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MONTAŽNO DRSALIŠČE POPESTRILO
REKREATIVNO PONUDBO

Foto: Aleš Kolar

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je na
pobudo Občine Slovenska Bistrica v zimskem času poskrbel za še eno športno-rekreativno pridobitev. V petek, 3. februarja,
so na parkirišču pred sedežem zavoda od-
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prli montažno drsališče velikosti 200 kvadratnih metrov. Drsališče je bilo odprto do

konca meseca februarja, drsanje in izposoja
drsalk sta bila brezplačna.
D. Č.

LANA PROSENAK
IN NJEN HOBI

Lana Prosenak, učenka 8. b razreda na
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
je odlična učenka, ki se zanima za veliko
področij, kar pokaže tudi z uvrstitvami
in dosežki na različnih šolskih ter
državnih tekmovanjih. In kdaj se je začela
ukvarjati s fotografijo? Povedala je, da se
je s fotografiranjem začela ukvarjati že v

zgodnjih otroških letih po očetovem vzoru.
Že takrat jo je to veselilo in še danes s tem
nadaljuje. Fotoaparat z veseljem vzame
v roke, odkar ima novega in boljšega, s
katerim lahko dela še lepše fotografije. Ve,
da jo bo fotografiranje spremljalo še dolgo
časa, saj z njim uresničuje enega od svojih
ciljev v življenju.

VABLJENI NA CVETNI SEJEM

Obveščamo vas, da bo KS Pohorskega odreda 7. aprila izvedla tradicionalni že 71.
Cvetni sejem hkrati s prireditvijo Pozdrav pomladi, ki je v organizaciji Zavoda za
kulturo Slovenska Bistrica. Prireditev bo potekala na že ustaljeni lokaciji. Na dan
prireditve bo med 7. in 19. uro zaprt del Grajske
ulice med Partizansko ulico ter Kopališko ulico,
enako kot je bilo lani.
Prireditev bodo popestrili pihalna godba s Spodnje Polskave in plesalke Plesnega kluba Sašo.
Obveščamo vas tudi, da KS Pohorskega odreda
skupaj z 2. osnovno šolo ob dnevu Zemlje (22.
april) pripravlja za dan 21. april ob 11. uri pri 2.
osnovni šoli prireditev s kulturnim programom,
ki ga bodo pripravili učenci skupaj z učitelji.
Zasadili bomo tudi avtohtono drevesno vrsto –
Brinarjevo jelko.
Ludvik Repolusk,
predsednik Sveta KS Pohorskega odreda
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UVODNIK
Foto: Aleš Kolar

DR. IVAN ŽAGAR,
ŽUPAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Smo v času, ko bomo obeležili praznik
naše občine, ki ima korenine globoko v
preteklosti. Tudi sicer se v naši občini ob
pričetku leta spomnimo treh dogodkov iz
preteklosti.
8. januarja obeležujemo spominski dan
občine Slovenska Bistrica, ko se dostojno,
pietetno spominjamo tragičnega dogodka
iz novejše zgodovine, padca Pohorskega
bataljona. Dogodek, ki ga je treba ohranjati
v spomin in ki je opomin tako nam kot tudi
našim zanamcem, ko govorimo o prizadevanju in skrbi za lastno državo, ohranitvi
lastnega naroda ter kulture in jezika .
Drugi praznik, ki ga v našem prostoru še
posebej obeležimo, je 8. februar, slovenski
kulturni praznik, edinstven v slovenskem
in svetovnem prostoru, ki še posebej opozarja na slovenske korenine, jezik in vso širino kulturne ustvarjalnosti, ki je prisotna
tudi med slovenjebistriškimi kulturnimi
ustvarjalci.
Praznik, ki s svojim datumom sega najdlje
v zgodovino, pa je praznik občine Slovenska Bistrica. Sega v leto 1311, ko je Slovenska Bistrica z dokazljivim dokumentom,
listino, iz katere je to razvidno, imela v tistem času mestne pravice in vse možnosti,
ki so iz tega izhajale. Seveda pa ta simbolni mejnik opozarja na številne pomembne
dogodke, ki so se v našem prostoru dogajali
že veliko pred tem datumom in vse do današnjih dni ter so naš prostor skupaj s prebivalci oblikovali v današnjo podobo.
Širše gledano se lahko le posamezni kraji
in mesta ponašajo s takšno zgodovino, kar

ima še poseben pomen v širšem prostoru,
ne samo slovenskem, tudi preko meja, na
kar smo lahko še posebej ponosni, zato
moramo znati to tudi ceniti.
Vsi ti pomembni datumi in mnogi dogodki
iz bližnje, pa tudi starejše preteklosti, ki so
vplivali in vodili družbeni ter gospodarski
razvoj našega okolja, so zaveza pri oblikovanju prihodnosti tudi nam. Z njihovo
pomočjo lahko zajemamo obilo motivacije
za prihodnost v današnjem sicer nepredvidljivem času.
Ob tem ko se bo ob prazniku občine zavrtelo občinsko koledarsko leto, je priložnost,
da se kritično ozremo v preteklost in si realno, z določeno mero optimizma in tudi
potrebne samozavesti zastavimo načrte za
prihodnost. Seveda ob zavedanju, da na
dogajanje v našem okolju v vseh ozirih,
pozitivnih kot tudi manj pozitivnih, pomembno vplivajo dejavniki slovenskega in
širšega evropskega prostora.
Pogled v odhajajoče občinsko leto zaznava
razvojni napredek na različnih področjih
ob vseh turbulencah današnjega časa. Potrjujejo ga gospodarski kazalniki ob znižanju
stopnje brezposelnosti, pri čemer je nosilec
dogajanja s svojim razmahom in tudi z načrti za prihodnost brez dvoma tudi letošnja
dobitnica listine občine Slovenska Bistrica,
družba Impol. Sledijo ji tudi druga že delujoča in tudi nastajajoča manjša in srednja
podjetja.
K napredku našega gospodarskega in siceršnjega okolja bo svoje dodala tudi v
letošnjem letu začeta izgradnja zahodne
obvoznice v prvi etapi na območju širitve
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industrijske cone Impol, za katero smo
na razpisu uspeli pridobiti tudi evropska
sredstva, uspešna uvedba programa metalurški tehnik v Srednji šoli Slovenska Bistrica, nastajajoči center start upov in socialnega podjetništva, soudeležba pri kar nekaj
zaposlitvenih projektih (kot je na primer
Karierni izziv).
Razvoju pa skušamo slediti tudi v javni
sferi z uspešnimi nastopi na razpisih in
kar nekaj pridobljenimi projekti iz naslova
evropskih virov. Naložbe, nekatere večje,
kot je izgradnja vrtcev (na Zgornji Polskavi in na Zgornji Ložnici), so bile končane
v preteklem letu, medtem ko z nekaterimi
začenjamo letos (v Slovenski Bistrici, na
Črešnjevcu in v Laporju). Stalnica so večji
in manjši projekti glede cestne, komunalne
in druge infrastrukture v prav vsaki krajevni skupnosti, ki velikokrat potekajo tudi v
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Ne
gre prezreti niti vsebin in investicijskih
projektov, ki jih izvajamo skupaj z javnimi
zavodi (z nekaterimi šolami, z Zavodom za
kulturo in z Zavodom za šport, s knjižnico,
RIC-em).
Številne možnosti in priložnosti omogoča
tudi bogato delovanje na področju športa,
kulture in še kje, ki so dokaz, da še kako živi
tudi duh prostovoljstva, kar se odraža skozi delovanje mnogih društev na različnih
področjih, tudi humanitarnih.
Vse to uvršča občino Slovenska Bistrica –
tudi na podlagi strokovnih analiz različnih
kazalnikov – v sam vrh slovenskih občin po
kakovosti bivanja, če ne celotne Slovenije,
pa brez dvoma Podravske regije. Na to smo
lahko upravičeno ponosni, čeprav velikokrat ne zmoremo doseženega zaznati.
Nikakor pa ne uspemo ob deklarirani gospodarski rasti in drugih pozitivnih kazalnikih (na primer padec brezposelnih)
v Sloveniji prepričati državne ravni k večji
naklonjenosti pri financiranju občin, kar bi
tudi v našem okolju olajšalo in še dodatno
pospešilo razvojni zamah.
Spoštovani!
Čeprav nam čas, v katerem živimo, ni vedno najbolj naklonjen, nas opravljeno delo
in zastavljeni cilji ob pridobljenem znanju,
izkušnjah ter ob pregovorni delavnosti
lahko in morajo navdajati z optimizmom
za jutri. In če ob tem ne bomo pozabili na
soljudi, na vrednote, ki so nam jih zapustili
predhodniki, se nam za razvoj na Bistriškem ni bati. Ne nazadnje nam to potrjujejo tudi letošnji dobitniki priznanj, za kar
jim gre posebna čestitka.
Z veseljem pa izrekam čestitko ob občinskem prazniku prav vsem občankam in občanom naše občine.
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PODOBA SLOVENSKE BISTRICE V
SREDNJEM VEKU

Slovenska Bistrica leži na južnih obronkih
Pohorja, neposredno ob vozlišču cest proti
Ptuju, Mariboru in Celju. Nastala je iz štirih topografskih enot: cerkvenega kompleksa, dvora Bistrica, tržne naselbine in vasi
Gradišče, ki je bilo tudi prvo jedro sedanje
Slovenske Bistrice. Gradišče z bližnjo okolico, ki je segala do novo pozidane Jernejeve cerkve in do nastajajočega gradu, je leta
1227 pridobilo trške pravice, leta 1310 pa je
bilo povzdignjeno v mesto.

V 15. stoletju je bila Bistrica neposredno
vpletena v spopade med Habsburžani in
Walseeji, v sedemletno celjsko-habsburško
vojno, leta 1446 so Bistrico napadli Ogri,
proti koncu 15. stoletja, v letih 1472, 1477,
1493 in 1494, pa so se pred Bistrico in v
njeni bližnji okolici začeli pojavljati Turki.
Zaradi vseh omenjenih dogodkov je bila
Bistrica proti koncu 15. stoletja opustela
in revna, saj so morali meščani plačevati
mnoge in visoke davke. Stanja ni izboljšalo niti dejstvo, da si je vladar prizadeval v
mesto pritegniti nove ljudi s podeželja.
Za obrambo je mesto imelo zgrajeno utrjeno obzidje in stolpe, ki so služili tudi kot
bivališče za mestne gospode, po katerih so
le-ti dobili tudi imena, npr. Graslov stolp.
Srednjeveški grad je stal na mestu današnjega gradu, bil je zidan pravokotni stolp
z lesenim zgornjim nadstropjem ter zavarovan s palisadami in nasipom. Zaradi pomanjkanja listin in skromnih navedb o gra-

du lahko o podrobnejši podobi gradu samo
ugibamo, vemo pa, da grad v srednjem
veku ni imel pomembnega strateškega položaja, krepil se je le zaradi varnosti kot del
obrambnega sistema mesta.
Vsako srednjeveško mesto je potrebovalo
svoj pečat, predvsem pri upravnih in gospodarskih zadevah. Prvi pečat Slovenske
Bistrice najdemo na listini iz leta 1310, njegova podoba kaže mestno obzidje s tremi
polkrožnimi vratnimi oboki in za obzidjem
štirioglati stolp z oknom v sredini. Pečat,
ki je bil odtisnjen v naravni vosek, je imel
stranski rdeči in zeleni vrvici, v premeru je
meril 40 milimetrov in v sredini zgornjega
dela je imel napis »+SIGILLVM·CIUIVM·DE·VEVSTRIZ«.
Slovenska Bistrica je bila v srednjem veku
sprva del Slivniške pražupnije, vendar se
je kmalu začela osamosvajati kot središče
nove župnije. Cerkev svetega Jerneja je bila
zgrajena okoli leta 1200. Prvo zanesljivo
omembo bistriškega župnika, Tomasa de

Veustriza, v virih najdemo šele leta 1366.
Leta 1379 se v listinah prvič omenja kapela
Naše ljube gospe, ki je bila predhodnica sedanje mestne Marijine cerkve.
V Slovenski Bistrici so se okoli leta 1370 začeli pojavljati Judje, ki so kmalu ustanovili
svojo skupnost, saj se v letih 1374 in 1441 v
virih omenja judovsko pokopališče.
Slovenska Bistrica se je v srednjem veku
vseskozi zapletala v spore za svoboden prevoz vina z mestoma Maribor in Ptuj. Leta
1342 je bil sklenjen trgovinski sporazum
med Slovensko Bistrico in Ptujem, ki je bistriškim meščanom omogočal udeležbo na
ptujski tedenski tržnici, kjer so Bistričani
vsem obiskovalcem tržnice smeli v poljubnih količinah prodajati suknjiče, plašče,
loden, usnje in vosek. Trgovci v Slovenski
Bistrici v virih niso omenjeni, najpogostejši
obrtniki pa so bili mlinarji, peki, usnjarji,
čevljarji, mesarji, zidarji, krojači, lončarji,
kovači, ulivalci zvonov in steklarji.
Amadeja Mlakar
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PRAZNIK NAŠE OBČINE
ALI PRAZNIK OBČANOV?
Uradno razglašen praznik kraja ali občine ima statusni simbol in je neke vrste
prestiž, ki govori o pomembnosti nosilca
izbranega praznika. Zato se premišljeno izbere datum, ki bo po pričakovanjih
»odbora« med domačini najširše sprejet.
To so lahko tudi dogodki iz bližnje preteklosti, kar pa na nek način zanika globje
korenine posameznega okolja, kajti pri
izbiri lokalnega praznika se slavljenec želi
pokazati s starosvetno tradicijo.
Tega so se zavedali tudi v Slovenski Bistrici in se ozrli v domačo preteklost ter
pristali pri 12. marcu daljnega leta 1311.
Ob tem bi morda kdo pomislil, da so vedno složni Bistričani namenoma za datum
izbrali gregorjevo, ko se ptički ženijo, a ta
praznik ljubezni in razumevanja je v današnji instant kulturi sfižilo valentinovo –
velepraznik trgovcev.
A brez bojazni, mestni očetje in seveda
tudi mamke, da govorim v sodobnem
emancipacijskem jeziku, so leta 1997 v
Uradnem listu modro obelodanili, da je
praznik Občine Slovenska Bistrica določen z Odlokom o določitvi datuma praznika Občine Slovenska Bistrica. In pika.
Izbrani praznik na dan 12. marca se nanaša na listino iz leta 1311, v kateri se v
pisnih virih »prvič« omenjajo Bistričani
kot meščani. In ali to drži? Temu bi rekli
trajno nedorečena slovesnost, kajti našim
davnim purgerjem se na ta dan gotovo ni
zgodilo nič vredno dolgega spomina. Velik dogodek za vsak kraj pa je bila v srednjem veku željno pričakovan prestop iz
vaško-trškega statusa med mestjane. To pa
je nadvse blagodejno vplivalo na povzdignjene domačine, saj se v mestu lažje diha.
A kdaj je ta svetli trenutek razveselil bistre
Bistričane, ne vemo. Po naključju ohranjena listina iz leta 1311 pač govori o zatečenem oziroma pridobljenem stanju ob
takrat še bistri Bistrici. A levitev tržanov v
meščane se je zgodila že v zadnji četrtini
13. stoletja, na kar nas opozarjajo listine iz
poznega 13. stoletja in še dve iz 1309. ter
1310. leta. Pa tudi prvi znani mestni pečat
je za nekaj desetletij starejši od izbranega
datuma občinskega praznika. Vsakoletno
praznovanje je potemtakem praznovanje s
stalno zamudo, kar ni nepomembno, kajti
dolgost življenja našega je kratka. Toda če
bi občinski selektorji preudarno staknili glave (pa saj je že vse napisano!), bi se
lahko poglobili za skoraj sto let in izbrali

konkreten in pomembnejši dogodek za
občinski praznik. Kajti natanko 11. novembra 1227 je z listino nedvoumno potrjeno prerojenje bistriške vasi v TRG. In
to s strani uglednega avstrijskega vojvode
Leopolda VI. Babenberžana, ki se je na ta
veseli dan celo mudil v Bistrici. A za današnji čas, ko z upom zremo v leta debelih
krav, je nekoliko zadrege le v tem, da bi
Bistričani praznovali glih na god velikega
svetnika, ki je poleg tega v mračnem srednjem veku in vse do prosvetljene Svobode veljal za zapovedan cerkveni praznik.
Toda nič ne de. Potolažimo se lahko z

dejstvom, da je Martin pravi demokrat, saj
je bil vojak, konjenik, menih, škof, čudodelnik, zdravilec, pomirjevalec med sprtimi in predvsem dobrodelnik. Pred skoraj
1700 leti pa je gotovo vsaj dvakrat šel tik
mimo bodoče Bistrice. Zato ni naključje,
da so ga modri(e) v Svetu Evrope uradno
razglasili za osebnost Evrope. Bralec bi me
gotovo podučil, da se praznikov vendar ne
menja kar tako. Temu lakoničnemu reku
bi seveda pritrdil, a hip zatem bi pomislil, pa katero blo bi vredno tega ne malega
koraka nazaj. Toda imamo to, kar si zaslužimo – 12. marec, a tudi to je lakonična
fraza.
Če danes izročilo in
simbolika nimata
tistega pomena in
veljave kot v času
naših dedov, pa
poglejmo s praktične oziroma preračunljive strani,
kakšne bi bile prednosti za Bistričane,
če bi praznovali
pod plaščem viteškega Martina. Šele
po uradnem in protokolarnem delu
praznovanja nasto-
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pi ta pravi in veseli del praznika, ki najbolje povezuje in utrjuje vezi med domačini.
In na martinovo, ko se Bistrica prvič pojavi v pisnih virih, bi bil za domačine praznik praznikov. Že pred leti je nastala ideja
evropske kulturne poti svetega Martina, ki
med njegovim rojstnim krajem Sombotelom na Madžarskem in svetnikovim grobom v francoskem Poitiersu povezuje več
držav ter narodov. Razvoj tega sporočila
nudi krajem ob tej poti razne priložnosti uveljavljanja na kulturnem in gospodarskem področju in Bistričani živijo na
tej poti, ki povezuje več evropskih držav.
V občini ima že domicil sam Martin, v
Šmartnem je namreč romanska cerkev z
doslej najstarejšimi freskami v Sloveniji,
ki je že na evropskem zemljevidu Martinovih cerkva.
Skozi stoletja je martinovanje postalo pojem za kulinarično-pivske dogodke in na
Bistriškem so rodovitna tla za takšno praznovanje. Uspeh bi bil v domiselno zastavljenem programu in s timom sodelavcev
(kuharjev, enologov, etnologov, kmetijcev,
vinogradnikov oziroma kletarjev in zavzetega računalničarja za dober »www-program«).
V povezavi z martinovanjem, ki bi se vrtel
okoli bistriškega praznika oziroma obratno, bi to/te dejavnosti začinile počastitev
občinskega praznika in bilo/bile bi v veselje občanov. Vse to pa bi lahko bilo v povezavi na ne zgolj občinske muhe enodnevnice, ampak širše, na čas martinovanja na
prehodu iz jeseni v zimo.
Menim pa, da je tokratno razmišljanje o
prazniku na dan slovenske kulinaričnopivske folklore račun brez krčmarja. Kajti v Bistrici je bilo že nekaj dogodkov na
Martinovo temo in celo mednarodni simpozij o tej osebnosti Evrope, a še vedno
gregorujemo.
Dr. Ferdinand Šerbelj
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PRORAČUN ZA LETO 2017
Proračun za leto 2017 je občinski svet sprejemal v dveh obravnavah, v prvi decembra
2016 in ga končno potrdil na februarski
seji.

