skupnosti, temveč tudi za praznik
povezovanja. Izrazil je zadovoljstvo in
zahvalo vsem, ki so soorganizirali teden
dni trajajoče dogajanje.
P. R.
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URAD ZA DELO

Letos več delovno
aktivnih
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Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

Ponovno je pred nami praznični december. Z njim zaključujemo še eno leto v
naši knjigi sodelovanja, povezovanja,
mreženja in ustvarjanja. V nadaljevanju
sledi kratek pregled dogajanj na trgu
dela na območju Slovenske Bistrice.

Zaposlitve v letu 2014
V obdobju od januarja do oktobra 2014
se je zaposlilo 1223 brezposelnih oseb, kar
je za 6,1 odstotka manj kot prejšnje leto v
enakem obdobju.
Od vseh zaposlitev se je leta 2014 kar 232
oseb zaposlilo preko javnih del in 66 oseb
s subvencijami Zavoda. Dodati je pot-

rebno, da Zavod beleži samo zaposlitve
brezposelnih oseb, ki so prijavljene v Zavodovi evidenci iskalcev zaposlitve, ne pa
vsa dogajanja na trgu dela, kot so npr. prezaposlitve ali zaposlitve takoj po zaključku
izobraževanja.
Število zaposlitev oseb iz evidence brezposelnih oseb je glede na predhodno leto
manjše, ker je od 12. aprila 2013 dalje v
veljali novela Zakona o urejanju trga dela,
ki je delodajalcem ukinila dolžnost obvezne objave delovnega mesta na Zavodu, v
skladu s katero pa je še vedno potrebno
delovno mesto javno objaviti, a na drugih
javnosti dostopnih mestih.

Dogodki, ki so obeležili leto 2014 na Uradu za delo Slovenska Bistrica

-Sejem poklicev na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, ki se je odvijal 26. januarja.
Sodelavka urada za delo se je dogodka udeležila in osnovnošolcem 8. in 9. razredov
predstavila aktualne informacije o trgu dela na območju urada za delo Slovenska
Bistrica.
-Mladi iskalci zaposlitve so se marca 2014 povezali preko socialnega omrežja Facebook Povežimo Se [S skupnimi močmi do uspeha].
-Sodelovali smo tudi na okrogli mizi o vseživljenjskem učenju v okviru Parade znanja na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, ki je potekala 8. maja.
-Posvet za delodajalce (10. julij): udeležilo se ga je deset delodajalcev; predstavljeni
so jim bili aktualni programi aktivne politike zaposlovanja, skratka ugodnosti pri
zaposlovanju.
-Čezmejni zaposlitveni sejem (na Območni službi Maribor 23. maja): na njem sta se
predstavili dve podjetji iz našega lokalnega okolja.
-Tematski dan o socialnem podjetništvu smo na uradu za delo izvedli 21. avgusta, ko
smo predstavili priložnost za lokalne izvajalce in tudi za brezposelne osebe.
-Avgusta smo sodelovali z Občino Slovenska Bistrica in Razvojno informacijskim
centrom pri natečaju najboljše ideje socialnega podjetništva. Od vseh 19 idej za izbor
najboljše ideje socialnega podjetništva je bilo kar 18 avtorjev iz vrst brezposelnih
oseb, ki smo jih v ta namen tudi obravnavali na uradu za delo.
-Zavod je 24. septembra organiziral nacionalni dogodek za delodajalce, Zavod – vaš
partner pri zaposlovanju – podpis namere zaposlovanju.
-25. septembra smo sodelovali na okrogli mizi v zvezi z zaposlovanjem mladih. Udeležila se je je tudi ministrica Anja Kopač Mrak.
-23. oktobra je bil izveden dan odprtih vrat s sloganom »Spoznajte nas, tukaj smo
za vas«, ki se je odvijal prvič v zgodovini zavoda. Zavod je odprl svoja vrata na vseh
svojih lokacijah.
Dogodka se je na uradu za delo udeležilo 105 udeležencev, tega dne so se odvijali
tudi t. i. hitri zmenki v sodelovanju s podjetjem Kadring z namenom poiskati delavca
za prosti delovni mesti kovač in delavec v proizvodnji.
-Izveden je bil tudi dan odprtih vrat gospodarstva za devetošolce in njihove starše.
Potekal je 27. novembra v Slovenski Bistrici, kjer jim je vrata odprlo podjetje Impol,
d. d.
-Skupaj s centrom za socialno delo smo iskali možnosti za ranljive ciljne skupine ter s
tem namenom izvedli štiri medinstitucionalne komisije.

Registrirana brezposelnost
Konec oktobra 2014 je bilo na območju
urada za delo Slovenska Bistrica registriranih 2029 brezposelnih oseb, kar je za
šest odstotkov več kot v predhodnem mesecu in za 4,7 odstotka manj kot oktobra
2013. Razlog povečanja brezposelnosti v
zadnjem mesecu je v večjem prilivu mladih brezposelnih oseb, in sicer zaradi izteka statusa študenta in dijaka.
Izmed registrirano brezposelnimi je bilo
oktobra 2014 registriranih 512 mladih
brezposelnih oseb, kar znaša 25,3 odstotka (v predhodnem mesecu je bilo registriranih 446 mladih, kar je znašalo 22,3
odstotka).
Stopnja registrirane brezposelnosti je avgusta 2014 na območju urada za delo Slovenska Bistrica znašala 12,6 odstotka, v
Sloveniji 12,5 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno prebivalstvo
Spodbuden je podatek, da se je število delovno aktivnih brezposelnih oseb na našem območju povečalo. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo avgusta 2014 na
območju urada za delo Slovenska Bistrica
9842 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je 4,3 odstotka več kot avgusta 2013 (v območni službi
Maribor se je delež povečal za 0,9 odstotka, enako na ravni Slovenije).
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slovenska
54,2%
52,8%
Bistrica