Prihodki

Prihodki so načrtovani v višini 23.144.093
€, od tega prihodki za primerno porabo v
višini 14.667.996 € in prihodki, ki ne štejejo
v primerno porabo, v višini 8.476.097 €.

Osnovo za financiranje občin predstavlja
povprečnina, ki je po predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in
finančne izravnave Ministrstva za finance
za leto 2017 določena v višini 530 €, kar pa
ni skladno z Zakonom o financiranju občin. Iz naslova povprečnine tako dobimo
sredstva v višini 14.667.996 €.
Druga skupina prihodkov so prihodki, ki
ne štejejo v primerno porabo. Sem sodijo
drugi nedavčni prihodki v višini 364.800 €,
prihodki od premoženja v višini 1.680.000
€, prihodki iz naslova sofinanciranj v višini 3.562.797 €, ostali prihodki v višini
2.607.000 € in nakazilo presežka Lekarne
Slovenska Bistrica v višini 261.500 €.
Edini večji projekt, ki je v letošnjem letu sofinanciran iz evropskih virov (deloma tudi
iz državnih), je projekt »Širitev industrijske
cone Impol« v načrtovani višini 2.124.960
€. Iz sredstev EU je deloma financiranih še
nekaj t. i. mehkejših projektov, med ostalimi tudi Enjoyheritage, LAS, Stores idr.

Odhodki

Odhodki so načrtovani v skupni višini
24.847.091 €. Porabo po posameznih postavkah prikazujemo v tabeli.
Postavka 1 Dejavnost občinskih organov
in uprave je načrtovana v skupni višini
1.891.040 €. Sredstva so namenjena delovanju župana in podžupanov, občinskega sveta, nadzornega odbora, občinske uprave,
skupnega organa CZ z občino Oplotnica
ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva z občinama Makole in Poljčane.
Postavka 2 Splošne in skupne naloge občine je načrtovana v višini 545.265 €. V
okviru skupnih nalog občine se sredstva
načrtujejo za delovanje krajevnih skupnosti, požarno varstvo, zaščito, reševanje in

preventivo, za informiranje ter financiranje
političnih strank, društev in organizacij.
V okviru postavke se v letu 2017 nekoliko
več sredstev namenja za informiranje in za
zaščito, reševanje in preventivo (potrebna
oprema za zaščito in reševanje ter nabava
defibrilatorjev po krajevnih skupnostih, v
katerih ni gasilskih društev oz. domov, v
katerih so bili defibrilatorji v preteklosti že
nabavljeni).
Postavka 3 Družbene dejavnosti je načrtovana v skupni višini 9.537.851 €. Sredstva
so namenjena za izobraževanje, otroško
varstvo, socialno varstvo, kulturo, šport,
zdravstvo, štipendiranje in dejavnost mladine. Znotraj postavke so načrtovana tudi
sredstva za investicije v višini 1.398.800 €.
Od tega investicije v osnovne šole v višini
193.000 € za obnovo sanitarij in pregradne
stene v avli OŠ Pohorskega odreda, zamenjavo strešnih oken na OŠ Minke Namestnik - Sonje, sanacijo vlage v prostorih
kuhinje in jedilnice na OŠ Gustava Šiliha Laporje, ureditev požarne varnosti na
Glasbeni šoli in za manjše nujne posege
na šolskih objektih, za investicije v kulturo
v višini 198.800 €, in sicer za vzdrževalna
dela v objektu matične knjižnice v Slovenski Bistrici, za sofinanciranje obnove spo-

menikov kulturne dediščine, obnovo in
vzdrževanje spomenikov NOB in vojnih
grobišč, za obnovo kapel, za nadaljnje urejanje Ančnikovega gradišča ter za izvedbo
manjših posegov v objekte kulturne dediščine, za sofinanciranje obnovitvenih del na
kulturnih in sakralnih objetih v občini ter za
obnovo kulturnih domov, za sofinanciranje
obnov in označevanja kulturnih spomenikov v občini ter za postavitev spominskega obeležja bratov Pučnik, za investicije v
šport, pri čemer so sredstva namenjena za
izvedbo manjših obnovitvenih posegov na
športnih objektih v občini ter za pripravo
dokumentacije za obnovo športne dvorane
Slovenska Bistrica, investicije v zdravstvo v
višini 50.000 € za pripravo dokumentacije
za dodatne prostore v zdravstvenem domu
in izgradnjo prostorov za satelitski urgentni
center ter investicije v otroško varstvo v višini 920.000 € za obnovo prostorov za Vrtec
Črešnjevec, za pripravo projektne dokumentacije in začetek gradnje vrtca v Ozki
ulici v Slovenski Bistrici in vrtca v Laporju.
Postavka 4 Okolje in prostor je načrtovana v višini 4.822.363 €. V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za komunalo
in varstvo okolja, za ceste, za investicije v
krajevne skupnosti, za urejanje prostora,
elementar in investicije v POC Bistrica. Za
komunalo in varstvo okolja so sredstva načrtovana v višini 1.556.452 € in so namenjena pokrivanju stroškov javne razsvetljave, urejanja javnih površin, vodovoda (za
hidrantno omrežje, izdelavo muljne jame
pri vodarni Zgornja Bistrica, posodobitev
laboratorija z merilno opremo na vodarni
Zgornja Bistrica, rekonstrukcijo vodovo-
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dnega cevovoda v Kajuhovi ulici, smer Črnec, rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda Visole–Kos, sanacijo vodnih virov Kot,
prevezavo vodovodnega cevovoda Kovača
vas v centralni vodovodni sistem ter za projektno dokumentacijo, če bi se izkazalo, da
je potrebna za poznejše izvedbe), odvajanja
in čiščenja odpadnih vod (sredstva za preusmeritev meteornih voda iz Kovače vasi v
sistem javne kanalizacije v naselju Tirgot,
preusmeritev zalednih in meteornih voda
iz travnika na območju Zagrad - Kovača
vas, za izdelavo projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo celotnega prispevnega
področja Špindlerjeve ulice, rekonstrukcijo
kanalizacije v Kajuhovi ulici, smer Črnec,
rekonstrukcijo kanalizacije na Zgornji Bistrici, rekonstrukcijo kanalizacije v Ulici
Borisa Kraigherja in za projektno dokumentacijo, če bi se izkazalo, da je potrebna za poznejše izvedbe), urejanje sistema
ravnanja z odpadki, stroškov za infrastrukturo, dano v najem, in za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v skupni višini 50.000 €.
Za cestno omrežje so sredstva načrtovana v
višini 2.241.000 €, in sicer za zagotavljanje
zimske službe in letno vzdrževanje lokalnih
ter krajevnih cest, za vzdrževanje gozdnih
cest, za odmere cest ter za novogradnje in
rekonstrukcije cest (v tej postavki so zajeta
sredstva za izgradnjo pločnika v Stepišnikovi ulici, preplastitev dela lokalne ceste
Kebelj–Osankarica, izgradnja pločnika na
Križnem Vrhu, obnova pločnikov in javnih
površin v mestu Slovenska Bistrica, priprava dokumentacije za brv pri CPP s pripadajočimi nadzori ter za nekatere projekte in
nujna obnovitvena dela, ki se bodo pokazala med proračunskim letom), sredstva v
višini 50.000 € so načrtovana v okviru postavke POC Bistrica, in sicer za izgradnjo
priključnega cestnega omrežja na območju
POC Bistrica. Za investicije v krajevnih
skupnostih so sredstva načrtovana v višini
676.251 €, ta sredstva krajevne skupnosti
namenjajo za investicije na področju cest,
komunalne infrastrukture in ostalih investicij v krajevnih skupnostih. Za urejanje
prostora so sredstva načrtovana v višini
248.660 € in so namenjena za pripravo in
izvedbo novega občinskega prostorskega
načrta, za poravnavo stroškov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, dokončanje urbanističnih načrtov ter pripravo celostne prometne strategije, za katero
pričakujemo sofinancerka sredstva resornega ministrstva. Za elementar so sredstva
načrtovana v višini 50.000 € in jih bo občina zagotavljala v primeru, da bo pridobila sredstva od resornega ministrstva za

PRORAČUN
prijavljene projekte sofinanciranja sanacije
plazov in zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži po odpravi
posledic naravnih nesreč.
Postavka 5 Gospodarstvo je načrtovana
v višini 1.184.400 €. V okviru postavke so
sredstva namenjena podjetništvu in obrti,
turizmu, kmetijstvu, stanovanjskemu gospodarstvu in poslovnim prostorom, javnim delom ter delovanju RIC-a.
Postavka 6 Stavbna zemljišča je načrtovana v višini 32.400 € kot sredstva za pokrivanje stroškov gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči.
Postavka 7 Proračunski stanovanjski sklad
je načrtovana v višini 169.000 €. Sredstva
so namenjena za obnovo, vzdrževanje in
upravljanje stanovanj v lasti občine Slovenska Bistrica.
Postavka 9 Proračunski razvojni projekti je
načrtovana v višini 5.284.752 €. Gre predvsem za sredstva za dokončanje oz. nadaljevanje preteklih projektov (odvajanje in
čiščenje odpadne vode, izgradnja sekundarja – izplačilo zadržanih sredstev, ureditev naselja Šmartno na Pohorju, ureditev
vaškega jedra Gladomes, urejanje Tomšičeve ulice in Slovenske ulice s priključnimi
ulicami ter izgradnja navezave Retejeve z
Industrijsko). V postavki so načrtovana še
sredstva za projekte na področju kulture
za financiranje obnove dvorca na Zgornji
Polskavi (vezano na uspešno prijavo na
razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev
sofinancerskih sredstev), za projekte na področju športa (za obnovo šolskih športnih
igrišč, za postavitev montažnih tribun v
športnem parku in za obnovo atletske steze
na stadionu) ter začetna sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema (izgradnja
kanalizacijskega sistema na območju Jožef
v Slovenski Bistrici, izgradnja sekundarne
kanalizacije Zgornja Polskava, Leskovec Stari Log in Pragersko, z izgradnjo potrebnega vodovodnega omrežja ter asfaltiranja
cest in pločnikov. Za
potrebe
izgradnje
je predhodno treba izdelati projektno dokumentacijo
PGD, PZI, po potrebi pridobiti gradbena dovoljenja ter
zagotoviti izvajanje
storitev strokovnega
nadzorstva in izvajanje koordiniranja
in varstva pri delu).
Največji delež v postavki predstavljajo
sredstva za širitev
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industrijske cone Impol. Z omenjeno operacijo je predvidena ureditev nadomestne
cestne in komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave izven območja zemljišč, ki
so predvidena za širitev industrijske cone.
V okviru operacije se bo zagotovila: cestna
infrastruktura od križišča K5 (štirikrako
kanalizirano križišče s Kajuhovo ulico) do
K8 (krožno križišče na Partizanski ulici),
cestna razsvetljava na predmetnem odseku
in pripadajoči komunalni vodi (vodovod,
zaščita plinovoda in TK-vodi). Znotraj postavke so zagotovljena še sredstva za ostale
projekte, sofinancirane iz EU, s katerimi
smo že bili uspešni na razpisih (Enjoyheritage in Stores) oz. ki jih še nameravamo
prijavljati na različne razpise, ki se bodo
odprli med letom.
Postavka 10 Proračunska rezerva je načrtovana v višini 320.020 €, in sicer 220.020
€ stalna proračunska rezerva in 100.000 €
tekoča proračunska rezerva.
Postavka 11 Stroški financiranja je načrtovana v višini 1.045.000 € in je namenjena
zagotavljanju odplačevanja obresti od dolgoročnih in likvidnostnih obresti in odplačilu stroškov kreditov ter za odplačevanje
refundacij najemnin, ki jih javni zavodi
(OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava,
OŠ Partizanska bolnišnica Jesen in Vrtec
Otona Župančiča) poravnavajo za najem
objektov, ki so bili zgrajeni v okviru instituta stavbne pravice.
Postavka 13 Izplačila zaradi izgubljenih tožb je načrtovana v višini 15.000 €.
Sredstva so načrtovana za dogodke, ki bi
jih morebiti izgubili na sodišču.
V proračunu je predvideno tudi zadolževanje v višini 1.075.653 €, od tega redno
zadolževanje v višini 630.000 € in zadolževanje pri državnem proračunu v okviru 21.
člena Zakona o financiranju občin v višini
445.653 €.
Jožica Jurič, spec. posl. ek.
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ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH
sredstev za pospeševanje malega gospodarstva in kmetijstva na območju občine
Slovenska Bistrica za leto 2017
Občina Slovenska Bistrica obvešča podjetnike in obrtnike ter fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine Slovenska Bistrica in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo stalno
prebivališče na območju občine Slovenska
Bistrica, da bodo na spletni strani Občine
Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si
odprti naslednji razpisi:
1.JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska
posojila s subvencionirano obrestno mero
za pospeševanje malega gospodarstva in
obrti na območju občine Slovenska Bistrica
za leto 2017.
Razpis bo predvidoma odprt od 20. 3. 2017
do 20. 10. 2017. Za posojilo bo treba oddati

izpolnjeno vlogo; vloga bo dostopna v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, na
spletni strani občine ter pri izbrani banki.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo na
Občini Slovenska Bistrica pri Slavki Zafošnik,
tel. št. 843 28 38, in pri izbranih bankah, ki
bodo objavljene glede na izbor.
2.JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska
posojila s subvencionirano obrestno mero v
kmetijski dejavnosti na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2017.
Razpis bo predvidoma odprt od 20. 3. 2017 do
20. 10. 2017. Za posojilo bo treba oddati izpolnjeno vlogo; vloga bo dostopna v sprejemni
pisarni Občine Slovenska Bistrica, na spletni
strani občine in pri izbrani banki.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo na
Občini Slovenska Bistrica pri Slavki Zafošnik,
tel. št. 843 28 38, in pri izbranih bankah, ki
bodo objavljene glede na izbor.

3.JAVNI RAZPIS sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2017.
Razpis bo predvidoma odprt od 6. 3. 2017 do
7. 4. 2017. Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev bo treba oddati izpolnjeno vlogo
s priloženo zahtevano prilogo – dokumentacijo; vloga bo dostopna v sprejemni pisarni
občine Slovenska Bistrica, na spletni strani
občine in na sedežu Kmetijske svetovalne
službe Slovenska Bistrica. Lahko jo zaprosite
tudi po elektronski pošti. Prednost bodo imeli prosilci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli
sredstev iz tega naslova.
Dodatne informacije so dostopne v času
razpisa na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafošnik, tel. št. 843 28 38.

OBČINSKI NAGRAJENCI
ZA LETO 2016
2000 za izjemen prispevek k razvoju in
napredku občine Slovenska Bistrica tako
na gospodarskem kakor tudi na družbenem in civilnem področju. Za dobitnike
Foto: Aleš Kolar
Foto: Aleš Kolar

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je
na 15. redni seji, ki je potekala v četrtek,
16. februarja, določil dobitnike priznanj
in nagrade občine Slovenska Bistrica za
leto 2016. Listino občine Slovenska Bistrica bo prejela družba za upravljanje Impol

Foto: Osebni arhiv

priznanja občine
Slovenska Bistrica
pa so določili Franca Pinterja za izjemen prispevek na
področju športa in
aktivno delovanje
na družbenem področju, Leopolda
Turka za izjemen
prispevek na področju turizma in
aktivno delovanje
na družbenem in
drugih področij in
Prostovoljno gasil-

sko društvo Zgornja Polskava za 90-letnico delovanja ter ustvarjalnega in plodnega
dela na gasilskem področju in področju
požarnega varstva, zaščite in reševanja v
kraju v letu 2016. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slovesni akademiji v soboto,
11. marca, v Viteški dvorani Bistriškega
gradu.
T. A.
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ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH
za sofinanciranje dejavnosti društev in
zveze na področju turizma in kmetijstva
na območju občine Slovenska Bistrica za
leto 2017
Občina z Odlokom o proračunu Občine
Slovenska Bistrica zagotavlja sredstva za
sofinanciranje dejavnosti društev. Tako
Občina Slovenska Bistrica obvešča društva
in zveze na področju turizma in kmetijstva
na območju občine Slovenska Bistrica, da
bodo na spletni strani Občine Slovenska
Bistrica www.slovenska-bistrica.si odprti
naslednji razpisi:
1.JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju
turizma občine Slovenska Bistrica iz proračuna v letu 2017.