ženske

18,0%

18,3%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

25,2%

30,8%

dolgotrajno stari do 29 stari 50 let in
brezposelni
let
več
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URAD ZA DELO, CENTER ZA SOCIALNO DELO

Priložnosti za brezposelne osebe, estoritve in Karierno središče
Od januarja do oktobra se je število uporabnikov e-portala Zavoda in elektronske
komunikacije Moj svetovalec med brezposelnimi osebami in svetovalkami zaposlitve z 508 povečalo na 807 uporabnikov.
V Kariernem središču urada za delo je
bilo individualno in v skupini obravnavnih 2211 brezposelnih oseb, in sicer z namenom promovirati e-storitve ter razvoj
samostojnega in vseživljenjskega učenja.
Udeleženci so dobili odgovore na vprašanja, kako uspešno iskati zaposlitev, kako se
pripraviti na razgovor, kako se v kratkem

www.ess.gov.si

času učinkovito predstaviti in znati kakovostno živeti tudi v situaciji, ko nepričakovano ostanejo brez zaposlitve.
Skratka, v sodelovanju z vsemi vami smo
leta 2014 beležili veliko novih in dobrih
zgodb, aktivno smo se povezovali z ustanovami v lokalnem okolju in vsepovsod
naleteli na pripravljenost za sodelovanje
in nove ideje.
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Tudi leta 2015 se bomo sodelavci
urada trudili, da bodo naše
storitve kakovostne in prijazne
za uporabnike.
Zaposleni na Uradu za delo
vsem vam in vašim družinskim
članom želimo vse dobro v letu
2015.

Aktualno

-Javna dela v letu 2015: javno povabilo, objavljeno v drugi polovici novembra 2014.
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti ter pridobivanju dodatnih delovnih izkušenj, znanj in veščin. V lokalnih
okoljih so pomembna zlasti z vidika spodbujanja razvoja in oblikovanja novih delovnih mest, saj pripomorejo k trajnejšemu načinu reševanja brezposelnosti. Programi
javnih del so usmerjeni v družbeno solidarnost, katere cilj je pomoč pri razreševanju
socialnih, okoljskih in drugih problemov na lokalni ravni. Občine so zato ob zavodu
zelo pomemben dejavnik, saj prispevajo znaten delež proračunskega denarja za zagotavljanje razlike za plače udeležencev.
-Iz faksa takoj praksa – pripravljamo se na javno povabilo za spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto: priložnost
za delodajalce in mlade brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s terciarno ravnjo
izobrazbe.
Več aktualnih informacij najdete na spletni strani Zavoda www.ess.gov.si

Zahvala za finančna sredstva ob zaključku
počitniškega programa (Laična pomoč družinam)
Na CSD Slovenska Bistrica se v sklopu
storitve pomoč družini za dom izvaja
socialnovarstveni program sekundarne
preventive Laična pomoč družinam.
Program
je
namenjen
otrokom
(osnovno- in srednješolcem) in družinam
iz socialno najranljivejših okolij. Gre za
otroke, ki so v šoli neuspešni, nimajo
učnih in delovnih navad, pogosto so brez
motivacije za učenje in delo.
Med glavnimi cilji programa je zagotovo
pomoč pri krepitvi otrokove samozavesti
in samostojnosti, pridobivanje učnih in
delovnih navad ter učenje in kreativno
preživljanje prostega časa. Program se
izvaja celo leto s pomočjo zaposlitve preko
programa javnih del, s čimer omogočamo
aktivno zaposlitev javnim delavcem, ki bi
bili drugače brez zaposlitve.
V času poletnih počitnic za otroke,
vključene v program, organiziramo
počitniški program, s čimer želimo
otrokom omogočiti kar se da aktivno in
kreativno preživljanje njihovega prostega
časa.
Izvedba počitniškega programa je

odvisna od nepogrešljive finančne pomoči
občin in donatorjev, katerim se želimo še
posebej zahvaliti. Brez vašega posluha za
ljudi v stiski, vaše pripravljenosti pomagati
ljudem v stiski in vaše nesebične pomoči
počitniškega programa ne bi zmogli
izvesti.
Za finančno pomoč pri izvedbi
počitniškega programa se želimo še
posebej zahvaliti občinam Slovenska
Bistrica, Oplotnica in Makole ter
podjetjem in posameznikom, ki so nam
prisluhnili in nam nesebično pomagali.
To so: Impol 2000; Grah Avtomotive, d.
o. o.; ETC Pregl; Trend Interieri; Pizzeria
Kuki, s. p.; Agrocom; Lovska koča Picerija
Gams; trgovina Mercator, d. d., Slovenska
Bistrica; Testeninarstvo Lahov stari mlin
in posredovanje, s. p.; Darja Vodovnik
Zavšek, s. p.; Gostilna Pozne Oplotnica;
Foto Brbre; posamezniki, ki ne želijo
biti omenjeni. Zahvaliti se želimo tudi
Javnemu zavodu za šport Slovenska
Bistrica, ki nam je omogočil uporabo
športne dvorane in kopanje na kopališču,
ter Zvezi veteranov Slovenska Bistrica za