Razpis bo objavljen predvidoma od 6. 3.
2017 do 19. 4. 2017. Prijava oziroma vloga
bo dostopna v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, na spletni strani občine,
dobite jo lahko tudi po elektronski pošti.
Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo dostavite na Občino Slovenska Bistrica do zahtevanega roka. Pri izpolnjevanju razpisne
dokumentacije se ravnajte po Pravilniku o
sofinanciranju dejavnosti društev in zveze
na področju turizma Občine Slovenska Bistrica.
2.JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica v
letu 2017.
Razpis bo predvidoma odprt od 6. 3. 2017
do 19. 4.2 017. Prijava oziroma vloga bo dos-

topna v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, na spletni strani občine, lahko
jo dobite tudi po elektronski pošti. Prijavo z
vso zahtevano dokumentacijo dostavite na
Občino Slovenska Bistrica do zahtevanega
roka. Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije se ravnajte po Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva ter podeželja Občine Slovenska
Bistrica.
Če poročila o izvajanju programov društva
za leto 2016 še niste dostavili, nam ga obvezno priložite pri prijavi. Dodatne informacije so dostopne v času razpisa na Občini
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafošnik, tel. št.
843 28 38.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za
družbene dejavnosti, na osnovi Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov
in stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov iz proračuna Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/10),
Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 98/05, 37/07 in 2/08),
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 29/16) obvešča, da bodo
javni razpisi za:
–sofinanciranje mladinskih programov v letu 2017,
–sofinanciranje programov športa
v letu 2017,
–sofinanciranje ljubiteljske kulture
v letu 2017,
objavljeni na spletni strani Občine Slovenska Bistrica v mesecu
marcu 2017 na naslovu www.slovenska–bistrica.si ter na kabelski
televiziji Javnega zavoda za KTV
in informiranje Slovenska Bistrica.
Kandidati za sredstva zgoraj navedenih razpisov se prijavijo na

posamezen razpis z izpolnjenimi obrazci
razpisne dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v predvidenem času razpisa v
sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistri-

ca, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, ter na spletni strani Občine Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo
lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti
na naslovu obcina@slov-bistrica.si.
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UGODNOSTI ZA DELODAJALCE

OBČINE

Štev. reg. brezposelnih oseb
(dec. 2016)

Štev. delovno
aktivnih
(nov. 2016)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(nov. 2016)

Zaposlitve
Januarja letos se je iz evidence brezposelnih
oseb zaradi zaposlitve odjavilo 128
brezposelnih oseb, kar je za 7,9 odstotka
manj v primerjavi enakim obdobjem lani.
Registrirana brezposelnost
Januarja letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.657
brezposelnih oseb, kar je za tri odstotke
več kot decembra lani in za 15,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Med
registriranimi brezposelnimi je bilo 405
mladih, kar znaša 25,1 odstotka. Januarja
letos je stopnja registrirane brezposelnosti
na Uradu za delo Slovenska Bistrica znašala 9,8 odstotka, na območju celotne Slovenije pa 10,4 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

77

291

8,2

Oplotnica 168

628

8,9

Poljčane

194

1058

10,2

Slovenska
Bistrica

1217

7696

10,1

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo
januarja letos na območju Urada za delo
Slovenska Bistrica delovno aktivnih 9946
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta).
Število delovno aktivnega prebivalstva je v
primerjavi z enakim obdobjem lani za 2,2
odstotka večje. V Območni službi Maribor se je delež ostal povečal za 2 odstotka,
na ravni Slovenije pa za 2,4 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

Priložnosti za delodajalce
•Delovni preizkus – spremenjena ciljna
skupina
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
kandidate in njihove kompetence. Traja
najmanj 100 ur oziroma največ en mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.

Ukrep je aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2017.
•Usposabljanje na delovnem mestu –
mladi
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
mlade brezposelne osebe. Program je namenjen mladim do 30 let, ki so najmanj tri
mesece prijavljeni v naši evidenci. Usposabljanje traja dva ali tri mesece, odvisno
od zahtevnosti del. Ukrep je aktualen do
porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
maja 2017.
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5000
€ za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz
ciljne skupine; 6000 € za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7000
€ za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz
ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; so dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj
12 mesecev) in stare najmanj 30 let; imajo
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana
ali zaključena osnovna šola) in stare najmanj 30 let.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidi se
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas,
vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo
je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2017.
•Usposabljanje na delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite

brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v naši evidenci; starim 30
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v naši evidenci, in starim 30 let in
več z nedokončano ali končano osnovno
šolo, ki so najmanj tri mesece prijavljeni

v naši evidenci. Usposabljanje traja dva
ali tri mesece, odvisno od zahtevnosti
del. Ukrep je aktualen do porabe sredstev
oziroma najdlje do 31. maja 2017.
Ugodnosti
drugih
ustanov,
namenjene delodajalcem
•Vračilo prispevkov delodajalca za prvo
zaposlitev
Če prvič za nedoločen čas zaposlite osebo,
mlajšo od 26 let, ali mater, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti, lahko za njuno zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov
delodajalca.
•Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 2016
Če zaposlite brezposelno osebo, starejšo od 55 let, lahko za največ prvi dve leti
njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev
plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. januarjem
2016 in 31. decembrom 2017.
•Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih
Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše
od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih
že zaposlili za nedoločen čas? Potem lahko
za njihovo zaposlitev uveljavljate olajšavo
v obliki znižanja vaše davčne osnove.
•Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Nameravate zaposliti invalide ali gluhe
osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem
lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne
osnove.
Nasveti za delodajalce
•V želji, da bi bili pri kandidiranju za
sredstva uspešni, vas prosimo, da pred
oddajo ponudbe na javno povabilo pri
FURS-u preverite, ali imate poravnane
obveznosti. To storite s klikom v aplikaciji
eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca
za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN.
•Od 17. februarja 2016 dalje lahko ponudbe oddate tudi v elektronski obliki na
Zavodovem portalu za delodajalce. Pred
prvo uporabo portala se je treba registrirati.
Več informacij o programih zaposlovanja
dobite pri Uradu za delo Slovenska Bistrica ali na naši spletni strani http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude. Na
spletni strani so objavljene tudi ugodnosti
drugih ustanov, ki so namenjene delodajalcem pri zaposlovanju.
Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica
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ODPRTJE PROSTOROV PODJETJA RECOSI
Na Partizanski cesti 24 v Slovenski Bistrici je podjetje Recosi 19. januarja odprlo
nove poslovne prostore. Podjetje Recosi, s
sedežem na Irskem, je del mednarodnega
podjetja RECOSI (Regional and European
Co-Operative for Social Industry), ki se
ukvarja s profesionalno obnovo računalniške opreme. Visokokakovostno opremo
prodaja in daje v najem uporabnikom, ki
želijo imeti vrhunsko obnovljeno računalniško opremo za bistveno manjše stroške.
Ob tem podjetje omogoča delo tistim, ki so
dolgotrajno brezposelni, in mladim, ki so
prvi iskalci zaposlitve.
Po nagovoru župana Občine Slovenska
Bistrica, dr. Ivana Žagarja, so sledili nagovori državnega sekretarja v kabinetu
predsednika Vlade RS, Tadeja Slapnika,
veleposlanika Irske v Sloveniji, nj. eks. Seana O'Regana, izvršnega direktorja podje-

Foto: Aleš Kolar

tja Recosi, Martina Reddyja, in direktorice
podjetja Recosi Slovenska Bistrica, Katje
Zajko. Otvoritve so se udeležili tudi Ivo
Boscarol, ki je bil predtem gost bistriške
srednje šole, direktor Techsoup Slovenija,
Matjaž Medvešek, in vodja komuniciranja
ter družbene odgovornosti pri Microsoft
Slovenija, Katra Šemrov.
Odprtju je sledila okrogla miza na temo
Modeli in dobre prakse socialnega podje-

tništva na področju krožnega gospodarstva
v Sloveniji. Na okrogli mizi so sodelovali
dr. Ivan Žagar, Tadej Slapnik, Katja Zajko,
mag. Emil Šehić, direktori podjetja ZEOS,
d. o. o., in Duška Lužar Šajt iz fundacije
Prizma. Razpravo je povezovala direktorica RIC-a Slovenska Bistrica, mag. Monika
Kirbiš Rojs. Na dogodku so se predstavila
tudi nekatera druga socialna podjetja.
J. Š.

izračunane po metodi za pasivne stavbe PHPP, manjša ali enaka 15 kWh/m2a.
Navedena vrednost Qh se ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe izračuna za klimatske podatke mesta
Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so
objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U
≤ 0,9 W/m2K, kar skladno s standardom
SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer vgrajeno
po RAL-smernicah.
Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80-odstotno energijsko učinkovitost vračanja
toplote odpadnega zraka
pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega
sistema in specifično rabo
električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Stavba mora najmanj 50
odstotkov toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih
virov energije. Potrebni
delež obnovljivih virov
energije se lahko zagotovi
s sprejemniki sončne energije ali drugimi sistemi,
ki uporabljajo obnovljive
vire energije. Neposredno
ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno
energijo ne sme presegati

desetih odstotkov skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če
gre za samooskrbo z električno energijo,
proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe,
pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih
konstrukcij po standardu SIST EN 13829:
n50 ≤ 0,6 h-1.
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh,
vrsto izolacijskega materiala v toplotnem
ovoju stavbe in glede na neto ogrevano
površino stavbe.
Vrste izolacijskih materialov:
•I. skupina: stavba z najmanj 75 odstotkov
volumskega deleža toplotno izolacijskih
materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
•II. skupina: stavba z najmanj 75 odstotkov volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo
ipd.) in naravnega izvora;
•III. skupina: stavba z več kot 25 odstotkov volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren,
ekstrudirani polistiren ipd.).
Spodbuda bo lahko dodeljena za največ:
•150 m2 neto ogrevane površine stavbe za
samostojno stoječo enostanovanjsko hišo
in
•120 m2 neto ogrevane površine za vrstno
hišo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za
stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema.

ENERGETSKA PISARNA
V prejšnji številki Informatorja smo pisali
o dveh ukrepih razpisa Eko sklada, Slovenskega Ekološkega sklada: 37SUB-OB16: G
– toplotna izolacija strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali
dvostanovanjski stavbi in H – vgradnja
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
Sledi ukrep I – gradnja ali nakup skoraj
ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe.
Osnova za pridobitev sofinanciranja je
izračun porabe bodoče nove hiše s programom PHPP (Passive House Planning
Package), ki ga izvede izurjeni projektant.
Energijska učinkovitost mora biti v delu
računske rabe energije za ogrevanje (Qh),

RIC
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Pravica do dodatne nepovratne finančne
spodbude se dodeli upravičeni osebi za
stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa in
v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 evrov na
m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega
stavbnega pohištva (do 1500 evrov), pri
čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude. Lahko se dodeli še
dodatna finančna spodbuda, če bo na več
kot polovici površine neprosojnega dela
fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske
stavbe vgrajena masivna lesena fasadna
obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 evrov na m2 neto ogrevane

Stran 17

površine stavbe, in sicer do 1500 evrov za
samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo in do 1200 evrov za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku
ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

Kredit Ekosklada

Stranka lahko pridobi kredit Eko sklada do
20.000,00 evra, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR +1,3 % za odplačilno dobo največ deset let. Posamezni
vlagatelj lahko za različne naložbe poda
več vlog za dodelitev kredita na isti javni
poziv, lahko pa za kredite za posamezno
naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri
čemer skupna višina tako odobrenih kre-

ditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.
Nadaljevanje članka prihodnjič.
Za odgovore na vaša vprašanja in nasvete
nas lahko obiščete v Energetsko svetovalni
pisarni Slovenska Bistrica, ki se nahaja v
prostorih Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica na Trgu svobode 5 v
Slovenski Bistrici, in sicer vsak četrtek od
16. do 18. ure. Naročanje po telefonu na
telefonskih številkah 02 620 22 71 ali 02
843 02 46 od ponedeljka do petka med 8.
in 13. uro.
Mark Bržan, dipl. inž. grad, energetski
svetovalec; ENSVET Slovenska Bistrica

SPLETNA TRŽNICA JEM DOMAČE.SI
Spletna tržnica jemdomace.si vam predstavlja ponudnika, ki vsak teden poskrbita
za okusne domače izdelke, ki vam jih ponujamo na naši spletni strani www.jemdomace.si.
Blagovna znamka Mojstri okusov je rojena iz gostilne Karla, kjer so vrhunski do-

mači kuhinji dodali še pester izbor mojstrskih čili omak, marmeladic, mešanico
začimb in drugih domačih izdelkov za
popestritev kulinarike. Stremijo k stoodstotnemu domačemu okusu, zato čilije in
zelišča gojijo sami, kakovost sadja pa zaupajo lokalnim pridelovalcem.
Kmetija Tomše se nahaja v vasici Loka
pri Framu. Na kmetiji se ukvarjajo s peko
dobrot iz krušne peči – domačega kruha

in pohorske sirove ter orehove gibanice.
Dober kruh in slastne gibanice potrjujejo
tudi priznanja na državnem ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij.

ZAHVALA

Za odlično izpeljane decembrske prireditve v Slovenski Bistrici pod skupnim imenom Praznični
december 2016 (miklavževanje, Božičkov sejem s spremljevalnim programom in silvestrovanje)
se iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki ste s svojim prispevkom pomagali pri izvedbi
programa.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je vse potekalo po programu.
Družini Attems se zahvaljujemo za podarjeno novoletno drevo.
Vsem iskrena hvala!
RIC Slovenska Bistrica

ZASEDANJE MEDOBČINSKEGA
O T R O Š K E G A PA R L A M E N T A
Foto: Aleš Kolar

V sejni sobi Občine Slovenska Bistrica
je 15. februarja potekal plenarni del 27.
medobčinskega parlamenta na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Zasedanja mladih parlamentarcev se je udeležil
tudi župan Občine Slovenska Bistrica, dr.
Ivan Žagar. Mladi parlamentarci so se na
zasedanje pripravljali že v svojih domačih
okoljih in razpravljali o tem, kakšna naj bi
bila njihova vloga v prihodnosti.
A. M.
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SPOMINSKI DAN OBČINE
SLOVENSKA BISTRICA
– 8. JANUAR 2017

ZAVOD ZA KULTURO

Letos smo spominski dan občine Slovenska Bistrica obeležili 6. in 7. januarja.
6. januarja smo v Viteški dvorani Bistriškega gradu priredili spominsko akademijo v čast 74. obletnice padca Pohorskega bataljona. V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. Razgovor z avtorjem knjige Na
Štajerskem nekoliko drugače Marjanom Žnidaričem je vodil Mirko Munda. V zanimivem pogovoru sta izmenjala zgodbe o narodnoosvobodilnem boju na Štajerskem.
Naslednji dan, 7. januarja, so občine Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Oplotnica
in Slovenske Konjice ter Mestna občina Maribor priredile komemoracijo pri Treh
žebljih na Osankarici. Na mrzlo soboto se je srečanja udeležilo nekoliko manj obiskovalcev kot ponavadi. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole
Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice, slavnostni govornik prireditve pa je bil minister za kulturo Anton Peršak.
Viktor Ajd

22. januarja se je v polni Viteški dvorani Bistriškega gradu odvijal koncert
mezzosopranistke Mance Izmajlove, ki nas je s svojim čudovitim glasom
popeljala skozi izbor slovenskih narodnih, ponarodelih in Avsenikovih pesmi v
novih priredbah. Pesmi mojih krajev je nov projekt, ki sta ga predstavila Manca in
Benjamin Izmajlov v poklon 25-letnici samostojne Slovenije. V uro in pol trajajočem koncertu nam je Izmajlova s svojim čarobnim glasom pričarala nepozaben
glasbeni večer. Pri izvedbi koncerta so ji pomagali Benjamin Izmajlov na violini
in Slovenski trio (Tomaž Cilenšek na harmoniki, Jani Kavalar na kitari ter Srečko
Langus na kontrabasu).
Simfonijo glasu, glasbil in odlične akustike so obiskovalci znali nagraditi z bučnim aplavzom in z željo po ponovnem srečanju.
Helena Škafar

Slovenski kulturni praznik in
podelitev Romihovih priznanj

Foto: Edi Grobler
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Pesmi mojih krajev

Slovenski kulturni praznik in podelitev Romihovih priznanj
6. februarja je v Viteški dvorani Bistriškega gradu potekala slavnostna akademija v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Štefana Romiha za dosežke na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica za leto 2016. Najvišje priznanje, zlato
Romihovo plaketo z listino, je za življenjsko delo na področju kulture prejela Darja
Belič. Priznanja za delo na področju ljubiteljske kulture pa so dobili Tomaž Lorenci,
recitacijska skupina PD Anice Černejeve Makole, vokalna skupina Vaberški fantje,
Andreja Tomažič in Ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Priznanja
sta nagrajencem vročila predsednik Odbora za priznanja Štefana Romiha Jože Štunf
in predsednik ZKD Slovenska Bistrica Blaž Gregorič. Namesto slavnostne govornice
Tanje Hrastnik (ki je bila odsotna zaradi bolezni) je njen govor prebral Blaž Gregorič. V kulturnem programu so nastopili člani dramske sekcije KUD Gaj Zgornja
Polskava in vokalna skupina Kvariton.
Bernarda Skrbiš
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NAPOVED
PREDAVANJA

ZAVOD ZA KULTURO
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Vabimo vas na druženje ob predavanju Kitajska in vrtovi skozi Tatjanine oči, ki bo 6. aprila z začetkom
ob 18. uri. Vrtovi – ustvarjamo jih ljudje, dokončno jih oblikuje narava sama. Kitajske vrtove je začel
ustvarjati človek pred skoraj 3000 leti in so najstarejša ohranjena vrtna umetnost naše civilizacije, a kljub
temu komaj znana zunaj svoje dežele. Vtise in fotografije, ki jih je ustvarila Tatjana P. Nekrep ob nekajdnevnem stiku s Kitajsko, želi deliti z vami.

Pozdrav pomladi v Bistriškem gradu: v petek, 7. aprila 2017
Letos bo velika noč nekoliko pozneje, a
še z večjim veseljem smo za vas pripravili
vrtnarski, kulinarični in družabni dogodek. V petek, 7. aprila, se bo na dvorišču
pod grajsko lipo skozi ves dan že četrto
leto odvijala naša dodana vrednost sejma ob cvetnem petku, to je naš Pozdrav
pomladi. V sodelovanju s KS Pohorskega odreda bomo cesto pred Bistriškim
gradom ta dan zaprli in prostor namenili
sejmarjem ter obiskovalcem.
Tudi letos smo za vas pripravili novosti,
ki jih morate doživeti z nami.
Začnemo zgodaj zjutraj s kulturnim
programom naših najmlajših. Slovenska
pesem in lep sončen dan naj bosta uvod
v sejemsko dogajanje. Glas harmonike
mladih glasbenikov vas bo pričakal na
zunanjem dvorišču Bistriškega gradu.
Stojnice se bodo šibile ob prazničnih
dobrotah in vsi, ki ste ali pa nameravate
postati vrtičkarji, ste vljudno vabljeni, da
nas obiščete. Za vas smo tudi letos povabili kmetijsko svetovalko in specialistko
za zelenjadarstvo ter okrasne rastline,
Mišo Pušenjak, iz KGZS Zavoda Maribor. Govorili bomo o spomladanskih
opravilih na vrtu, na voljo bo za vprašanja in nasvete. Točno uro svetovanja
bomo objavili naknadno.

Kako z rastlinami za dušo in telo z znanjem, ljubeznijo in tradicijo polepšati
dom, vam bo svetovala krajinska arhitektka, Klementina Tement, iz vrtnarstva
Tement. Trendi balkonske in druge zasaditve letošnjega leta ter strokovni nasveti
na področju hortikulture so dovolj tehten
razlog, da nas obiščete.
Tudi tokrat ne boste odšli lačni, kulinarično bomo zelo posebni, drugačni in spomladanski. Skupaj s slovenskim proizvajalcem gospodinjskih aparatov, podjetjem
Gorenje, bomo kuhali z izbranim gostom.
Kaj vse bomo pripravljali, naj zaenkrat ostane skrivnost.

Pike in pikice iz EMA Celje so naša
stalnica, zato bodo pekači, lončki in
skodelice tudi letos z nami, in to v družbi cvetličarke Kristine Trefalt iz Cvetličarne Tinka, ki vam bo pokazala, kako
lepo lahko s cvetjem in malo domišljije
polepšate svoj dom v velikonočnem
oziroma spomladanskem času. Z nami
bo tudi vrtnarstvo Tratenšek s svežimi
zelišči in spomladanskimi zasaditvami
ter trsnica in drevesnica Putar s starimi
sortami jabolk, hrušk, marelic, sliv idr.
Brez suhomesnatih dobrot tudi ta petek
ne bo šlo. Grajska ponudnika Boris Vidnar in Anton Čelan bosta poskrbela,
da bo dovolj velikonočne šunke za vse
obiskovalce.
No, in da bo sejem res dobil nadgradnjo, smo skupaj s Konzorcijem Ritoznojčan in Društvom vinogradnikov
Slovenska Bistrica pripravili poseben
dogodek, ki smo ga poimenovali Okusi
bistriškega Pohorja. To bo prav poseben dan, namenjen vsem generacijam,
zato ne smete manjkati.
Z nami bodo tudi turistična društva z
bogatim programom in ponudbo, primerno velikonočnemu času.
Žal pa vam vsega ne moremo izdati …
Zato vabljeni, da nas obiščete.

13. aprila 2017 ob 18. uri: odprtje mednarodne likovne kiparske razstave
Metamorfoze v sodobnem kiparstvu srednje Evrope
Projekt na tematiko metamorfoz v sodobnem kiparstvu srednje Evrope sovpada z najnovejšimi metamorfozami sodobne
družbe, saj se je s pojavom vojnih žarišč na Bližnjem in Srednjem vzhodu, torej v arabskih deželah, spremenila tudi situacija v Evropi in v svetu. Na to temo se nam bodo predstavili trije priznani umetniki, ki povezujejo srednjeevropski prostor in so
v Sloveniji že večkrat razstavljali. Ti so Marijan Mirt (Slovenija in Hrvaška), Mauro
Martoriatti (Italija, Rim in Trst) in Theresia Fauland - Nerat (Avstrija, Gradec). Omenjeni kiparji se sicer ukvarjajo tudi s slikarstvom, predstavili pa se bodo predvsem
s plastikami metamorfoznih oblik, razstavljeno bo tudi kako slikarsko delo vsakega
avtorja. Mirt se bo na razstavi navezoval na antiko, Martoriatti na fizikalne lastnosti
gibanja, Fauland -Neratova pa na nadrealizem.
Razstava bo zagotovo zanimiva in kakovostno, vsekakor pa bo nekoliko drugačna od
tistih, ki smo jih v zadnjem času gostili v Galeriji Grad.
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DUŠAN
GRLICA
predsednik uprave
Delavske hranilnice

Gospod predsednik, v januarju
letošnjega leta ste v Slovenski Bistrici, v
središču mesta, svečano predali namenu
nove poslovne prostore, ki bodo občutno
izboljšali pogoje dela, tako za zaposlene
kot tudi za vaše stranke in komitente.
Res je. Delavska hranilnica je podružnico v
Slovenski Bistrici odprla že decembra 2006.
Lahko se pohvalimo, da so nas Bistričani
hitro sprejeli za svojo bančno institucijo.
Število komitentov se je hitro povečevalo,
tako da bomo v letošnjem letu že presegli
2000 osebnih računov z rednimi prilivi in
700 poslovnih računov. V zadnjih letih je
bila v poslovalnici na stari lokaciji vse večja
prostorska stiska, zato je bila otvoritev
nove, večje poslovalnice logični korak.
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še Zveza društev upokojencev Slovenije
in Zveza delovnih invalidov Slovenije. Z
dokapitalizacijami se je število družbenikov
v naslednjih letih postopno povečevalo.
Leta 2000 se je Hranilnica, v skladu z
Zakonom o bančništvu, preoblikovala v
delniško družbo. Istega leta si je pripojila
Mariborsko hranilnico in posojilnico
ter začela s postopnim in racionalnim
razvojem svoje poslovne mreže. Konec leta
2016 je imela 626 delničarjev.
Eden od odločujočih mejnikov v razvoju
Hranilnice je vsekakor leto 2005, ko ste
sprejeli nov poslovni model …
Tako je. Leta 2005 smo sprejeli nov poslovni
model, s katerim smo prebivalstvu,
samostojnim podjetnikom in majhnim
ter srednjim podjetjem ponudili bančne in
druge finančne storitve po bistveno nižjih
cenah od ostalega bančnega sektorja. Le
tako je lahko takrat majhna hranilnica
konkurirala večjim bankam.
Vse do danes smo ostali najcenejša bančna
institucija na slovenskem bančnem trgu,
kar pogosto ugotavljajo tudi neodvisne
zunanje institucije (Banka Slovenije,
Zveza potrošnikov Slovenije, revija Moje
finance).
Omenjeni poslovni model je glavni razlog
za visoko rast obsega osebnih in poslovnih
računov, saj komitenti množično prehajajo
k nam iz dražjega bančnega okolja.

Razvojno pot Delavske hranilnice bi
v kronološkem smislu nekako lahko
razdelili na tri obdobja.
Razvojno pot Delavske hranilnice lahko
razdelimo v tri obdobja. Obdobje prvih
desetih let, ki ga je zaznamovalo obdobje
majhnih razvojnih korakov in potrjevanja
Hranilnice na bančnem trgu, na obdobje
osmih let pred finančno in gospodarsko
krizo ter na obdobje zadnjih osmih let, v
katerem je Hranilnica s hitrim razvojem in
uspešnim poslovanjem v očeh prebivalstva
in pravnih oseb vedno bolj pridobivala
zaupanje in ugled uspešne ter varne
bančne institucije.

V obdobju po letu 2009 je Hranilnica
beležila več kot 300-odstotno rast
bilančne vsote in več kot 400-odstotno
rast vlog fizičnih oseb.
Rast v zadnjem desetletju je bila res
markantna na vseh področjih poslovanja.
V obdobju od leta 2009 do leta 2016
je bilančna vsota porasla kar za 339
odstotkov, stanje kreditov nebančnemu
sektorju je poraslo za 224 odstotkov
(fizičnim osebam za 161 odstotkov in
pravnim osebam za 437 odstotkov). Vloge
nebančnega sektorja so se povečale za 398
odstotkov (fizičnih oseb za 343 odstotkov
in pravnih oseb za 604 odstotke). Število
osebnih računov z rednimi prilivi se je od
leta 2009 povečalo za 57.340 oz. za 860
odstotkov, število poslovnih računov pa za
31.151 oz. za 1588 odstotkov.

Število družbenikov je vseskozi naraščalo,
leta 2000 se je Hranilnica, skladno z
bančno zakonodajo, preoblikovala v
delniško družbo…
Hranilnico je novembra 1990 ustanovilo
28 ustanovnih članic: poleg sindikatov

V tem obdobju so za skoraj trikrat porasli
tudi čisti obrestni prihodki.
Čiste obresti so v obdobju od leta 2009 do
leta 2016 porasle za 261 odstotkov, čisti
neobrestni prihodki pa za 265 odstotkov.
Bruto dobiček je v tem obdobju porasel za
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916 odstotkov, neto dobiček pa kar za 1066
odstotkov oziroma za desetkrat.
Posebej kaže izpostaviti leto 2015, ko
ste občutno presegli vse zastavljene
poslovne cilje Hranilnice.
Lahko se pohvalimo, da z vsakim novim
letom podiramo stare rekorde. Leto
2015 je bilo res rekordno, kar se tiče
hitre rasti obsega poslovanja – bilančno
vsoto je Hranilnica povečala kar za 239,9
milijona evrov, na 910,8 milijona evrov,
kar predstavlja skoraj 36-odstotno rast.
Stanje kreditov nebančnemu sektorju je
Hranilnica v letu 2015 povečala za 62,6
milijona evrov oz. za 17,9 odstotka, vloge
nebančnega sektorja pa so se povečale za
225,9 milijona evrov oz. za 36,1 odstotka.
Hranilnica je v letu 2015 dosegla bruto
dobiček v višini 4053 tisoč evrov in neto
dobiček v višini 3462 tisoč evrov.
V letu 2016 je imela bolj umirjeno rast:
bilančna vsota se je povečala za 88,4
milijona evrov na 999,2 milijona evrov
oziroma za 9,7 odstotka. Hkrati pa je v
letu 2016 dosegla rekordni bruto dobiček
v višini 6068 tisoč evrov in neto dobiček
v višini 5455 tisoč evrov. Za rekordni
dobiček sta zaslužna tudi uspešna projekta
Livade Izola in Aerodrom Maribor.
Istega leta so bile v Delavski hranilnici
opravljene tudi tri kontrole Banke
Slovenije. Kaj so pokazale?
V letu 2015 so bile v Hranilnici opravljene
kar tri kontrole Banke Slovenije. V mesecih
april in maj se je izvajal kombinirani
redni nadzor Banke Slovenije in Evropske
centralne banke o vprašanjih kreditnih,
operativnih, obrestnih in likvidnostnih
tveganj. To je bil prvi vzorčni primer
takšnega
kombiniranega
nadzora.
Hranilnica ga je dobro prestala, zato
smo na izveden kombinirani nadzor in
na njegov rezultat ponosni. Ugotovljene
pomanjkljivosti so v glavnem opozarjale,
da mora Hranilnica trendom svojega
hitrega razvoja nujno prilagoditi ustrezno
organizacijsko strukturo in mehanizme
notranjih kontrol in dograditi notranji
sistem prevzemanja in upravljanja tveganj.
Vse zadane naloge je dosledno izpolnila,
zato lahko danes trdimo, da ima učinkovite
procese za upravljanje, merjenje oz.
ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj. V mesecu decembru leta 2015 je
Banka Slovenije izvršila kontrolo izvajanja
nalog na področju preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma. V
kontroli je Hranilnica prejela dobro oceno.
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V decembru 2015 in v januarju 2016
je sledila kontrola Banke Slovenije na
področju delovanja notranjega upravljanja
Hranilnice, korporativne kulture ter
kodeksa ravnanja in etike. Vse v pregledu
ugotovljene pomanjkljivosti je Hranilnica
do konca leta 2016 ustrezno odpravila in
tako dvignila raven upravljanja še na višjo
raven.
V obdobju od leta 2007 dalje je bilančna
vsota konstantno naraščala in se danes,
ob približno 300 zaposlenih, že približuje
eni milijardi evrov
Kot že omenjeno, Hranilnica beleži
konstantno rast obsega poslovanja. Konec
leta 2007 je bilančna vsota znašala 135,3
milijona evrov, ob zaključku leta 2016 pa
je bila bilančna vsota tik pod eno milijardo
evrov – danes je ta meja že presežena. Za
konec letošnjega leta načrtujemo obseg
bilančne vsote v višini 1,1 milijarde evrov.
Število zaposlenih se je v omenjenem
obdobju povišalo z 90 na 297.
Kakšna je pravzaprav danes lastniška
struktura? Kdo so lastniki Hranilnice?
Konec leta 2016 je imelo 626 delničarjev v
lasti 365.981 delnic. Največji, 46,4-odstotni
lastniki Hranilnice ostajajo sindikati,
občani imajo 45 odstotkov, 8,1 odstotka
imajo gospodarske družbe in podjetniki,
0,5 odstotka pa društva.
Poslovni model Hranilnice je utemeljen
na široki paleti in nizkih cenah finančnih
oziroma bančnih storitev.
Kot že omenjeno, smo že leta 2005
sprejeli nov poslovni model, ki ponuja
kakovostne bančne storitve ob najnižji
ceni na bančnem trgu. Veseli nas, da tudi
neodvisne primerjave vsako leto potrjujejo,
da smo najugodnejša bančna institucija.
Lahko povemo, da komitenti cenijo našo
dolgoročno zavezanost omenjenemu
modelu, saj hitro prepoznajo, da ne gre
zgolj za kratkoročno ugodno akcijsko
ponudbo. Tudi zato se prihod novih
komitentov še naprej povečuje: v letu 2016
se je število osebnih računov z rednimi
prilivi povečalo za 12.366 na 64.008, število
poslovnih računov pa za 5952 na 33.150.
Ob tem je seveda pomembno tudi, da
ponujamo celotno paleto bančnih storitev
in smo na nekaterih področjih celo med
pionirji (npr. pri mobilnem bančništvu za
pravne osebe).
Lahko bi se reklo, da ima Delavska
hranilnica po svojem organizacijsko-
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poslovnem ustroju vse značilnosti
manjše univerzalne banke.
Dejansko Hranilnica ponuja celotno paleto
bančnih storitev, enako kot večje banke: od
vseh vrst kreditov za fizične in za pravne
osebe, limitov, garancij, do osebnih in
poslovnih računov, plačilnih in kreditnih
kartic (tudi s plačevanjem na obroke) ter
spletnih in mobilnih bank. Poleg celovite
ponudbe kakovostnih bančnih storitev
pa komitenti najbolj cenijo tudi cenovno
privlačnost ponudbe ter prijaznost in
strokovnost naših zaposlenih. Z 38
poslovalnicami po celotni Sloveniji in
bilančno vsoto preko ene milijarde evrov
pa smo tudi po velikosti že prehiteli
najmanjše banke.
Povejva še nekaj o klinični sliki oziroma
portfelju Hranilnice.
Delavska hranilnica se je že v času
pred finančno krizo obnašala precej
konzervativno: ni sodelovala pri velikih
naložbah na kapitalskih trgih, ni sodelovala
pri nobeni kreditni aktivnosti prevzemanja
podjetij, ni financirala nobenih, danes še
vedno nasedlih gradbenih projektov, ni se
vključila v bančno konkurenco kreditne
ponudbe v švicarskih frankih.
Danes krediti predstavljajo 43,3 odstotka
celotne aktive Hranilnice (od tega
predstavljajo krediti fizičnim osebam kar
62,3 odstotka – tako je poskrbljeno za
visoko razpršenost naših kreditnih naložb).
Glavnino preostale aktive predstavljajo
naložbe v slovenske državne vrednostne
papirje in denar na poravnalnem računu.
Zelo smo ponosni tudi na podatek, da je
naš portfelj nadpovprečno zdrav: odstotek
kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude
nad 90 dni in nad 200 evrov, je konec
decembra v Hranilnici znašal samo 1,42
odstotka kreditnega portfelja, delež bruto
nedonosnih izpostavljenosti z zamudo nad
90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine
D in E, med katerimi se terjatve redno
odplačujejo, pa znaša samo 3,23 odstotka.
Kako v vaši ustanovi razumete družbeno
odgovornost?
Družbeno odgovornost Hranilnice si
razlagamo kot odgovornost za posledice
naših ravnanj ali vplivov na družbo. Ko
poskušamo oceniti družbeno odgovornost,
lahko rečemo, da je prvi vidik te družbene
odgovornosti varno, etično in uspešno
poslovanje,
spoštovanje
pravil
in
standardov, saj ob doseganju teh ciljev, z
vidika družbene odgovornosti, prispevamo
k stabilnosti in ugledu slovenskega
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bančnega sistema in hkrati z uspešnim
poslovanjem prek davka na dohodek
prispevamo v državno blagajno. S svojim
razvojem in rastjo znižujemo stopnjo
brezposelnosti, s tem ko zaposlujemo prvič
zaposlene in s svojimi 300 zaposlenimi
prek dohodnine ponovno prispevamo v
državno blagajno. Z reševanjem problemov
drobnega gospodarstva, v večini primerov
restrukturiranja, Hranilnica prispeva k
ohranjanju zaposlenosti in k preprečevanju
morebitnih stečajev podjetij. Nenazadnje
tudi cenovni model Hranilnice odraža
njeno družbeno odgovornost, v vseh
primerih, ko z nižjimi cenami storitev
prispevamo k lajšanju socialnih stisk
zaposlenih delavcev in nezaposlenih
kot tudi upokojencev. Klasične oblike
družbene odgovornosti pa so donacije
in sponzorstva, do katerih je Hranilnica
tradicionalno odzivna.
Gospod Grlica, ob koncu še nekaj stavkov
oziroma misli o vašem predhodniku,
dolgoletnem predsedniku uprave in
očetu Hranilnice, sicer tudi našem,
bistriškem rojaku, Jožetu Stegnetu. Kljub
vsemu je iz Hranilnice lahko odšel mirno
in z dvignjeno glavo …
Jože Stegne je osebnost, ki je bil od
ustanovitve Delavske hranilnice pa do
lanske upokojitve kreator razvoja in
gonilna sila vseh aktivnosti. Od osnovanja
Hranilnice je gradil notranjo organizacijo,
uspel zagotoviti neverjetno organsko
rast in tako ustvariti Hranilnico s 300
zaposlenimi, ki nadaljujemo vizijo uspešne
in prodorne bančne institucije. Delavska
hranilnica ni državna banka in tudi ne v
lasti kakšne večje banke, ki bi v primeru
potreb zagotovila potreben kapital.
Zasluga Jožeta Stegneta je, da je vedno
znal povezovati in motivirati delničarje ter
jih z uspešnim in donosnim poslovanjem
prepričati v to, da so verjeli v dolgoročno
stabilnost Hranilnice. Delničarji so z
vlaganjem kapitala v Delavsko hranilnico
to zaupanje vračali in s tem omogočili
rast in razvoj. Pri svojem delu pa je moral
mimo neštetih čeri konkurenčnega boja
na zelo zahtevnem bančnem trgu, vedno
novih zahtev regulatorjev bančnega okolja,
pa do osebnih napadov in diskreditacij.
Res je, iz Hranilnice je lahko odšel mirno
in z dvignjeno glavo, na vašega bistriškega
rojaka ste lahko ponosni. V slovenskem
bančnem okolju je spisal zgodbo o uspehu,
ki nima primerjave.
Drago Čož
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Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.
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OKROGLA MIZA

PUČNIKOV SIMPOZIJ
Inštitut dr. Jožeta Pučnika
v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer
Stiftung
vljudno vabi na Pučnikov simpozij, ki
bo v petek, 17. marca, v Viteški dvorani v
Bistriškem gradu
Letos praznujemo tridesetletnico izjemnega
dogodka v razvoju emancipacije slovenskega naroda – izid 57. številke Nove revije, ki je
spodbudila utrjevanje slovenske nacionalne

zavesti in širše oblikovanje demokratičnih procesov. Prvi panel bo zato namenjen refleksiji
ob tridesetletnici izida 57. številke Nove revije.
Razpravljali bodo takrat dejavni akterji dr. Dimitrij Rupel, Alenka Puhar, Niko Grafenauer
in Aleksander Zorn. V zaostrenih geostrateških okoliščinah zaupanje v demokracijo kot
obliko vladavine pada. Mednarodne raziskave
kažejo, da upada tudi kakovost demokracije
v vseh predelih sveta. Ponovno se izpostavlja
teza, da je demokracija
neučinkovita.
Stranke demokratičnega loka izgubljajo
moč, s čimer se oži
demokratični prostor,
obenem pa se krepijo politični ekstremi.
Kaj storiti v danih
razmerah? Kako ponovno revitalizirati
demokracijo in preprečiti restavracijo
avtoritarnih in totalitarnih režimov, ki so
zaznamovali 20. stoletje? Kako izboljšati
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zaupanje in podporo ljudi v demokracijo, kako
jo narediti vitalnejšo in učinkovitejšo? S čim
nadomestiti demokratični deficit in odpraviti
krizo demokracije? Na ta in druga vprašanja
bomo poskušali najti odgovore na drugem panelu z naslovom Quo vadis, demokracija?, na
katerem bodo sodelovali Janez Janša, dr. Milan
Zver in dr. Matevž Tomšič.
OKVIRNI PROGRAM
•11.00: spominski obisk groba dr. Jožeta Pučnika na Črešnjevcu (Klub senjorjev SDS, Inštitut
dr. Jožeta Pučnika).
•13.00: uvod in pozdravni nagovori
–dr. Ivana Žagarja, župana Občine Slovenska
Bistrica,
–dr. Michaela Langa, vodje KAS Zagreb,
–dr. Andreje Valič Zver, predsednice IJP.
•13.15–14:45:
Okrogla miza: Ob 30. obletnici slovenskega nacionalnega programa (57. številka Nove revije).
Razpravljali bodo: dr. Dimitrij Rupel, Niko
Grafenauer in Alenka Puhar.
•15.00–16.20:
Okrogla miza: Quo vadis, demokracija?
Sodelovali bodo: Janez Janša, dr. Matevž
Tomšič in dr. Milan Zver.
•16.30–17.00: svečana akademija s podelitvijo
Pučnikove plakete za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji.