možnost izvedbe kostanjevega piknika.
Z vašo pomočjo smo lahko za otroke v
poletnim mesecih organizirali naslednje
dejavnosti: tridnevno taborjenje na Boču,
enodnevni izlet v Fieso, izlet z vlakom v
Maribor z ogledom Hiše eksperimentov,
ogled kino predstave v Koloseju v
Mariboru, kostanjev piknik, pohode in
dejavnosti v Marinškovem domu (peka
pic, ogled filma, delavnice, športne in
družabne dejavnosti).
Ob tej priložnosti se želimo v imenu vseh
zaposlenih na CSD Slovenska Bistrica,
predvsem pa v imenu otrok, vključenih
v program, zahvaliti vsem, ki ste nam
pomagali in tudi v tem letu omogočili
izvedbo počitniškega programa.
Zavedamo se, da počitniškega programa
brez vaše nesebične pomoči v tolikšnem
obsegu ne bi mogli izvesti, za kar smo
vam še posebej hvaležni.
Hvala vam!
Ana Flis, univ. dipl. soc. delavka
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V prazničnem decembru se bo
še dogajalo ...
Petek, 5. 12. 2014
OŠ Gustava Šiliha Laporje

ob 17. uri: BOŽIČNI SEJEM

Ponedeljek, 8. 12. 2014
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

ob 18. uri: DOBRODELNA PRIREDITEV Z DARILNIM BAZARJEM
(nastopajo učenci osnovne šole in skupina Jebe’la cesta)

Četrtek, 11. 12. 2014
2. Osnovna šola Slovenska Bistrica

ob 17.30: BOŽIČNI BAZAR Z DOBRODELNIM KONCERTOM
(nastopajo učenci osnovne šole)

Sobota, 13. 12. 2014
DPD Svoboda Slovenska Bistrica

ob 11. uri: PRAVLJIČNI CENTER
PTICE IZPOD ROKAVA ČARODEJA (lutkovna predstava)

Kulturni dom Pragersko

BOŽIČNA TORTA ČAROVNICE MICE (lutkovna predstava)

Kulturni dom Zg. Polskava

VELIKI LOV NA POŠAST (gledališka predstava)

Sobota, 20. 12. 2014
DPD Svoboda Slovenska Bistrica

ob 11. uri: PRAVLJIČNI CENTER
DEDEK MRAZ SE JE IZGUBIL (lutkovna predstava)

Kulturni dom Pragersko

SNEŽINKA POTEPINKA (lutkovna predstava)

Kulturni dom Zg. Polskava

PTICE IZPOD ROKAVA ČARODEJA (gledališka predstava)

Sobota, 20. 12. 2013
Hotel Jakec, Trije kralji

od 18. ure: VEČER MURTERJA
Predstavitev kulinaričnih posebnosti, nastop klape z otoka Murter …

Ponedeljek, 22. 12. 2014
Srednja šola Slovenska Bistrica

ob 11. uri: Dan odprte šole
ob 19. uri: HUMANITARNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Torek, 23. 12. 2014
Slomškov kulturni dom,
Slovenska Bistrica

ob 18. uri: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
GLASBENE ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA

Četrtek, 25. 12. 2014
Telovadnica OŠ Spodnja Polskava

ob 19. uri: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT KUD GASILSKE
GODBE NA PIHALA SPODNJA POLSKAVA

Petek, 26. 12. 2014
Pri cerkvi sv. Štefana na Spodnji Polskavi

ob 10.45: 15. TRADICIONALNI BLAGOSLOV KONJEV

Petek, 26. 12. 2014
Športna dvorana
OŠ Šmartno na Pohorju

ob 19. uri: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Sobota, 27. 12. 2014
Cerkev Marijinega brezmadežnega srca
na Pragerskem

ob 18. uri: NASTOP SLOVENSKEGA OKTETA
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40 let predšolske vzgoje v Laporju
Božena Brence, OŠ Gustava Šiliha Laporje
Zadnje dni smo v vrtcu v Laporju
praznovali, saj obeležujemo 40-letnico
začetkov predšolske vzgoje in 30-letnico
vrtca v Laporju. Svečana prireditev, katere
vodja je bila vzgojiteljica Urška Baumhakl,
je bila v torek, 18. novembra, v telovadnici
OŠ Gustava Šiliha Laporje. Na njej so
nastopili skoraj vsi otroci vrtca, na pomoč
pa so jim prihiteli tudi njihovi šolski
prijatelji. Njihova razposajenost se je
dotaknila prav vseh. Povezovalka Ivanka
Hozjan Šela je dogodek obogatila s svojo
spontanostjo, predanostjo vzgoji ter vero
v lepo prihodnost krajanov in kraja.
Ravnateljica je poudarila, da je v
najzgodnejšem obdobju dobro počutje
otrok v vrtcu bistveno. Zelo pomembno je
tudi vlaganje v izobraževanje strokovnega
kadra in prepletanje med šolo in
vrtcem, saj oboje dodatno prispeva k
dvigu kakovosti. Precej vzgojiteljic ima
opravljeno licenco za vaditelja plavanja,
kar plavalni tečaj v vrtcu dodatno približa
otrokom in njihovim staršem. Vrtec ima
v svojih vrstah vzgojiteljico, usposobljeno
za zgodnje učenje tujega jezika, ki angleški
jezik spontano dodaja v kurikul najstarejše
skupine. Mentorica folklorne skupine
je v lanskem šolskem letu svoje plesalce
popeljala vse do področnega srečanja.