Stran 24

DOBRODELNOST
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ŽUPNIJSKA KARITAS SLOVENSKA
BISTRICA SE PREDSTAVI

Stiske ljudi in ubogi bodo vedno med
nami, tudi v sodobnem, vedno bolj
bogatem svetu. Pomembno poslanstvo
Karitas in celotne Cerkve je pomoč vsem
ljudem v stiski, ne glede na vero, politično
prepričanje in nacionalno pripadnost.
Zato je za sodelavce in prostovoljce Karitas
stalna naloga spoznavati različne oblike
trpljenja ljudi, jim v krščanskem duhu
nuditi življenjsko oporo in jim pomagati.
To je smisel karitativnega delovanja
množice prostovoljk in prostovoljcev, to
je nekaj tako pomembnega, da Kristus o
tem pravi, da kdor tem ljudem služi, služi
njemu samemu.
Prostovoljci lahko veliko storijo za ljudi,
ki jih je življenjska usoda potisnila na rob,
za tiste, ki v svojem življenju niso imeli
možnosti uspeti ali biti sprejeti. Treba je
iskati in odkrivati stiske tam, kjer človek
živi – v svojem okolju. Treba je le imeti
odprte oči in ušesa, morda nas na to
opozorijo njihovi sosedje ali znanci. Ljudje
o svojih stiskah in revščini ne govorijo radi,
marsikdo se jo sramuje, kot da bi bili sami
krivi za to, da so izgubili službo, zboleli ali
postali invalidi. Posebno otroci so občutljivi
in se počutijo zaznamovane. Človekove
stiske lahko povzročajo tudi različni
strahovi in mnoge vsakodnevne težave,
ki jih potiskajo še bolj k tlom, nastajajo
duševne stiske zaradi medčloveških
odnosov, konfliktov in osamljenosti. Danes
se v stanovanjskih hišah sosedje skoraj ne
poznajo več. V preteklosti so bili dobri
sosedje prvi, ki so v stiski priskočili na
pomoč. Zato si moramo danes vsi ljudje
prizadevati za boljše medsebojne odnose,
si pomagati, nameniti več časa za lepo
besedo, prijazen nasmeh in toplo dlan.
ORGANIZIRANOST
Župnijska karitas Slovenska Bistrica sledi
svojemu poslanstvu že od leta 1991, ko je
bila ustanovljena. Pobudo za ustanovitev je
dal že pokojni Stanko Šerbelj, pri izvedbi

mu je pomagal takratni župnik Danijel
Slatinek. Po Statutu župnijskih karitas je
župnik predsednik župnijske karitas, njemu
pa je odgovoren njen vodja. Župnijske
karitas se združujejo v Nadškofijsko karitas.
Od leta 2010 je vodja Župnijske karitas
Milan Borko, pred njim je bila vodja Marta
Šprogar. Vodja Župnijske karitas Slovenska
Bistrica vodi in organizira delo s svojimi
prostovoljci tako, da so posamezniki
odgovorni za posamezna področja dela,
kot so:
–priprava in izdaja prehranskih paketov,
oblačil in obutve ter ročne skladiščne
evidence (Danica Untelehner in Neža
Justinek ter prostovoljke),
–urnik dežurstev (Marta Ahaj),
–tajniška dela (Mira Kresnik),
–računovodska dela (Marta Krajnc),
–računalniška skladiščna evidenca (Ana
Polanec in Klavdija Rizmal),
–pobiranje darovane hrane v trgovskih
centrih (Vera Greif),
–vodenje evidence obiskov starejših in
bolnih (Barbara Horvat),
–organizacija in postrežba hrane ob srečanju
starejših, bolnikov in invalidov (Vera Frešer),
–pevke (Anica Rebernak),
–skupina Spominčice (Marija Godec in
prostovoljke),
–čiščenje prostorov (Neža Justinek in
prostovoljke),
–mesečno druženje z oskrbovanci enote
Doma Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici
(Anica Korošec in sestra Marta).
Takšna organizacija omogoča nemoteno
in pregledno delo, čeprav so prostori za
delovanje utesnjeni, zlasti skladišče za
prehrano ter oblačila, zato je delo oteženo.
Prostovoljci bistriške župnijske karitas si
zaradi tega želijo večje prostore.
V bistriški dekaniji so v posameznih
župnijah ustanovljene župnijske karitas,
katerih pripadniki se sestajajo enkrat na
mesec.

KARITATIVNO DELO
Letošnje geslo Karitas je V objemu
dobrote. Vseh prostovoljcev Župnijske
karitas je trenutno 33. Ti so v preteklem
letu opravili preko 2000 ur prostovoljnega
dela. Občasno jim priskočijo na pomoč tudi
drugi občani, ki jim pomagajo pri raznosu
koledarjev s prostovoljnimi prispevki.
Za tako veliko področje, kot je bistriška
župnija, je treba vložiti veliko dela in
truda, da lahko pomagajo zmanjšati stiske
posameznikov in družin. Vedno več ljudi
išče različne oblike pomoči – materialne in
tudi finančne za plačilo položnic ali šolskih
potrebščin.
Leta 2016 je Župnijska karitas pomagala
vsak mesec približno 50 upravičencem
prehrambnih paketov in drugih pomoči:
–iz donatorskih sredstev so kupili za 1400
evrov hrane;
–razdelili so preko 11 ton hrane, skupaj s
hrano EU;
–podelili so 4000 kosov oblačil, 110 parov
čevljev in 310 igrač;
–pomagali so otrokom s plačilom šolskih
potrebščin za 1500 evrov;
–plačali so 33 položnic za 1800 evrov;
–skrb za odrasle: srečanje starejših, bolnih
in invalidov – 1.200 evrov;
–organizirali so romanje invalidov na
Brezje;
–obiskali so preko 80 starejših občanov na
domovih;
–vsak četrti torek v mesecu so izvedli
mesečno druženje z ostarelimi v enoti
Doma Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici .
Karitas za svoje delovanje ne prejema
rednih finančnih sredstev. Financira se s
prostovoljnimi prispevki ljudi v cerkvi,
prostovoljnimi prispevki od koledarjev,
s prispevki posameznikov, organizacij in
občine. Ljudje lahko za Karitas namenijo
del dohodnine na obrazcu, ki je na voljo v
župnijski pisarni.
Župnijska karitas se iskreno zahvaljuje
vsem ljudem dobre volje za prispevke in
prostovoljcem za vloženo delo. Brez vas bi
težko pomagali ljudem v stiski. Hvala tudi
gospodu župniku, ki delo prostovoljcev
podpira in ceni ter da je vedno pripravljen
pomagati.
Bi postali prostovoljka, prostovoljec
Karitas? Pridružite se nam. Iskreno
vabljeni.
Anica Korošec
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RDEČI KRIŽ

VSI LJUDJE SMO POTENCIALNI DAROVALCI IN PREJEMNIKI KRVI!
Krvodajalstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, anonimnosti in brezplačnosti. Darovanje krvi je humano dejanje, je
gibanje za življenje in odraz najvišje solidarnosti med ljudmi. V Sloveniji mora
dnevno darovati kri 400 krvodajalk in
krvodajalcev, da zadostimo potrebam
zdravstva, to je 200 litrov krvi. Rdeči križ

DOBRODELNOST
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vrste. Pridobite si izkušnje, kaj pomeni
darovati del sebe in zagotoviti kri ne le
drugim, tudi sebi, če bi bilo treba. Zahvala
bo občutek, da ste rešili človeška življenja
in ljudem povrnili zdravje. Pridružite se
veliki družini krvodajalk in krvodajalcev
na rednih terenskih krvodajalskih akcijah
HUMANITARNA AKCIJA RDEČEGA denske brezplačne počitnice ob morju peljal 2840 otrok in 1297 odraslih oseb, tudi
KRIŽA SLOVENIJE
iz občin Makole, Oplotnica, Poljčane in
PELJIMO JIH NA MORJE 2017
Ste kdaj pomislili, Slovenska Bistrica (83 polnih avtobusov).
Tinje, v domu krajanov in gasilcev, od 7.30 do 10. sreda, 8. 3.
Akcija Peljimo jih na morje 2017 poteka
da tudi v Sloveniji
ure
do
konca maja. Vsakdo lahko po svojih
živijo otroci, ki jih
Šmartno na Pohorju, osnovna šola, od 7.30 do 10. ponedeljek,
zmožnostih
prispeva:
starši ne morejo
ure
27. 3.
•tako,
da
pošlje
SMS z besedo MORJE ali
peljati na morje, in
Poljčane, osnovna šola, od 7.30 do 11. ure
petek, 28. 4.
starejši, ki še niso MORJE5 na 1919, in tako prispeva 1 € ali
Slovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
petek, 19. 5.
videli morja? Rde- 5 €;
ure
či križ Slovenije že •z nakazilom s plačilnim nalogom UPN na
Slovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
sreda, 24. 5.
od leta 2007 vodi račun SI56 03100-1234567891, Rdeči križ
ure
humanitarno akcijo Slovenije, sklic/referenca SI00 937030.
Slovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
petek, 26. 5.
Peljimo jih na mor- Prispevek lahko oddate tudi v pisarni Obure
je. V devetih letih močnega združenja Rdečega križa SlovenKebelj, osnovna šola, od 7.30 do 10. ure
sreda, 7. 6.
so posamezniki in ska Bistrica, ki se nahaja na Partizanska
podjetja s svojimi ulici 21. Hvala za vašo dobrosrčnost in
Pragersko, osnovna šola, od 7.30 do 10. ure
sreda, 28. 6.
prispevki omogoči- podporo.
Makole, osnovna šola, od 7.30 do 11. ure
petek, 25. 8.
li, da je Rdeči križ
Oplotnica, osnovna šola, od 7.30 do 12. ure
petek, 15. 9.
Rdeči križ Slovenije
Slovenije na enoteSlovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
petek, 29. 9.
ure
V lanskem letu je Območno združenje RKS Slovenska Bistrica
organiziralo 17 rednih krvodajalskih akcij in evidentiralo 2717
Slovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
sreda, 4. 10.
ure
krvodajalk in krvodajalcev. Kri je darovalo preko 7 odstotkov
vseh prebivalk in prebivalcev občin Makole, Oplotnica, PoljčaSlovenska Bistrica, gasilski dom, od 7.30 do 11.
petek, 6. 10.
ure
ne in Slovenska Bistrica, torej vsak 14. občan. Darovali so 1220
litrov nenadomestljive tekočine. 249 krvodajalk in krvodajalcev
Poljčane, osnovna šola, od 7.30 do 11. ure
petek, 3. 11.
je darovalo kri prvič. Hvala vsem krvodajalkam in krvodajalV Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor: ob torkih od
cem, ker pomagate, da veliko življenj z vami teče dalje.
7. do 17.30 in ob četrtkih od 7. do 11. ure

Slovenije je edina humanitarna organizacija v Republiki Sloveniji, ki
ima javno pooblastilo za organiziranje krvodajalskih akcij.
Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let,
ki tehtajo vsaj 50 kg. Začasno se
odsvetuje odvzem krvi nekaterim
rizičnim skupinam, na primer odvisnikom od alkohola in drugih
prepovedanih drog. Kri mora biti
varna za tistega, ki jo bo prejel.
Ženske lahko darujejo kri vsake
štiri mesece, moški vsake tri mesece. Na krvodajalsko akcijo ni treba
priti tešč; priporoča se zaužitje nemastnega obroka, na primer kruh z
marmelado, čaj, sadni sok.
DARUJ KRI – REŠI ŽIVLJENJE!
Vse, ki še niste darovali krvi in
ste zdravi, prijazno vabimo v naše
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BREZ ZNANJA UPORABE
RAČUNALNIKA DANES NE GRE
O tem so si bili enotni udeleženci programa Računalniške pismenosti za odrasle.
Na polovici tečaja, ki poteka na Ljudski
univerzi Slovenska Bistrica, so po 30 urah
premagali začetni strah in z veseljem ugotavljajo, na katerih področjih dela v službi,
pa tudi doma, bodo lahko uporabili novo
pridobljeno znanje.

»Čeprav morda uporabljamo računalnik, smo računalniško nepismeni,« pravi
Zdenka Razboršek, ki je prišla na tečaj,
ker tovrstna znanja potrebuje v službi, za
udeležbo pa je navdušila še dve sodelavki.
Prijavila jo je hči, ki je na Ljudski univerzi zaključila računovodski tečaj. Čeprav
računalnik uporablja v službi in doma, se
zaveda, da bodo v prihodnosti elektronski
mediji še bolj pomembni. Posebej je pohvalila možnost, da se tečaji organizirajo
tako, da so prilagojeni zaposlenim.
Mira Čoh pravi, da je začela iz nič, saj pred
tem ni uporabljala računalnika, vendar je
prepričana, da ji bo novo pridobljeno znanje koristilo tako v službi kot doma.
Roža Jug ima doma računalnik in želi izpopolniti svoje znanje. Vsem, ki še omahujejo z vključitvijo, sporoča, da udeležba
na tečaju prinese dodatna sistematična
znanja uporabe računalnika. Podobno

temu da ga ima, prej ni uporabljala. Sedaj pa postaja zanimivo in že ugotavlja,
pri čem vse bo nova znanja lahko uporabila. Najbolj se veseli znanja uporabe elektronske pošte in interneta. Vsem, ki še
omahujejo, priporoča vključitev, saj sama
ugotavlja, da šele ko nekaj znaš, ugotoviš,
kaj vse ti računalnik omogoča in nudi.
Pohvalila je predavatelja, ki poskrbi, da
udeleženci premagajo začetne ovire in z
veseljem odkrivajo nova znanja.
ugotavlja tudi Dragica Brbre, ki poudarja,
da je vesela možnosti vključitve v brezplačni tečaj. Že poleti se je na Ljudski univerzi
prijavila na tečaj. Ugotavlja, da je bila prej
odvisna od drugih, sedaj pa bo lahko marsikaj opravila sama, kar ji bo kot samostojni podjetnici zelo olajšalo vsakdanje delo.
Franc Brumec se je že poleti učil dela s
AutoCAD-om v središču za samostojno
učenje, ker je določena specifična znanja
potreboval v službi. Ugotovil je, da mu
manjka poglobljeno splošno znanje računalništva. To je bil razlog, da se je odločil
za udeležbo na tečaju, saj meni, da so zelo
pomembne dobre osnove. V službi opravlja delo operaterja na CNC-stroju in posredno potrebuje računalniška znanja za

dobro opravljanje
svojega dela.
»Veselim se znanja
uporabe elektronske pošte in interneta,«
pravi Lea Arbeiter, ki je novico o
brezplačnih tečajih
dobila v službi in v
časopisnem oglasu.
Na delovnem mestu
uporablja terminal,
na katerem se sedaj
lažje znajde. Doma
računalnika, kljub

Sašo Vukadinović, izkušen predavatelj v
programih računalniškega opismenjevanja za odrasle, je dodal, da z veseljem
spremlja udeležence računalniških tečajev
na poti od začetnih negotovih klikov in
jim s svojim strokovnim znanjem pomaga
doseči zastavljene cilje. Udeležba na tečaju pomeni, da se posameznik lažje sooča z
izzivi sodobnega digitalnega časa, v katerem živimo.

Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica
bomo v letošnjem letu izvedli računalniško usposabljanje še za 60 udeležencev,
zato vse zainteresirane vabimo k vpisu.
Prednost pri vključitvi bodo imeli zaposleni, starejši od 45 let.
Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj jih financirata Evropska unija in
Republika Slovenija.
Prijave in informacije: 02 843 07 30, ali
041 682 596, ali info@lu-sb.si
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KAJ JE OGREVALO ZIMSKE
MESECE NA SREDNJI ŠOLI
SLOVENSKA BISTRICA ?