Foto: Aleš Kolar

Tudi mladi planinci, ki spoznavajo
skrivnosti narave in letnih časov na svojih
pohodih po okolici, imajo mentorico kar
v vrtcu. Vrtec je usposobil tudi vodjo
gibalnih dejavnosti, ki spodbuja svoje
sodelavke k uvajanju novih metod na
področju gibanja. Vzgojiteljice vedno
bolj ugotavljajo, kako pomembno je, da
poznajo delo učiteljic prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja in da učiteljice
poznajo cilje, ki jim sledijo v vrtcu.
Izobraževanje vzgojiteljic in učiteljic
po vertikali omogoča novo dimenzijo
razumevanja kurikula. Prepletajo se tudi
dejavnosti otrok vrtca in šole. Pevski zbor
Štorkljice povezuje otroke vrtca ter učence
1. in 2. razreda. Učenci šole, tutorji, v šolski
knjižnici vsak teden prebirajo pravljice
in otroške pesmice svojim mlajšim
prijateljem. Vizija Osnovne šole Gustava
Šiliha Laporje Sami ne zmoremo veliko,
s skupnimi močmi pa zmoremo več tako
vedno bolj živi tudi v praksi.
Ob jubileju so nam čestitali dr. Ivan Žagar,
župan Občine Slovenska Bistrica, Štefan
Otorepec, predsednik Krajevne skupnosti
Laporje, Špela Bergoč, svetovalka za
šport pri Zavodu RS za šolstvo Maribor,
ter Albina Ačko, vzgojiteljica, in Marija
Šlamberger, pomočnica vzgojiteljice, ki sta

v vrtcu v Laporju začeli ustvarjati zgodbo,
h kateri so do danes prispevali že mnogi
rodovi in jo bodo dopolnjevali naslednji.
Ob tej priložnosti je OŠ Gustava Šiliha
Laporje izdala zloženko Zgodba o
laporskem vrtcu: Publikacija ob 40-letnici
začetkov predšolske vzgoje in 30-letnici
vrtca v Laporju: 1974-1984-2009-2014
avtorice Alenke Fidler. V njej štorklja, ki
živi na dimniku Osnovne šole Gustava
Šiliha Laporje, pripoveduje, kako so se
pred davnimi 40 leti v Laporju pričele prve
oblike predšolske vzgoje pod okriljem
Otroškega vrtca Slovenska Bistrica; da je
Vrtec Otona Župančiča v Laporju pred 30
leti dobil prve prostore in je leta 2009 vrtec
postal del Osnovne šole Gustava Šiliha
Laporje ter kaj vse se v vrtcu dogaja danes.
Spremno besedo so napisali Margareta
Voglar, ravnateljica OŠ Gustava Šiliha
Laporje, dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica, Štefan Otorepec,
predsednik KS Laporje, mag. Vera Bevc,
predstojnica, in Fanika Fras Berro, vodja
Oddelka za predšolsko vzgojo Zavoda RS
za šolstvo, območna enota Maribor, ter
Albina Ačko, nekdanja vzgojiteljica, in
Marija Šlamberger, nekdanja pomočnica
vzgojiteljice v vrtcu v Laporju.
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Iskali najstarejšo knjigo
Marija Ülen

Foto: Simona Rečnik Fekonja

Učenci 2. OŠ Slovenska Bistrica so letošnji
dan reformacije obeležili z zanimivo
razstavo, ki so jo tudi pomagali pripraviti.
Na domačih knjižnih policah so iskali

najstarejše knjige in jih prinesli v šolo.
Odziv učencev je presegel vsa pričakovanja.
Zanimivo je bilo, kako so starejši učenci
prinašali knjige, ki so bile stare vsaj sto let,
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medtem ko so mlajši učenci izbirali precej
mlajše knjige, ki so po njihovem mnenju
zelo zelo stare. Vse so bile dragocene,
saj vsaka predstavlja odsev nekega časa,
njihovo prebiranje pa je pravo potovanje k
slovenskim koreninam.
Ob ogledu najstarejših knjig so se porajala
številna vprašanja: Kdaj in kje je bila
knjiga natisnjena? Je napisana v latinščini,
nemščini ali že v slovenščini? Iz česa so
mehke bele platnice? Kaj so inicialke?
O čem pripovedujejo te bukvice? A za
temeljito prebiranje si je potrebno vzeti
čas in morda celo nadeti bele rokavice.
Še posebej za najstarejšo knjigo, ki je bila
stara celo več kot tristo let. Prinesla jo je
šestošolka Ana Pučnik. Drugo mesto po
starosti so zasedle Bukvice za dekleta; za
razstavo jih je prispevala drugošolka Alina
Kokol.
Najstarejše in vse ostale knjige, ki so jih
prinesli otroci, so dokaz, da se tudi po
naših domovih skrivajo knjižna bogastva,
le pobrskati je potrebno za njimi.

Veliki nemarni škornji v vrtcu Ciciban
Barbara Špes

Otroci iz enote Ciciban so se podali na lov
za velikimi nemarnimi škornji, ki pogosto
hodijo po gozdu in počnejo nemarne
stvari. Med drugim brcajo neužitne gobe,
kar se nam zdi nezaslišano. Gre za projekt
Veliki nemarni škornji, ki ga pripravlja
zavod Vista. Program spodbuja osnovni
gibali družbe: kalitev inovativnih idej in
razvoj višjih moralnih vrednot, spodbuja
pa tudi kreativnost, inovativnost in razvoj
kritičnega mišljenja otrok. Osnovna
tematika ekologije je otrokom podana
na primeren način – skozi zgodbo Veliki
nemarni škornji.
Otrokom početje velikih nemarnih
škornjev ni bilo všeč, zato so poiskali ideje,
kaj lahko naredijo glavni junaki, gobe, da
jih škornji ne bi več brcali:
gobe in škornji bi postali prijatelji in imeli

bi se zelo radi; gobice bi se skrile v okroglo
škatlo; gobe bi ujele škornje v pajkovo
mrežo; gobe bi se skrile v ptičjo hišico
na drevesu; gobice bi odšle v drugi gozd,
kamor škornji ne hodijo, ker si ne upajo.
Idej kar ni in ni zmanjkalo. Likovno smo
jih upodobili in pripravili mini razstavo
na hodniku pred našo igralnico.
Ker pa smo zelo radovedni in smo želeli
izvedeti še kaj več o glavnih junakih,
gobah, smo na obisk povabili gobarja iz
Gobarskega društva Lisička iz Maribora.

Gospod Slavko nam je podal veliko
zanimivih informacij o gobah (koliko
različnih vrst jih je na svetu, kje rastejo …)
in še posebej predstavil tiste, ki nastopajo
v zgodbi. Otroci so bili nad novimi
spoznanji navdušeni, kljub temu pa so še
vedno imeli kar nekaj vprašanj.
Z velikimi nemarnimi škornji še nismo
končali. Z zgodbo bomo nadaljevali, ko
bo zapadel prvi sneg. Do takrat pa lahko
le ugibamo, kaj nemarnega bodo škornji
spet počeli.

Otroci oddelkov: Barbare Špes in Marka Kovača, Barbare Frank in Monike Potočnik, Petre Grögl in
Marije Strmšek skupaj z gobarjem iz Gobarskega društva Lisička
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Pogledali smo v babičino kuhinjo
in prejeli zastavo kulturne šole
Klavdija Fridrih, ravnateljica OP Minke Namestnik Sonje
Vsak od nas je del sedanjosti, ki strmi v
prihodnost. V veliki meri pa nas oblikuje
tudi preteklost – pretekla dejanja, izkušnje
in pridobljeno znanje. V sodobnem
telekomunikacijskem svetu so se izgubila
drobna, a pomembna znanja naših babic
in dedkov, lahko bi rekli že prababic in
pradedkov. Le kaj narediti, ko imamo
povišano temperaturo in doma nimamo
zdravil? Ali pa kako si narediti dober
zdrav obrok? Z odgovori na ta vprašanja
prababice in pradedki ne bi imeli težav.
Da vsa ta znanja ne bi šla v pozabo, smo
na naši šoli šolsko leto 2014/2015 posvetili
dediščini in znanjem, ki nam z malo truda
olajšajo ali polepšajo življenje.
Najprej smo imeli delovni dan, ko smo
pokukali k babici v kuhinjo. Že predtem
smo pošteno zavihali rokave, saj smo si
morali pripraviti vse potrebne sestavine.
Nabrali smo meliso, meto, ajdo, rman,
sivko in rožmarin in vse posušili. Pridno
smo pobirali tudi grozdje, murvo in bezeg.
Kaj se je nastalo iz tega? Kuhali smo
bezgovo marmelado z bananami, grozdno
marmelado, murvin preliv za sladoled
in melisin sok. Iz posušenih zelišč smo
pakirali čaje – metinega za pomiritev,

ajdovega za čiščenje žil, lipovega
proti potenju, žajbljevega za vneto
grlo, melisinega za prebavne težave in
rmanovega za srce. Iz sivke smo naredili
dišeče sivkine punčke, ki v omarah
pridno opravljajo svojo vlogo odganjalcev
moljev. Nekaj učencev je poskrbelo za
pripravo sivkinega in rožmarinovega olja.
Na tem mestu bi se zahvalili tovarni olja
Gea, da je dobrodušno in pripravljena
pomagati učencem podarila olivno olje,
ki smo ga potrebovali za njuno pripravo.
»Največji« na naši šoli pa so se preizkusili
v spretnostih rokovanja s smirkovim
papirjem, vrtalnim strojem, kladivom in
žeblji, saj so izdelovali zabojčke.
Za popestritev nam je Boštjan Erker
demonstriral, kako se pripravi kamilična
krema. Ob vodenju si je vsak učenec
pripravil svojo kremo.
Učenec Tomaž
pa je takole
povzel delovni
dan: »Fajn mi
je bilo, ker sem
brusil in sem
imel mir.«
Kljub
svoji
majhnosti smo
leto dokazali, da
smo veliki po
srcu in kulturi.
Ocenjevalci so
se osredotočili na delo preteklih treh let.
Izkazali
smo
se na področju

»obvladanja« Orffovih instrumentov pod
budnim očesom učiteljice Metke. Učiteljica Darinka nas je s Potujočo torbico seznanjala z različnimi zvrstmi literature in
nas spodbujala pri bralni znački. Učenci
so se pri učiteljici Andreji igrali z lutkami,
pri učiteljici Brigiti pa so spretno vihteli
čopiče in druge materiale, ko so ustvarjali
likovne umetnine. Organizirali smo različne prireditve, v goste povabili različne
ustvarjalce in si ogledali kar nekaj predstav. Kot sladka češnja na vrhu torte pa je
priprava in izvedba predstave, ki jo predstavimo širši javnosti. Pri pripravi sodelujejo vsi zaposleni, nastopijo pa vsi učenci.
To nas utrjuje v kulturi povezovanja in
pomoči. Meseca septembra smo prejeli
zastavo kulturne šole..

Novo igralo za otroke iz vrtca Otona Župančiča
Zavarovalnica Triglav je v torek, 28. oktobra,
otroke iz vrtca v oddelku Marinškovega doma
v Slovenski Bistrici presenetila s postavitvijo
novega igrala za usvajanje gibalnih veščin. Zavarovalnica Triglav namreč v sklopu projekta
Otroci Triglava postavlja in obnavlja otroška
igrišča po vsej Sloveniji. Otroci so spoznali tudi
običaje, kot je ličkanje koruze, pekli kostanje in
preizkusili novo igralo.
Foto: Rok Rutnik

A. M.
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Prostovoljski center za vse generacije

Pripravljeni na zimo!

Mag. Brigita Kruder, direktorica LU
Nogavice, šali in traki za ušesa so že skoraj
gotovi, pravijo udeleženci delavnic pletenja v prostovoljskem centru za vse generacije. Prostovoljka Ivana Ilič se je lahko
posvetila vsakemu udeležencu in prav vsi
so se naučili osnov pletenja.