Najbolj nas je ogrel tradicionalni božično-novoletni koncert z dobrodelno noto
in s popularnimi gosti - glasbeno skupino
Tabu. Nepozabno, pravijo dijaki, ki so z njimi prepevali, izvedli instrumentalno spremljavo, igrali in plesali. Spet je zadišalo po čaju
in pecivu, ki so ga spekli dijaki, njihovi starši
ter učitelji.
Zelo nas je ogrel tudi motivacijski uvod v
podjetniške vsebine, kar je z dinamičnim in
podpornim predavanjem izvedel Ivo Boscarol, eden najbolj mednarodno priznanih
slovenskih podjetnikov. Dve šolski uri so ga
zbrano poslušali vsi dijaki šole.
Pozor, bodoči ekonomski tehniki! Konec januarja je 40 mladih odkrivalo svoje veščine
in talente na zdaj verjetno že tradicionalnem
Vikendu podjetništva, ki so ga pripravili dijaki in učitelji ter ekipa mentorjev podjetniškega peskovnika Ustvarjalnik. Mlade je na
sklepni predstavitvi spodbudno nagovoril
tudi župan Občine Slovenska Bistrica, dr.
Ivan Žagar, ki se je ob tem zahvalil Srednji
šoli Slovenska Bistrica za spodbujanje podjetnih potencialov lokalnega okolja. »Srednja šola Slovenska Bistrica je prva šola v
državi, ki se je odločila za tovrsten dogodek,
verjamem pa, da ne bo zadnja. Če naredimo
šolsko okolje manj ‘šolsko’, s tem odpremo
vrata še večji ustvarjalnosti,« je ob sklepu
dogodka povedal njegov vodja, sicer poslovni direktor Ustvarjalnika, Matic Breznik.
Dijaki, ki raziskujejo možnosti razvoja turizma v okolju, so 1. februarja predstavili
svojo nalogo na mednarodnem festivalu
Več znanja za več turizma, ki je potekal na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Za
Kolesarjenje po Attemsovih poteh so prejeli
srebrno priznanje. Čestitamo!
Nagrajeni dijaki: Katja Šlamberger, Lucija
Varja Janžekovič, Lea Gerečnik, Doris Dorontić, Mateja Breznik, Luka Mihajlović
Potrč – ga ni na fotografiji.

Mladi filmski ustvarjalci so posneli pet
kratkih filmov in muzikal, kar je najobsežnejša produkcija zadnjih let. Dijaki so se
preizkusili kot producenti, scenaristi, igralci, pevci in vztrajni montažerji zajetnega posnetega gradiva. Kmalu se bodo pomerili na
nacionalnih filmskih festivalih, na katerih
bo nekaj nagrad zagotovo rezerviranih tudi
zanje.
Devetošolce in njihove starše smo gostili
tudi na informativnih dnevih. Zanimanje za
programa gimnazija in metalurški tehnik je
bilo dobro, nekaj manjše za programa ekonomski tehnik in trgovec. Kakorkoli, radovednih oči je bilo veliko.
Nataša Gumilar Papotnik, prof., mag.
Gregor Artnik, prof.

Ustvarjalnik
Devetošolci so ob podpori dijakov in mentorjev
spoznavali podjetniški svet, saj je razvijanje veščin
podjetnosti eno od osrednjih vodil šole. Predstavili
so pet podjetniških zamisli z realnim tržnim potencialom, za zmagovalca pa so razglasili spletno turistično platformo TurboShoe. »Prepričajte neznanca, da z vami zamenja čevelj!« je morda za koga
zelo nenavadna naloga, a na tako sproščen način
pomagamo premagati strah pred nagovarjanjem
neznanih ljudi. Na tak način se lahko mladim najlažje poda ključna izkušnja za uspeh v prihodnosti
– uspelo bo tistim, ki upajo stopiti iz cone udobja.
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MLADI NA LESARSKI ŠOLI
MARIBOR URESNIČUJEJO
SVOJE POSLOVNE ZAMISLI
Novembra 2016 so na Višji strokovni šoli
– Lesarski šoli Maribor svoja diplomska
dela zagovarjali diplomanti programov
Lesarstvo in Oblikovanje materialov – les.
Med diplomanti je tudi Matic Košir, ki se
je po končanem srednješolskem izobraževanju odločil za študij po programu
Lesarstvo. Uspešno je zagovarjal svoje
diplomsko delo z naslovom Izdelava apiterapevtskega čebelnjaka in pridobil naziv
inženir lesarstva.
Diplomsko delo je aplikacija teoretičnega
znanja v praksi, združena z osebno poslovno zamislijo apiterapije. V povzetku
je avtor med drugim zapisal: »Diplomsko
delo zajema predstavitev različnih vrst
konstrukcij, nekaj malega o arhitekturi čebelnjakov ter materialih, ki se pri gradnji
čebelnjakov uporabljajo. Osrednji del je
posvečen opisu, kako se je apiterapevtski
čebelnjak konstruiral, načrtoval, ter vsebuje odločitve glede načina gradnje.«
Predstavljena je bila tudi postavitev če-

belnjaka. Žal zaradi omejenih finančnih
sredstev objekt še ni popolnoma dokončan, vendar nam je avtor zagotovil, da ga
bo v najkrajšem možnem času možno v
celoti uporabljati.
Lesarska šola Maribor ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja; izvaja
izobraževalne programe v povezavi s celotno gozdno-lesno verigo: od nege gozda
do obdelave lesa in oblikovanja končnega
izdelka. V šolskem letu 2014/15 smo vpisali tudi prvo generacijo gozdarjev in gozdarskih tehnikov, kar je ponudbo šole še
obogatilo. Na Lesarski šoli v Mariboru je
dijakom in študentom omogočeno izobraževanje na treh med seboj izjemno prepletenih področij – gozdarstva, lesarstva in
oblikovanja. Na srednji stopnji se dijaki
izobražujejo na področju gozdarstva in
lesarstva za poklice gozdarskega tehnika,
gozdarja, lesarskega tehnika, mizarja in
obdelovalca lesa. Višja strokovna šola izobražuje v dveletnih študijskih programih

za poklica inženir oblikovanja in inženir
lesarstva. Mladi se vse bolj zavedajo, da je
les v tem trenutku izjemno priljubljen in
dobičkonosen material, zato jih vedno več
svojo prihodnost vidi v delu z lesom in v
njegovem oblikovanju. To pa hkrati dokazujejo tudi naši diplomanti s sposobnostjo
apliciranja teoretičnih znanj ter s svojimi
inovativnimi idejami in izdelki, ki nastajajo ob zaključku njihovega študija.
Metoda Vranjek, univ. dipl. inž. les.,
predavateljica na Višji strokovni šoli
Lesarske šole Maribor

VSEGA LEPEGA JE ENKRAT KONEC
Vsega lepega je enkrat konec. S tem se strinjamo tudi učenci 5. razredov Osnovne
šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
in Podružnične šole Zgornja Ložnica.
V zadnjem tednu januarja smo se odpravili v zimsko šolo v naravi k Trem kraljem.
Vsi smo komaj čakali, da vidimo zasnežena smučišča in da se preizkusimo v smučanju. Nekatere nas je bilo malo strah, saj
vsi nismo znali smučati. Nekateri učenci
še sploh nikoli niso stali na smučeh. Za
tiste je bil to še največji izziv. Učitelji in
učiteljice so nas hitro potolažili, da bomo
na koncu znali smučati vsi. To nam je vlilo
še dodaten pogum. V tednu šole v nara-

vi smo se naučili smučanja, vozili smo se
na vlečnici in – kar je najbolj pomembno
– naučili smo se samostojnosti ter odgovornosti. Poleg smučanja smo se tudi zabavali, igrali bowling, preizkusili smo se
v kvizu in tudi v plesu. Vreme pa nam je
služilo celotni teden.
Ko je nastopil petek, smo bili kar žalostni,
da moramo domov, saj smo se v zimski
šoli v naravi pri Treh kraljih imeli lepo in
bilo je veselo.
Učenci in učitelji OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica in PŠ Zgornja Ložnica

USTVARJALNOST PRI
PODALJŠANEM BIVANJU
V času podaljšanega bivanja učence usmerjamo k dejavnostim, ki imajo določen cilj,
ob tem pa upoštevamo in omogočamo
razvoj njihovih interesov ter sposobnosti. Učenci pri tem razvijajo ustvarjalnost
na kulturnem, umetniškem in športnem
področju. Pri tem se izmenjujejo različne
dejavnosti: socialne, rajalne, plesne, raz-

vedrilne, družabne, gibalne in druge igre;
prebiranje pravljic, zgodb, pesmi in druge
literature, čemur sledita razgovor in poustvarjanje na literarno predlogo; sodelovanje pri projektih in na natečajih; likovno
ustvarjanje izdelkov iz najrazličnejšega materiala (papirja, odpadne embalaže, naravnih materialov itd).

Učenci zelo radi ustvarjajo in pri tem nastajajo zanimivi izdelki.
Jasmina Matjašič, prof. RP
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ZLATE FIGE NA OŠ
POHORSKEGA ODREDA

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Na ta dan se spominjamo
našega največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna, širom po Sloveniji pa
pripravljamo proslave. 6. februarja smo jo
pripravili tudi mi, na kateri smo podelili
priznanja in zlate fige najboljšim literarnim in likovnim ustvarjalcem naše šole.
V enournem programu so nastopili petošolci, ki so predstavili Prešernovo pesem Od železne ceste, učenci dramskega
krožka so poročali o dogajanju na Starem
trga v Ljubljani, kjer sta plesala Urška in

skrivnostni povodni mož, Katinka Ferlež
je prepevala, del slovenskega folklornega
izročila so nam pokazali člani folklornega
krožka, na trobento je zaigral devetošolec
Žiga Kapun, s pesmijo pa so dogajanje popestrili tudi učenci pevskega zbora.
Proslave ob Prešernovem dnevu so vedno nekaj posebnega, saj svoje avtorske
prispevke predstavijo tudi naši učenci.
Spet jih je veliko dokazalo, da stopajo po
poti Franceta Prešerna. Svoje pesmi so
deklamirali Klara Kapun, Matic Radanović, Lij Krempl, Zoja Visočnik, Naja

BABICA NA OBISKU V 1. B
Naša šola praznuje 50. rojstni dan, zato
se pri pouku pogovarjamo o tem, kako je
bilo v šoli nekoč. Z učiteljico smo se pogovarjali o preteklosti šole in sklenili, da
obiščemo staro učilnico v gradu in da nekoga povabimo na obisk v razred.

»OTROCI
POJEJO«

V mesecu januarju se je našemu povabilu z veseljem odzvala Mijina babica, Anica Tramšek. Povabili smo jo, da bi nam
predstavila, kako je potekalo šolanje, ko
je bila še sama učenka, in kako je potekal pouk, ko je poučevala učence prvih in
drugih razredov. Čeprav je gospa Anica
že 17 let v pokoju, ji delo s šolarji ni tuje.
Nasmejana je stopila pred nas in nam
predstavila, kako je bilo, ko je bila majhna,
s čim se je igrala, kaj je jedla, kako je hodila v šolo. Seveda vsega, kar imamo mi
danes, ni imela, a kljub temu je bila srečna. Pozorno smo prisluhnili njenemu pri-

12. januarja je na OŠ Pohorskega odreda potekala prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se
veselijo. Na prireditvi je nastopilo 13 glasbenih
točk iz matične in podružnične šole na Zgornji
Ložnici. Žirija je v polfinale, ki je bil 18. januarja v Kidričevem, uvrstila tri točke. Naši učenki
Chiara Gregorc Planinc in Nuša Trobentar sta
bili uspešni tudi v polfinalu in sta se uvrstili v
finale, ki bo 18. februarja v športni dvorani OŠ
Ljudski vrt.
Učitelji GUM

Novak, Matic Mohorko, Patrik Resman,
Aljaž Ozimič, Matija Smogavec in Gal
Bolko, učenka Kaja Vidmar pa je dokazala, da je odlična v pisanju bajk. Vsi so
letošnji dobitniki zlatih fig na literarnem
področju. Nagradili smo tudi vse, ki radi
likovno ustvarjajo. Tudi tukaj je imela komisija veliko dela, na koncu pa so nagrade
prejeli Jaša Furman, Ema Guntner, Žana
Spindler, Lana Galun, Annelie Majal, Iva
Jurič, Tinkara Polh, Anika Vidmajer, Nika
Pristovnik, Neža Vehovar, Lana Jamnikar
in Mia Lapornik. Njihovi likovni izdelki
so razstavljeni v avli šole.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za
njihov prispevek h kulturni prireditvi,
dobitnikom letošnjih priznanj pa želimo,
da bi tudi v prihodnje uspešno stopali po
ustvarjalni poti.
Novinarski krožek OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica

povedovanju, ki ga je popestrila s starimi
slikami iz otroštva in poznejše mladosti.
Svoj obisk je nadgradila še s pesmico o sivi
muci, ki smo se jo hitro naučili, jo zapeli
in na koncu nanjo še zaplesali.
S pesmijo smo jo obdarili tudi mi. Zapeli
in zraven odplesali smo ji pesem o mačku
Muriju, se ji zahvalili in ji zaželeli zdravja. Povedali smo ji, da si želimo, da bi nas
naslednje leto znova obiskala.
V veliko veselje nam je bilo, da smo bili v
družbi Mijine babice in naše kolegice, učiteljice gospe Anice.
Učiteljica Lea Bratina, vzgojiteljica
Rahela Loncević in učenci 1. b

MAČEK MURI
NA OBISKU
V 1. d-razredu OŠ Pohorskega odreda smo kar
nekaj šolskih ur namenili pravljičnemu junaku
mačku Muriju. Učenci so poslušali pravljico, se
naučili pesem Nece Falk, ob njej pa smo tudi zaplesali. Pri uri likovne umetnosti smo poustvarjali in nastali so zanimivi izdelki, ki krasijo pano
pred našim razredom.
Irena Krajnc, Janja Klajderič
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S TRDIM DELOM SE DALEČ PRIDE

Intervju z Luko Zahovićem
Sredi meseca januarja smo na 2. OŠ. Slovenska Bistrica izvedli že tradicionalni sejem poklicev. Z njim vsako leto na zanimiv
in ustvarjalen način usmerjamo učence
pri izbiri izobrazbene poti in poklica. Tudi
tokrat so se predstavile srednje šole iz bližnje okolice, podjetja in ustanove, različni
obrtniki, podjetniki ter posamezniki, ki so
s trdim delom uspeli v domačem okolju
in širše. Posebnost sejma in predstavitev
je, da vodstvo šole izbiro za predstavitev
posameznih poklicev oziroma uspešnih
posameznikov prepusti nam, učencem.
Med mnogimi posamezniki, ki so nam
skušali olajšati pomembno življenjsko odFoto: Janez Ülen

ločitev, je pustil prav poseben pečat tudi
mladi športnik, član Nogometnega kluba
Maribor in poklicni nogometaš Luka Zahović. Čeprav Luka ni preveč zgovoren

in raje več pokaže na igrišču, smo zbrali
nekaj utrinkov, ki nam jih je nanizal med
predstavitvijo in pogovorom z učenci.
Luka, si uspešen napadalec NK Maribor.
Zaupaj nam nekaj podrobnosti o svoji
poklicni poti.
Rodil sem se na Portugalskem, kjer sem
tudi preživel otroštvo, in že tedaj je bil
nogomet del mojega vsakdana. Začel sem
pri petih letih in od takrat naprej pridno
treniral. Ob selitvi v Slovenijo sem se nogometu še toliko bolj posvetil. Od začetka
je bil hobi, ki pa je nato prerasel v poklic.
Je mogoče poleg vloge uspešnega nogometaša usklajevati tudi zasebno življenje?
Seveda, s trdim delom in dobro organizacijo je možno doseči tako rekoč vse. Poleg
treningov in tekem se najdejo tudi popoldnevi za druženje s prijatelji in družino.
Vse se da, če obstaja volja.
Kako pa pravzaprav izgleda tvoj vsakdan?
Vsak dan je drugačen. Vsem pa je skupno,
da se trudim vstajati ob pol sedmi uri, kar
mi ravno ne uspeva (smeh). Dan je nato
sestavljen iz treninga, zagotovo tudi iz
popoldanskega druženja z družino in prijatelji. Ob koncu tedna, torej pred tekmo,
treningi niso tako pogosti.
Kakšno je vzdušje v garderobi pred, med
in po tekmi?

Pred tekmo vlada vznemirjenje in navdušenje, da se boš lahko dokazal. Prisotne je
tudi malce pozitivne treme. Med tekmo
se igralci sproščajo na različne načine, ki
jim najbolj ustrezajo. Tik pred vnovičnim
vstopom na igrišče pa seveda zaslišimo še
spodbudne besede trenerja. Po tekmi pa
različno. Če zmagamo, je v slačilnici pravi
kaos. Vsi se veselijo, pojejo, skačejo. Res
nepopisni občutki.
Kaj si želel postati kot otrok, kaj so bili
tvoji cilji?
V mladosti nisem imel nekih določenih
ciljev. Enostavno me je pot ponesla v nogomet. Morda se bom pozneje izobrazil še
za kak poklic, doštudiral kako področje. A
trenutno ob treningih in tekmah za to ni
časa.
Vsi poznamo večni derbi med nogometnima kluboma Barcelona in Real Madrid. Za katerega navijaš ti?
Že od kar pomnim, navijam za Real Madrid.
Kaj je tvoj največji cilj v nogometu?
Ker sem do dvanajstega leta z družino živel na Portugalskem, mi je k srcu prirasel nogometni klub Benfica. Tako da če bi
imel možnost igrati za kogarkoli, bi zagotovo izbral Benfico.
Ela Leskovar, 2. OŠ Slovenska Bistrica

PESTER KULTURNI PRAZNIK
NA 2. OŠ V SLOVENSKI BISTRICI
Rdeča nit letošnjega praznovanja kulturnega praznika na šoli je bil obisk priznane
gledališke in filmske igralke Milade Kalezić, tudi dobitnice Borštnikovega prstana
za igralske dosežke na gledališkem odru.
Učenci od 7. do 9. razreda smo si najprej
ogledali mladinski film To so gadi, v katerem je pred 40 leti debitirala naša gostja.
Po ogledu zanimivega in zabavnega filma
nam je med kulturno prireditvijo, ki so
jo pripravili učenci in učitelji naše šole,
spregovorila o svojih igralskih začetkih,
o sedanjem delovanju v zrelem obdobju,
o vlogah mame in babice, ki ju opravlja z
veseljem. In mimogrede: njena vnukinja
Klara Jesenka je učenka naše šole. Mladim
je svetovala, naj se ne izogibamo naporom
učenja, ker le trdo in dolgotrajno delo prinese rezultate in oblikovano osebnost. Devetošolcem, ki smo pred izbiro poklica, pa
je priporočila, naj nas vodijo srčne želje in

Foto: Vesna Potočnik

da naj izberemo, kar si zares želimo.
V nadaljevanju prireditve je gostja skupaj
z ravnateljico Sonjo Arbeiter podelila šolska Prešernova priznanja, ki so jih letos
prejeli Žiga Rupnik, 5. a, Jakob Čerič, 7.
a, Neja Prosenjak, 8. a, Dejan Gavrić, 8. a,
in Zala Ajd, 9. b, za likovno ustvarjalnost
ter Larisa Mesarič, 5. a, Lori Zafošnik, 5. a,
Alja Uršič, 7. a, Zoja Gobec, 8. a in Ela Le-

skovar, 9. a, ki so bile nagrajene za dosežke
na literarnem področju.
Za učinkovit in prijeten zaključek proslave
ter kulturnega dneva, v katerem je prevladovala pozitivna energija, so z glasbo poskrbeli še šolski band in združeni pevski
zbori šole.
Zala Ajd, 2. OŠ Slovenska Bistrica
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SANKANJE S PRIJATELJI
2. OŠ V SLOVENSKI BISTRICI
Naša skupna druženja s petošolci 2. OŠ se
nadaljujejo. Če se spomnimo malo nazaj,
lahko ugotovimo, da smo se v letošnjem
šolskem letu že večkrat družili z učenci z
2. OŠ (pohod in prometni poligon, izde-

lovanje trganke – Pasavček, izdelovanje
prazničnih voščilnic), za kar se iskreno
zahvaljujemo učiteljici 5. razreda,. Miheli Resnik. Med tem časom so se med
vrtčevskimi in osnovnošolskimi otroki
utrdile prijateljske in komunikacijske vezi.
Tokratno srečanje je bilo posebno, kajti
odpravili smo se na skupno sankanje. Petošolci so nam pomagali s sankami in pri-

Skupno ustvarjanje otrok 2. OŠ in Vrtca
Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Pasavček pravi: »Red je vedno pas pripet,«
in to so likovno izrazili tudi otroci 2. OŠ
v Slovenski Bistrici in otroci Vrtca Otona
Župančiča Slovenska Bistrica.
Tokrat smo se zares na pobudo petošolcev
2. OŠ srečali z vrtčevskimi otroki v učilnici osnovnošolcev. Dogodek so vrtčevski
otroci že nestrpno pričakovali, kajti prve
prijateljske vezi smo že spletli na našem
skupnem pohodu. Že pri prihodu v učilnico nas je prijazno sprejela učiteljica Mihela Resnik in nas popeljala do učilnice,
kjer so nas pričakovali petošolci. Med po-

tjo nas je lepo sprejela in pozdravila tudi
ravnateljica 2. OŠ.
Vrtčevski otroci so si takoj poiskali svoje
starejše vrstnike in naše skupno ustvarjanje se je začelo. Na začetku smo se pogovorili o varnosti v avtomobilu, nato smo
raziskovali, katera žival se ob nevarnosti
zvije in ima na glavi ščit. Nekaj časa smo
potrebovali, da smo ugotovili, da je to pasavec, nato smo si ga ogledali na slikah
in nekaj o njem tudi izvedeli. Skupaj smo
spoznali pesem o pasavčku, ki pravi: »Red
je vedno pas pripet.« Nato smo začeli
ustvarjati in veste kaj – bili smo zelo dejavni in s skupnimi močmi petošolcev in

Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje
je osnovna šola za učence z lažjo, zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
Njeno poslanstvo je vzgoja in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi
potrebami. Po številu učencev je morda
res majhna šola, po svoji srčnosti in predanosti pa zagotovo velika. Z majhnimi
koraki smo doslej dosegli že marsikaj in
pogumno stopamo naprej po svoji začrtani poti ter se ne damo oviram na njej.
Ena izmed prednostnih nalog šole je omogočiti učencem uspešno sodelovanje na
različnih področjih njihovega udejstvovanja, ki velikokrat poteka tudi v drugih
krajih po Sloveniji. Za prevoz smo doslej
uporabljali šolski kombi, ki je že star in
dotrajan. Zato smo začeli z zbiranjem
sredstev za nakup novega ali vsaj novejšega vozila. Na vse mogoče naslove smo poslali prošnjo za donacije in z optimizmom
upali, da nam bo uspelo zbrati dovolj denarja za uresničitev naše želje. Kljub zagnanosti in velikemu optimizmu smo hitro
padli na realna tla. Ugotovili smo namreč,
da bomo morali poiskati še druge poti za
pridobivanje finančnih sredstev. V ta na-

men smo sklenili, da bomo organizirali
dobrodelni koncert. Z velikim veseljem
so nam priskočili na pomoč Poskočni
muzikanti (Niko Turk), ki so tudi sodelovali na našem koncertu in nam pomagali še z ozvočenjem. Pri organizaciji so
nam nesebično in brezplačno pomagali
mnogi posamezniki in organizacije. Zadnji teden v decembru so bili obiskovalci
v športni dvorani bistriške srednje šole v
velikem pričakovanju. Večmesečni trud se
je končno obrestoval. Na koncertu so nastopili učenci naše šole in znani glasbeniki ter umetniki slovenske zabavne scene.
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hod do bližnjega hriba je minil, kot bi trenil. Sedaj se vrtčevski otroci in petošolci
že zelo dobro poznajo med seboj in so se
takoj dogovorili, kdo se bo s kom sankal.
Vožnja po hribu je bila zabavna, adrenalinska ter polna smeha in zabave.
S prijetnimi občutki in rdečimi lički smo
se odpravili proti vrtcu, kjer sta nas čakala topel čaj in malica, v srčku pa so ostali
shranjeni spomini na prijeten dan, poln
veselja.
Suzana Mlakar

RED JE VEDNO PAS PRIPET

vrtčevskih otrok so nastali čudoviti pasavčki (likovna tehnika – trganka) različnih
pisanih in usklajenih barv; tako različnih,
kot smo si različni mi med sabo, vendar
tako usklajenih, kot je bilo naše skupno
ustvarjanje.
Suzana Mlakar, vzgojiteljica, Vrtec Otona
Župančiča Slovenska Bistrica

Z GLASBO DO NOVEGA KOMBIJA

Foto: Marko Pigac

Vsi nastopajoči so nastopili brezplačno in
na tak način pokazali svojo srčno kulturo
ter posluh za humanitarnost. V poltretji
uri trajajočem koncertu so nastopili Nuša
Rojs, skupina Jebe'la cesta, orientalske plesalke Plesne delavnice Zahir, Katja s prijateljicami, skupina Sonus, Miran Rudan,
Gadi, Skater, Dejan Vunjak, Poskočni muzikanti in učenci domače šole.
ter donatorjem, ki so prispevali, da je prireditev s srečelovom uspela. Prireditev je
bila na zelo visoki ravni, kar dokazujejo
tudi odzivi nastopajočih, ki so bili navdušeni nad njeno organizacijo in medijsko
promocijo. Evforija po koncu koncerta
se še ni prav polegla, ko smo dobili klic
iz Občine Slovenska Bistrica. Dober glas
o vrhunski prireditvi je prispeval k temu,
da nam je Občina prispevala manjkajočo
razliko do zneska, ki smo ga potrebovali
za naročilo kombija. In ko smo podpisali pogodbo o nakupu novega vozila, je bil
naš trud poplačan. Še enkrat hvala vsem,
ki ste verjeli v naš cilj in bili del naše velike
zgodbe.
Renato De Corti
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V LJUBEZNI DO GLASBE
V bistriški glasbeni šoli smo v prvi polovici šolskega leta obeležili mnoge dogodke.
O otvoritvi novih za nas izjemno dragocenih prostorov prav na prvi šolski dan smo
v Informatorju že poročali; prostorska stiska je za delovanje najbrž slehernega zavoda veliko breme, in prav zato smo zelo
hvaležni, da v našem zavodu ni več tako.
Veseli smo tudi, da smo del javnega glasbenega šolstva že častitljivih 200 let, kar
smo počastili s koncertom naših učiteljev
v bistriškem gradu za še lepši začetek novega šolskega leta, ko smo obiskovalcem
v mesecu septembru ponudili glasbeni
presežek, in da je to res bil, priča odziv
obiskovalcev. Mnogi nastopi naših učencev – tako iz razredov posameznih učiteljev kot tudi skupni nastop, na katerih se
predstavijo glasbeniki z igro na prav vsa
glasbila, ki se jih je moč učiti pri nas – so
se zvrstili že pred jesenskimi počitnicami,
baletne plesalke pa so izpopolnjevale svoje plesno znanje na zanje pripravljeni baletni delavnici pod vodstvom profesorice
Mojce Ussar. V priložnostnem orkestru,
sestavljenem iz članov vseh javnih glasbenih šol v Sloveniji, je na slavnostnem
koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani ob 200-letnici zaigral tudi naš klarine-

tist Miha Špec (njegov mentor je Andrej
Šmon) in v čast nam je, da je predsednik
Republike Slovenije, Borut Pahor, Zvezo
slovenskih glasbenih šol za izjemne zasluge pri utrjevanju znanja in razvoju slovenske glasbene kulture ob tej priložnosti
odlikoval s srebrnim redom. Novembra

pa sta naš pihalni orkester in pevski zbor
(dirigent Jernej Senegačnik ml., mentorica zbora Petra Turk Rupreht) sodelo-

vala na slavnostnem koncertu glasbenih
šol Štajerske, in to prav tako v počastitev
200-letnice javnega glasbenega šolstva
v Sloveniji. Baletna pedagoginja, profesorica Matea Brečko, vsako leto povabi
starše svojih varovancev, baletnih plesalk
in plesalcev, k uricam za starše, da neposredno pri pouku baleta spremljajo način
dela ter napredek otrok. Tudi decembra
smo izvedli mnoge in raznovrstne nastope

naših mladih glasbenikov. Tradicionalni
božično-novoletni koncert je letos potekal v duhu pravljice Deklica z vžigalicami,
in naši učitelji (Katja Drevenšek, Mojca
Čepin in Jože Pongračič), ki so zasnovali
koncert, so skupaj s še nekaterimi prijatelji
podjetja Praznovalci poslušalce obdarovali z mnogimi zvoki glasbil treh orkestrov,
solističnih nastopov učencev, pa tudi petja in baletnega izražanja ni manjkalo. Na
reviji glasbenih šol Štajerske, Pomurja in
Koroške so nastopili Ana Celan, trobenta
(mentor Jernej Senegačnik ml.), Tilen Mitrović, trobenta (mentor Valter Kukovič),
in Anže Vodušek, tolkala (mentor Bruno
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Domiter), skupaj z nepogrešljivima korepetitorkama, Barbaro Škof in Petro Turk
Rupreht. Po le nekaj mesecih delovanja je
mentorica Kristina Marjanović na oder
popeljala 14 članov Orffove skupine, ki
deluje na dislociranem oddelku v Oplotnici, in bili so odlični. Ker se naši učenci
pripravljajo na regijska
tekmovanja – da bi, če
bodo dosegli zadostno
število točk, nadaljevali
z muziciranjem na odru
TEMSIG-ovega državnega tekmovanja –, so,
da bi pridobili kar se da
mnogo odrskih izkušenj, sprva zaigrali na
nastopu v konjiški glasbeni šoli ter nato
prijatelje povabili še k nam. Že pred leti
je Andrej Šmon, hudomušni voditelj koncerta Nekoč in danes, povabil k nastopu

na oder, na katerem se je vse začelo, naše
nekdanje učence, zdaj dijake ali že študente, ki se vselej radi vračajo tja, kjer so naredili prve korake v svet glasbe – v našo
glasbeno šolo. Občudovali smo jih lahko
tudi letos in bili priča njihovemu skokovitemu razvoju iz že tako ali tako nadarjenih glasbenikov v še večje. Ob nanizanih le nekaterih dogodkih ne gre prezreti
dejstva, da vsem tem dogodkom botruje
vsakodnevno delo v učilnicah individualnega in skupinskega pouka, ko v ljubezni
do glasbe korak za korakom stopamo tako
zaposleni kot naši učenci po skupni poti,
gledajoč v isto smer.
Bojana Bučar

KULTURNI PRAZNIK V VRTCU CICIBAN
Strokovni delavci v enoti
Ciciban vemo, da morajo otroci, če želimo,
da bodo sodelovali z
okoljem, vplivali nanj
in ga pozneje aktivno
spreminjali, postopoma
spoznati bližnje družbeno okolje ter kulturno
življenje.
Zavedamo se pomena

vključevanja otrok v kulturo, v kateri živimo. In da bi otrokom čim bolj približali
in predstavili slovenski kulturni praznik,
smo zanje pripravili proslavo, ki se je začela s slovensko himno, zapel jo je operni
pevec Damiano Roi, predstavili smo jim
lik našega največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna ter njegovi pesmi Povodni mož in Lepa Vida.
Kolektiv vrtca Ciciban
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PRAZNOVANJE KITAJSKEGA
NOVEGA LETA

Otroci imajo v vrtcu možnost seznanjanja
z raznimi kulturami in tradicijami. Seveda je poleg vključevanja v lastno kulturo
in nacionalno tradicijo prav, da se lahko
otroci seznanijo še z drugimi kulturami in
civilizacijami.
V sodelovanju s Konfucijevim centrom,
II. gimnazijo Maribor in II. osnovno šolo
Ptuj smo v enoto Sonček, v skupini vzgojiteljice Majde Pozeb in pomočnika vzgojitelja Gregorja Godca, ter v enoto Ciciban,
v skupini vzgojiteljice Darke Kocijančič in
pomočnice vzgojiteljice Lidije Trglavčnik,
dobili učiteljici Cao Danni in Li Jiaqing

iz Kitajske ter prevajalko profesorico kitajščine, Mojco Seljak. Te otroke seznanjajo s kitajsko kulturo. V okviru tega sodelovanja smo 25. januarja v amfiteatru II.
gimnazije v Mariboru praznovali kitajsko
novo leto. S kitajskimi asistentkami so otroci pripravili točke in s se z njimi predstavili. Prireditev smo zapustili bogatejši za
razlike med življenjskimi navadami naše
in kitajske kulture, kar je vsekakor dodana vrednost izvajanja vsebin vsakdanjega
kurikula.
Darka Kocijančič

BOLEČINE V HRBTENICI

Bolečine v hrbtenici so najbolj pogost
vzrok za obisk družinskega zdravnika ali
specialista ortopeda. Vzroki so lahko zelo
različni, najbolj pogosto pa gre za obrabnostne spremembe, ki se v predelu medvretenčnih ploščic lahko pojavijo že zelo
zgodaj. Lahko pa gre za bolečine mišičnega izvora, zdrs vretenca, zlom vretenca, do
katerega lahko pride pri osteoporozi tudi
brez poškodbe. V ozadju se lahko skriva
tudi resnejše obolenje, npr. kostni zasevek
rakave bolezni, kar pa je seveda mnogo
redkeje. Ko gre za pritisk na živčne strukture, se bolečina v križu začne širiti po
nogi navzdol z ali brez mravljinčenja in
ta je lahko pogosto izrazitejša od bolečine
v sami hrbtenici. Redko se lahko ob tem
pojavi izguba mišične moči v nogah, kar
se kaže kot težave pri hoji, noga »kleca«,
se zatika. Najhujša in zelo redka posledica hujšega pritiska na živčne korenine je
nenadzorovano odvajanje ali nezmožnost

odvajanja blata in vode, kar je razlog za takojšnji obisk pri specialistu.
Hrbtenica je sestavljena iz 32 do 34 vretenc, najbolj pogosta krivca za bolečine
pa sta najbolj gibljiva dela: vratni in ledveni del hrbtenice. Vretenca imajo več
odrastkov, na katere so pripete vezi, številne mišice, za vretenci pa se v hrbteničnem kanalu skriva hrbtenjača, od 1. ali 2.
ledvenega vretenca nižje pa splet živčnih
vlaken, ki ima videz konjskega repa. Posamezni pari spinalnih živcev na vsakem
nivoju izstopijo iz hrbteničnega kanala.
Med vretenci so v gibljivih delih hrbtenice
medvretenčne ploščice ali diskusi, ki od
desetega leta starosti niso več prekrvljeni
in se prehranjujejo izključno z difuzijo.
Zaradi obrabnostnih procesov popusti
del diskusa, ki se zato izboči in pritisne
na zraven ležeče živčne strukture. Najpogosteje se hernija diskusa pojavi med 30.
in 50. letom starosti, ni pa tako redka niti
pri mladostnikih. Vzrok za nastanek hernije je torej predvsem obrabnostni proces,
k čemur pa prispevajo številni dejavniki:
dolgotrajno sedenje, nepravilno dvigovanje bremen, prekomerna telesna teža, genetska predispozicija.
Ko nastopi bolečina, je najprej potreben počitek, protibolečinska sredstva in
pozneje zmerna aktivnost. V največjem
odstotku se
namreč bolečine postopoma
umirijo in
lahko bolezen
vodi vaš izbrani zdravnik.
V primeru, da
se bolečina ne

umirja, pa je potreben obisk pri specialistu ortopedu, ki vam bo svetoval ustrezno
slikovno diagnostiko (RTG, MRI-preiskavo) in predlagal najbolj primeren način
zdravljenja, ki je lahko ali neoperativen
(dobra individualna fizioterapevtska
obravnava) ali operativen. V današnjem
času so operacije hernij zelo uspešne, saj
uspešno odstranijo trdovratno bolečino.
Dolgoročno pa seveda ploščica ostane
obrabljena in če povzroča hujše težave,
je včasih potreben dodatni poseg na
hrbtenici.
Preventivno vam priporočam reden program vaj za hrbtenico, vsaj v začetku pod
vodstvom fizioterapevta, zmerne športne
aktivnosti, hojo, tek, plavanje, kolesarjenje, čim manj pa sedenja za računalnikom,
televizijo ipd. Zmerno in redno gibanje ter
redni program vaj je najboljša preventiva
bolečinam v hrbtenici.
Za pregled pri ortopedu Marku Mihelaku
se naročite v FIZIOTERAPIJI ZDRAVJE
IN RADOST, Ljubljanska cesta 42 (pri
Mercator centru), v Slovenski Bistrici.
Marko Mihelak, dr. med,
specialist ortopedske kirurgije
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Bralna značka za odrasle v letu 2017
Vošnjakova bralna značka za odrasle bo
letos potekala že četrto leto, in sicer od
meseca marca do meseca novembra. Vsi, ki
se boste letos odločili sodelovati, boste brali
knjige na temo Potepanja. Potepali se bomo
po svetu, po znanih ali malo manj znanih
krajih, nabirali bomo nove izkušnje in
širili svoja obzorja. Članstvo v knjižnici ni
pogoj za sodelovanje. Prebrati je treba vsaj
pet del avtorjev s priporočilnega seznama.
Bralec na priloženi list zapiše avtorje in
naslove prebranih del ter nekaj svojih misli
o prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda
knjižničarki najpozneje do konca meseca
oktobra 2017.
Za podrobne informacije smo vam na voljo
po telefonu na telefonski številki 02 80
55 108 ali po e-pošti na e-naslovu: darja.
plavcak@knjiznica-slovenskabistrica.si.
Obiščite Stepišnikovo bukvarnico
V naši bukvarnici, ki se nahaja v pritličju
knjižnice, je obiskovalcem na voljo velika
izbira gradiva, ki ga redno dopolnjujemo,
po simboličnih cenah. Gradivo, ki se znajde na policah bukvarne, je odpisano, vendar še vedno vredno, da ne odroma v koš,
ter podarjeno gradivo, ki ga v knjižnici že
imamo, a si prav tako zasluži še eno priložnost. Cene so simbolične, ves izkupiček od
prodaje pa je namenjen izključno nakupu
novega gradiva.
Obiščite nas in pobrskajte po policah
bukvarnice, na katerih se vedno najde kaj
zanimivega tudi za najmlajše.
Študijska čitalnica

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vam je na voljo tihi prostor za študij
v drugem nadstropju naše hiše. Če potrebujete prostor za pridobivanje znanja, ste
vljudno vabljeni v odpiralnem času naše
knjižnice.