Z delavnicami pletenja bomo seveda še
nadaljevali, če bo dovolj prijavljenih.
Za vse tiste, ki jim je v veselje ustvariti kaj
s svojimi rokami, pripravljamo
USTVARJALNE ČETRTKOVE
DOPOLDNEVE.
V torek, 9. decembra, se nam od 17. ure
dalje obeta zanimivo predavanje Branka
Fuchsa z naslovom Šege in obredja na

Slovenjebistriškem, ki bo z etnološkega
vidika osvetlilo prihajajoče praznike.
Z veseljem napovedujemo sodelovanje z
mednarodno priznano svetovalko za področje teorije izbire Williama Glasserja,
našo sokrajanko in dobitnico priznanja za
posebne dosežke pri učenju Adelo Kelhar.
V četrtek, 4. decembra, ob 9.30 in v četrtek, 11. decembra, ob 16. uri bomo izvedli
dve promocijski delavnici na
temo Kakovostni
medsebojni odnosi so temelj
zdravja. Z njo
napovedujemo
tudi daljši seminar na temo Poti
do
duševnega
zdravja.
Vabilo še velja!
Če imate zna-

nja, ki bi jih radi delili z drugimi, ali jih
želite pridobiti, ali če želite le uporabljati
prostor, se je potrebno evidentirati v prostorih Ljudske univerze. Lahko nam tudi
pišete ali poiščete kontaktni obrazec na
naši spletni strani. Po rezervaciji prostora
boste dobili ključ, s katerim boste lahko
dostopali do prostorov centra.

Revija frizerskega
salona Fru Fru
Frizerski salon Fru Fru je tudi letos pripravil revijo v baru Dolce
vita v Slovenski Bistrici. Frizerke so v soboto, 21. novembra,
prikazale pričeske, s poudarkom na barvah, ki so trenutno
najbolj v trendu. Dogajanje so popestrili fantje z raznovrstnimi
striženji in stili pričesk. Pomoč pri oblačilih je nudila stilistka
Maja, prireditev pa je vodil Cene Štern. Kot glasbena gosta
sta revijo popestrila Sonja Lovrenčič in Marko Zaletelj. Za
skupno kar 21 modelov so poskrbele Mojca, Nastja, Darinka
in Barbara ob pomoči asistentk Klavdije, Nike, Saše in Rebeke.
P. R.

Foto: Nino Verdnik
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NAPOVEDUJEMO

Literarni večer Saše Šega
Crnič: Božičkov zaljubljeni
palček in Drevesni duhec
V ponedeljek, 8. decembra 2014, ob
18.30 v prostorih knjižnice na Trgu
svobode 16
Božičkov zaljubljeni palček je pisateljičin literarni prvenec in kot nalašč
branje za prihajajoče praznične dni, saj
nam z duhovitimi in razigranimi ilustracijami predstavi Božička in njegove
pomočnike in to, da se tudi napaka
lahko izkaže za koristno, sploh če splete
prijateljstva. Drevesni duhec pa je knjiga, ki z doživetimi ilustracijami približa
otrokom drevo kot del narave in jih želi
opozoriti nanjo. Da k otroški knjigi sodi
tudi dobra ilustracija, se zaveda avtorica,
ki je v sladkem pričakovanju izida svoje
tretje knjige.

KNJIŽNICA
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PRIREDITVE ZA OTROKE
Praznična Vililandija

Natalija Stegne

Lutkovna predstava v izvedbi lutkovnega gledališča KU
-KUC

V četrtek, 4. decembra
2014, ob 16. uri v Pionirski knjižnici Knjižnice
Josipa Vošnjaka na Trgu
svobode 16
V četrtek, 4. decembra,
ob 18. uri v kulturno-turističnem centru v Oplotnici (dvorana Rudija
Žnidariča).
Navihana Malina dobro
vesta, da se za praznike
dogajajo drobni čudeži,
zato sta si letos zaželela, da bi postala Velina.
Skozi zabavne prigode in
zmešnjavo s Činkušampijem Malinčka spoznata, kako zabavno je
postati Malin in kako pomembno je ubogati Veline. Vstopite v Vililandijo
in skupaj odkrijmo, kako
deluje Vilimeter in ali govoreči Gomba pozna Božička ter katere gumbke je treba pritisniti
za prav posebne božične želje.

Veselimo se druženja z vami. Predstava je
brezplačna.

Praznična pravljična mavrična joga za otroke
V četrtek, 18. decembra 2014, od 16.30
do 17.30 v prostorih knjižnice na Trgu
svobode 16
Jogo izvaja Adrijana Dellapicca Vučer
Na vadbi joge gredo otroci pogosto na
magična potovanja okrog sveta in se učijo
o drugih kulturah. Otroke se spodbuja,
da spoštujejo in opazujejo svoje telo, tako
da se v vsakem položaju počutijo dobro,
udobno in da preidejo iz ali v položaj,
kadarkoli se počutijo za to pripravljene.
Jogo bo Adrijana otrokom in njihovim

PO PRAZNIKIH DIŠI

Občinska zveza društev upokojencev Slovenska Bistrica
Razstava ročnih del, slik, drobnih umetnin je na ogled do 8. decembra 2014.
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica tokrat v svojih prostorih gosti obsežno razstavo del članov Občinske zveze
društev upokojencev Slovenska Bistrica.

spremljevalcem prikazala na zabaven način, skozi pogovor, igro in pravljico.

Tokrat se predstavljajo ročnodelske sekcije društev upokojencev Črešnjevec,
Kebelj, Laporje, Leskovec, Slovenska
Bistrica, Vrhole-Preloge in Zgornja Polskava. Razstavljeni izdelki so vsak zase
dragocena umetnina z vtkanim znanjem,
potrpljenjem, časom in veliko ljubezni do
ustvarjanja.
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Pravljični večer za odrasle
in zaključek bralne značke
za odrasle
V ponedeljek, 15. decembra 2014, ob
18.30 v prostorih knjižnice na Trgu svobode 16
Pripovedovale bodo Darja Plavčak in
Mojca Plaznik (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), Liljana Klemenčič
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota) ter Agica Kovše
in Monika Čermelj (Mariborska knjižnica). Glasbena gostja bo Živa Krajnc.
Pravljični večer za odrasle poteka v organizaciji Mariborske knjižnice in v
sodelovanju s knjižnicami iz partnerskih
mest že šesto leto.

VOŠNJAKOVA BRALNA
ZNAČKA ZA ODRASLE
2014
Knjigomat v okvari
Knjigomat v osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici zaradi večje okvare še zmeraj
ne deluje. Rok izposoje gradiva lahko
podaljšate po telefonu na telefonskih številkah 02 80 55 100 ali 02 80 55 108 ter 02
80 55 106 (Pionirska knjižnica). Storitev
Moja knjižnica pa vam poleg podaljševanja roka izposoje nudi še veliko več.
Če še nimate izbranega gesla, vam ga bo
vnesla knjižničarka v izposoji.
Hvala za razumevanje.

KNJIŽNICA

Literarni večer
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Aleksandra Repnik Merc

Čarobni svet pravljic v Knjižnici Josipa Vošnjaka v Oplotnici

Z avtorico pravljic Pavlino Pogorevc in
ilustratorko Jožico Tomazini smo preživeli lep in zanimiv literarni večer, ki ga je
popestrila violončelistka Ema Leskovar.
Občina Oplotnica nam je ljubeznivo odstopila sejno sobo, ki so jo dodobra napolnili obiskovalci vseh starosti.
Moderatorka Jožica Repnik je vodila živahen pogovor z obema umetnicama,
ki sta s pripovedmi o svojem ustvarjanju, občutkih in motivih risali nasmeh
na obraze in pritegnili pozornost tudi
najmlajših. Ob doživetih dramatizacijah
odlomkov iz pravljic so se jim iskrile oči
in radovednost jih je spontano privedla
do razstavljenih knjig. Pavlina Pogorevc
je kot učiteljica slovenščine na oplotniški osnovni šoli vodila v svet literarne
ustvarjalnosti mnoge generacije, ki so
prejemale priznanja in pohvale. Ko pa
je prišel čas upokojitve, je v njej na dan
privrel neusahljiv vrelec domišljije, ki jo
je udejanjila v mnogih pravljicah, mnogo pa jih še čaka, da bodo v knjižni ob-

liki ugledale luč sveta. Osredotočili smo
se na pravljici Govorica kresne noči in
Po zdravilo na Pohorje. Lepe ilustracije,
ki kažejo na tesno povezanost z naravo,
je prispevala slikarka Jožica Tomazini.
Poznamo jo kot ustvarjalko nežnih cvetličnih tihožitij in podob iz narave; starim
hišam in predmetom iz preteklosti pa je
na svojih slikah podarila neminljivost.
Na več kot tridesetih razstavah je očarala obiskovalce, prav tako kot je vse nas s
svojo pripovedjo o sebi, ko je kot šolarka
prejela drugo nagrado UNESCA za likovno delo Žetev, pa tudi o dilemah, ki so jo
spremljale ob nastajanju križevega pota
v venčeseljski cerkvi. Bežno smo se seznanili še z ostalimi Pavlininimi pravljicami; predvsem je ponosna na tisto, ki jo je
ilustrirala nečakinja Lidija Ajd Zafošnik
skupaj z Zalo Ajd.
Polni lepih vtisov in globokih doživetij
smo se kar težko razšli; s seboj je vsak odnesel »praprotno seme« z mislijo: vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.
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Praznične ustvarjalne delavnice
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Darilni bon knjižnice
Želite sorodniku, prijatelju, znancu ali
poslovnemu partnerju podariti nekaj posebnega? Podarite letno članarino v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Vaše darilo bo prinašalo veselje, znanje in

sprostitev kar 365 dni. Nakup darilnega
bona v vrednosti letne članarine lahko
opravite v osrednji knjižnici in v vseh
krajevnih knjižnicah.
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Ciklus seminarjev
dr. Iztoka Ostana
Blagor iz črevesja

Ciklus seminarjev dr. Iztoka Ostana v
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je drugi četrtek v mesecu od oktobra dalje (vabljeni tudi 8. januarja in 12.
februarja).
Prvi del: Nevarnosti neuravnotežene
črevesne flore
Drugi del: Izbira učinkovitih probiotikov
Znanost potrjuje staro vzhodnjaško
modrost, da bolezen nastaja v črevesju.
V prebavnem traktu imamo kar 1,5 kilograma mikrobov. Med njimi bi moralo
biti več kot 80 odstotkov dobrih bakterij, vendar pri večini ljudi prevladujejo slabe, kar je najbolj očitno izraženo v
neprijetnem vonju blata, znaku gnitja.
V prvem delu predavanja avtor predstavi zdravstvene posledice prevladovanja
slabih črevesnih bakterij, v nadaljevanju pa rezultate znanstvenih raziskav o
vplivu (dobrih) mlečnokislinskih bakterij na zdravljenje mnogih bolezni. Take
bakterije dobimo tudi ob običajnih probiotičnih živilih, v znanstvenih preizkusih pa so dosegli ozdravitev osteoporoze,
raka, izboljšanje stanja sladkorne bolezni
in drugih resnih obolenj z uživanjem
mnogo večjih količin dobrih bakterij,
kakršne vsebuje npr. lonček jogurta.
Zdi se, da z uživanjem zadostne količine
koncentriranih probiotičnih živil lahko
dosežemo krepkejše zdravje in več življenjske moči. Brezplačna brošura Blagor
iz črevesja je izšla pri Institut. O, d. o. o
(2013).
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Pester program Kulturnega mozaika
7. novembra je bilo v športni dvorani v
Slovenski Bistrici živahno. Ljubiteljski
kulturniki so svoje delo predstavili na
prireditvi Kulturni mozaik, ki jo vsaki
dve leti organizirata Javni sklad za
kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih
društev občin Slovenska Bistrica, Poljčane
in Makole. Nastopili so folklorne in
gledališke skupine, godci ljudskih viž,
godbe na pihala, tamburaši, pevski zbori,
ljudski pevci in Twirling klub Sašo iz
Slovenske Bistrice.
V omenjenih treh občinah delujejo številne
sekcije, ki se redno predstavljajo v svojih
domačih okoljih, na prireditvi Kulturni
mozaik pa gre predvsem za medsebojno
spoznavanje ter izmenjavo informacij
in izkušenj. Na prireditvi je o pomenu
ljubiteljske kulture spregovorila Tanja
Vintar, podpredsednica Zveze kulturnih
društev občin Slovenska Bistrica, Poljčane
in Makole.
T. A.
Foto: Edi Grobler

Članice A PGD Šmartno na Pohorju
uspešno zaključile tekmovalno sezono

Spodaj od leve proti desni: Tanja Špes – D, Johana Pernat – St, Ana Markež – N1, Urška Tropan – V1, Klavdija
Kangler – C1; zgoraj od leve proti desni: Bogomir Korošec - Mimi – mentor, Lina Pečovnik – S, Maja Ačko – N2,
Nuša Javernik – V2, Barbara Naveršnik – C2

PGD Šmartno na Pohorju, ki je znano
po številnih odličnih dosežkih moških
gasilskih desetin A in B, je po 13 letih
znova dobilo tekmovalno desetino članic
A. Devet deklet iz Šmartnega in okolice
pod mentorstvom Bogomirja Korošca

- Mimija zagnano in vztrajno trenira
dvakrat na teden.
V svoji prvi tekmovalni sezoni so se
udeležile pokalnega tekmovanja Gasilske
zveze Slovenije. Dosegle so naslednje
rezultate: v Kamencah v konkurenci

enajstih tekmovalnih ekip 5. mesto;
v Hajdošah v konkurenci desetih
tekmovalnih ekip 7. mesto; v Štrekljevcu v
konkurenci 12 tekmovalnih ekip 9. mesto;
v Žižkih v konkurenci desetih tekmovalnih
ekip 3. mesto (prvi čas štafete); v Zrečah
v konkurenci šestih tekmovalnih ekip
3. mesto (prvi čas štafete); v Škofji vasi
v konkurenci osmih tekmovalnih ekip
5. mesto. Ti dosežki so jim prinesli 3.
mesto v skupnem seštevku poletne lige
Gasilske zveze Slovenije, na kar so še
posebej ponosne. Udeležile so se tudi
nekaj posamičnih gasilskih tekmovanj.
V Slovenji vasi in v Podgorcih so osvojile
2., na občinskem tekmovanju v Slovenski
Bistrici pa 1. mesto. Po uspešnem
zaključku sezone sedaj že pridno trenirajo
za prihajajoče tekme naslednje.
Zahvaljujejo se svojemu mentorju
Mimiju, brez katerega vseh teh uspehov
in rezultatov ne bi bilo, GV Pušnik in
KS Šmartno na Pohorju, ki pomagata
s sponzorskimi sredstvi, ter Javnemu
zavodu za šport Slovenska Bistrica, ki jim
omogoča uporabo prostorov za trening.
Tanja Špes
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Marjanu Štimcu zlata plaketa Atletske zveze Slovenije
Marjan Štimec je prejel zlato plaketo
Atletske zveze Slovenije. Prestižno
priznanje so mu izročili na prireditvi Naj
atlet 2014, ki je v soboto, 15. novembra,
potekala na Ptuju. Štimec je zlato plaketo
prejel za pomemben prispevek k razvoju
atletike v Sloveniji.

Direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica
je petkratni prvak nekdanje Jugoslavije
v suvanju krogle, sedemnajstkrat pa je
bil prvak v Sloveniji. Nato se je posvetil
trenerskemu delu in med drugim Mirana
Vodovnika popeljal v finale olimpijskih
iger leta 2004 v Atenah in dvakrat v finale

svetovnega prvenstva. Marjan Štimec je
ogromno prispeval k delovanju klubov
in društev v Slovenski Bistrici. Priznanje
je prejela tudi Saša Babšek (AD
Slovenska Bistrica), ki je v glasovanju
za atleta leta 2014 v kategoriji mlajših
članic osvojila tretje mesto. To je njeno
prvo priznanje na tovrstni prireditvi.
Tomaž Ajd

Foto: AZS

Foto: Aleš Kolar

V Slovenski Bistrici državno prvenstvo v kendu
Slovenska Bistrica je v soboto, 15. novembra, gostila osmo državno prvenstvo v
kendu in prvo državno prvenstvo v laidu.
Gre za tekmovanje v tradicionalnih borilnih veščinah samurajskega mečevanja.
Pred domačimi gledalci v 2. osnovni šoli
Slovenska Bistrica je nastopila tudi Bistričanka Polona Košir.
Kendo zveza Slovenije je slovenska na-

Foto: Aleš Kolar

cionalna športna zveza, ki skrbi za razvoj in promocijo kenda, laida in joda v
Sloveniji. Je polnopravna članica Olimpijskega komiteja Slovenije in Evropske
kendo zveze.
Tomaž Ajd
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