RAZSTAVLJAMO ZA VAS
Razstava slik z voskom

Do konca meseca februarja je bila v osrednji
knjižnici na ogled razstava domačina Francija Kolarja. Bistričani ga dobro poznajo,
mnogi kot podjetnika, manj pa kot izvrstnega umetnika, ki ustvarja brez čopiča. Franci je eden redkih ustvarjalcev v Sloveniji, ki
skoraj nikoli ni uporabljal klasičnih slikarskih tehnik. Njegove mojstrovine nastajajo
s tehniko enkavstika, ko barve in vosek s
posebnimi pripomočki nanaša na posebne
podlage. Tehnika je stara več kot dva tisoč
let, strokovna mnenja, nasvete in izkušnje pa
si ustvarjalec izmenjuje z umetniki z vseh celin. Dela Francija Kolarja prikazujejo človeka
in druga živa bitja v drugačnih
razsežnostih.
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UTRINKI S PRIREDITEV
Maja Monrue predstavila svoj prvenec Pot do nje
Maja Monrue je mlada slovenska pisateljica,
diplomirana ekonomistka in blogerka. Živi
na Dunaju, za katerega pravi, da jo vsak dan
posebej navdihuje. Pisanje je njeno srčno poslanstvo, kar izvira iz njene potrebe po tem, da
ljudem opiše lepoto sveta, ki se razprostira okoli
nas. V sklopu svoje organizacije za slovenske
otroke po svetu Modri
zajec piše pravljice z
namenom, da bi otroci
v svojem s tujimi jeziki
prepletenem življenju

lažje ohranjali slovenščino.
Gostja je predstavila knjigo Pot do nje, katere
podnaslov je Knjiga za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko. Gre za prav posebno knjigo
za moške, kako lahko najdejo ključ do izvorne
ljubezni, ki jo nosijo v sebi že od nekdaj. Današnja ženska je namreč popolnoma drugačna od
tiste pred sto leti. Današnja ženska je tukaj in v
sebi gori ter vprašanje je, kako ta ogenj v njej
obdržati. Knjiga je nastajala deset mesecev in je
avtoričin prvenec, naslov zanjo pa se ji je porodil šele med pisanjem. Knjigo krasijo čudovite
ilustracije Mladena Melanška.

Predstavitev knjige Jasona Shulmana Kako živeti prebujeno
življenje
ci. Izpostavila je
Priročnik prestavila Tadeja Tabitha Bradaš,
ego, ki je nadvse
prevajalka in soavtorica
pomemben za
Gostja literarnega večera je bila tokrat Tadeja
razvoj individuTabitha Bradaš, terapevtka, svetovalka in dualnosti, poudahovna učiteljica, ki je zaključila študij celjenja
rila je, kako poz energijami in postala brenna healing science
membno je imeti
terapevtka. Pot jo je nato pripeljala do Jasona
Shulmana in k učenju globokega duhovnega odprto srce, zakaj ne moremo mimo nervoz
zdravljenja in transformacije (nondual kabba- in kako jih najenostavneje prebrodimo. Poulistic healing). Po štirih letih je postala uspo- darjala je, kako je pomembno za srečo in za
sobljena terapevtka. Še vedno tesno sodeluje zdravje, da se naučimo ljubiti sebe ter da viz Jasonom Shulmanom, pred kratkim je pre- dimo lepoto v ljudeh in okolici, ki nas obdaja,
vedla njegovo knjigo Kako živeti prebujeno kako pomembno je videti lepoto v majhnih
življenje, ki jo je tokrat predstavila v osrednji stvareh, v dežni kapljici, žarku sonca. Predstaknjižnici v Slovenski Bistrici. Gostja je predsta- vitev je zaključila z mislijo: »Kako malo je trevitev popestrila s kratkimi izbranimi odlomki ba, da začutimo ta čudež, čudež, ki se mu reče
iz knjige, na katere je navezala pogovor, v ka- življenje. Želim, da bi videli čim več čudežev
terega so se aktivno vključevali tudi poslušal- in jih živeli.«
Potopisno predavanje avanturističnega kolesarja Simona
Eržena S kolesom po strehi sveta
Simon Eržen je s kolesarjenjem povezan njem na cestah.
skoraj vse življenje. Ko ga je pri šestih letih Na poti ga je
sestra »prisilila« v sedenje na kolesu in mu velikokrat oviral
noge »zvezala« na pedala, se je v njem rodila prah v zraku, ki
ljubezen do kolesarjenja. Njegov dolgoročni je nastal zaradi
ali
peščenega
cilj je prekolesariti svet.
Tadžikistan, muslimanska država, je nek- neurja ali pa
danja sovjetska republika, ki leži v centralni redkih mimovozil.
Aziji. Državo nam je Simon predstavil kot vozečih
izjemno gostoljubno, redko poseljeno in s Neposredno srečanje z volkom in spanje na
čudovito neokrnjeno naravo. Prekolesaril je minskem polju na meji z Afganistanom, za
približno 1600 kilometrov po strehi sveta, katerega je izvedel šele pozneje, je potovanje
kot pravijo gorovju Pamir, kjer najvišji vr- še dodatno začinilo. Na poti je tudi zbolel,
hovi segajo tudi preko 7000 metrov. Njego- vendar so ga prijazni domačini vzeli pod
va pot je bila pot po stopinjah Marca Pola streho, dokler se ni počutil bolje in lahko
na Svilni cesti. Pripovedoval nam je, kako je nadaljeval začrtano pot. Pogosto je med
premagoval ekstremne vremenske pogoje, predavanjem poudaril gostoljubje in prijazizjemno visoke temperature podnevi, po- nost tamkajšnjih domačinov, ki so ga vabili
noči so velikokrat padle pod ničlo, redek in na obisk. Vedno so mu ponudili čaj (črni ali
suh zrak na višinah, zaradi česar je oteženo zeleni), kaj za pod zob ali celo prenočišče.
dihanje, ter močen veter, ki je vedno pihal Na njegovi dogodivščini včasih ni bilo najv prsi. Spoprijeti se je moral z ledenimi in bolj pomembno samo kolesarjenje, ampak
nevarnimi rekami, ki jih je pogosto prečkal, tudi preživetje v naravi, posebej takrat, ko
divjino, neposeljenostjo in ostrim kame- mu je zmanjkalo vžigalic. Velikokrat se je

KNJIŽNICA

Informator, marec 2017
spraševal, kje si bo lahko kupil minimalno
zalogo hrane, kje bo šotoril … Sam pravi,
da so taka potovanja neverjetna življenjska

izkušnja, ki človeka za zmeraj spremeni in
zaradi tega na vsakdanje stvari gleda z drugačnimi očmi.

Predstavitev knjige Šola luči: pot do resnice
Petra in Uroš Dobnikar
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici nem zavedanju.
smo gostili Petro in Uroša Dobnikarja, ki Knjiga nauči posta predstavila svojo knjigo Šola luči: pot vezati se s svojim
do resnice. Knjiga je nastajala več let, vanjo višjim Jazom in
pa sta gosta strnila zakone življenja, vzorce uporabljati moči
človeškega delovanja in predvsem to, kako zdravljenja
in
se prebuditi iz nevednosti v razumevanje ljubezni. Pokaže
življenja. V uvodnem in zaključnem delu pot do osvoboditve sebe in svojega življesta predstavila obiskovalcem meditacijo s nja. Želi pomagati človeku, da se reši vsega
kristalnimi inštrumenti, pri kateri so lahko trpljenja. Jasno da vedeti, da spreminjanje
tudi sami sodelovali. Med pogovorom, ki zunanjega sveta ne rodi sadov srečnejšega
ga je vodil Samo Bohak, smo izvedeli, kako življenja. Pelje vse do jedra, v izvor vsega in
in s kakšnim namenom je knjiga nastala. V pokaže, kje se skriva posameznikovo bistvo,
knjigi je opisano, kako odpreti življenjsko zdravilo, njegov potencial, in te nauči na šisilo svoje notranjosti in se zbuditi v popol- roko odpreti vrata te zakladnice.

KNJIŽNICA NAPOVEDUJE IN VABI
V izvedbi Gledališča Pravljičarna: Travniške zgodbe
V Pionirski knjižnici bo v četrtek, 23. marca 2017, ob 17. uri predstava za otroke.
Predstava je namenjena otrokom nad tretjim letom starosti v spremstvu staršev.
Daleč stran od mestnega vrveža, na levi
obdan z veliko mlako, na desni z visokimi
drevesi, leži čudovit travnik. V ekološko
obarvani animacijski predstavi otroci ves

čas aktivno sodelujejo. Z marjetico nahranijo lačno gosenico, pomagajo zajčku, ki si
je zaradi človeških packonov poškodoval
tačko, in zvončku, ki zaradi velikega steklenega kozarca ne more pokukati iz zemlje.
Animacijska predstava je dobro izhodišče
za ustvarjalno delavnico, na kateri bodo otroci lahko izdelali travniško marjetico.

S SMEHOM DO NOVIH KNJIG
Konec preteklega leta smo že tretje leto zapored uspešno izpeljali prireditev S smehom
do novih knjig, v okviru katere obiskovalcem
vsako leto na ogled ponudimo gledališko
predstavo, s katero želimo na obraze priklicati smeh. Ves izkupiček oziroma vsi zbrani
prostovoljni prispevki so bili namenjeni izključno za nakup novega knjižnega gradiva.
Z veseljem in hvaležnostjo vam sporočamo,
da smo z zbranimi sredstvi kupili 13 različnih naslovov knjig v šestnajstih izvodih.
Vsem prisrčna hvala.
Nakupljeno knjižno gradivo:
1.Štih, Peter: Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja;
Modrijan, 2016.
2.Hrovat, Uroš: Čudežni gumb; Pipinova
knjiga, 2016.
3.Nesbø, Jo: NETOPIR; Didakta, 2016.
4.Duhigg, Charles: Pametnejši, hitrejši, boljši: skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju; UMco, 2016.
5.Watt, James: Startup d.o.o.: manifest drznega podjetništva za 21. stoletje; Totaliteta,

2016.
6.Kržičnik Mirt, Vesna: Mavrična paleta poskusov: za predšolske in osnovnošolske otroke; Posredništvo in prodaja B. Mirt, 2016.
7.Lebar, Lea: Biti: biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš: naj vam ustvarjanje pomaga
doseči, da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo; LEEsprit, 2016.
8.Jurkovič, Jasna: Čarovnica Bara; Alba 2000,
2016.
9.Žnidar, Tamara: Navihančki gurmani:
zdrava prehrana; Alba 2000, 2016.
10.Balchin, Jon: 100 znanstvenikov, ki so
spremenili svet; Tehniška založba Slovenije,
2016.
11.Landa, Mariasun: Moja roka v tvoji; Malinc, 2016.
12.Bučević, Petar: 100 slavnih rekov – in
vmes kak šaljiv; Tehniška založba Slovenije,
2016.
13.Potočar Papež, Irena: Bonton (bonbon)
za vsak dan: vedenje za osebno in poslovno
odličnost; Peresa, 2016.

• Ponedeljek, 13. marca, ob 18:30:

literarni večer z Boštjanom Gorencem - Pižamo
• Ponedeljek, 20. marca, ob 18.30:
predavanje Mateje Jurkas: Medijstvo v vedi
• Ponedeljek, 27. marca, ob 18:30:
potopisno predavanje Brane Ternovšek: Malezija
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Razstava izdelkov iz lesa
Woody Notes
V mesecu februarju so bili obiskovalcem knjižnice na ogled
izdelki iz lesa izpod spretnih rok
umetnika Darjana Perjana. Razstavljeni so bili
rokovniki in beležke, ki jih krasijo čudovite
izvirne lesene platnice, leseni metuljčki in
pester izbor nadvse spretno izdelanega unikatnega nakita iz kakovostnega lesa – prstani, uhani, zapestnice ter ogrlic. Izdelki so narejeni z občutkom za naravo in trajnostnost,
saj so narejeni iz lesa, ki je človeku najbližji
material. Izdelki so preprosto sporočilo, da
se v najosnovnejših izdelkih skriva naša skrb
za ohranjanje narave. Primerni so za posebne priložnosti in vsakdanje nošenje, predvsem pa so lahko prečudovito darilo.
Otvoritev razstave Dobro je
brati dobre knjige

V Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica je
bila na ogled razstava otroških likovnih in
literarnih del, ki so nastala v okviru projekta Slovenija ima srce – Dobro je brati dobre knjige ob prebiranju knjige Aneja Sama
Zgodba o knjigi. Projekt Slovenija ima srce
– Dobro je brati dobre knjige je potekal pod
okriljem Društva Jasa, pri njem pa je sodelovala tudi Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. V Društvu Jasa se zavedajo,
da je knjiga najmočnejše krepčilo mišljenja
in najučinkovitejši dejavnik učlovečenja,
zato pripravljajo prav posebne knjige. To so
knjige z mnogimi presežki kot spoj lepega
ubesedovanja, večnih resnic, kot babičine
skrinje modrosti in lepote ter zanesljivi življenjski kažipoti. In tako je nastala zbirka
knjig Onežimo svet, v katero sodi tudi knjiga
Aneja Sama Zgodba o knjigi, ki je bila tokrat
vodilo za nastanek čudovitih likovnih in literarnih izdelkov, ki so bili na ogled v Pionirski knjižnici v mesecu februarju.

RAZSTAVE
•
22. februar–1. april:
razstava karikatur
Uroša Čoža
• 4. marec–7. april:
unikatne torbice
Mateje Malec
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JAZ PA U GORCO GREM
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Ložniške ufarce negujejo narodovo izročilo in prikazujejo delo naših prednikov
na zemlji, o katerem mladi danes ne vedo
veliko.
Ufarce so na 9. etnološkem večeru, ki je
potekal 18. februarja, obiskovalcem prikazale delo v vinogradu – od rezanja vinske
trte, okopavanja, vezanja, gnojenja, košnje
trave do zadnjega dejanja, trgatve. »Jaz pa
u gorco grem« je bil večer, prepleten s pesmijo, plesom, pregovori o vinu, z reki in
s šalami. Etnološki večer so popestrili tudi
mladi člani in turistično društvo.
A. M.

P R E D S TAV I T E V D R AG A J OV I Č A
V sredo, 8. februarja, so člani DPD Svoboda Slovenska Bistrica v svoji dvorani
na Kolodvorski ulici pripravili slavnostno
prireditev, posvečeno bistriškemu fotografu in pesniku Dragu Joviču. V okviru
kulturnega programa prireditve Dragovih
poezij so nastopili: glasbena skupina Jazz
it, Twirling klub Sašo, ženski pevski zbor
DPD Svoboda in glasbena skupina West
strings, ki je premierno predstavila prvo
uglasbeno pesem izpod peresa Draga Joviča z naslovom Nežno.
D. Č.

PO LUCII RIE V SLOVENSKI BISTRICI

»Vsak nov izdelek je nov začetek. Dejansko
se ne bom nikoli nehala učiti.«
Lucie Rie (1902–1995)
Od 3.marca do 3.aprila je v razstavišču
Pristava Centra domače in umetnostne
obrti (grajska pristava gradu Slovenska
Bistrica) na ogled gostujoča razstava keramike Po Lucii Rie članic in članov Kluba
keramikov PD Soča Kanal.
Študijski projekt Po Lucii Rie je zrasel
iz hotenja po napredovanju, raziskovanju, pridobivanju novih znanj in iskanju
lastnih zamisli. Trinajst članov Kluba
keramikov PD Soča Kanal je na pobudo
profesorice Dubravke Urban leto in pol
raziskovalo delo in življenje legendarne
mojstrice keramike Lucie Rie, ki je iz rojstnega Dunaja zaradi nacizma emigrirala
v London. Po težkih vojnih in povojnih le-

tih se je končno uveljavila kot avtorica razpoznavnih oblik v kamenini in porcelanu.
Njeno delo je bilo od študijskih let do visoke starosti spojeno z lončarskim vretenom
in nenehnim raziskovanjem uporabnih
oblik, keramičnih materialov, pigmentov,
oksidov ter glazur. Kako razvozlati vso to
materijo, ki nas je preplavila ob prvih branjih življenjepisa, prvih stikih s fotografijami njenih del, in ob prvem stiku z njeno
dekorativo – na pogled tako enostavno,
v bistvu pa mojstrsko zagonetno? Začeli
smo z risanjem skic, vadili spretnosti na
lončarskem vretenu, ritmično gravirali
utore, se veselili preboja mangana čez belo
glazuro, obžalovali predebele ali pretanke
nanose glazur in se navduševali nad vulkanskimi površinami. Od peke do peke
smo napredovali. Pričujoča razstava daje

pregled našega raziskovanja in interpretacije del Lucie Rie. Dela so oblikovana na
lončarskem vretenu iz kameninske gline,
glazirane z manganovim oksidom in glazurami po
zgledu receptur Lucie Rie ter v
monopeki
odžgana na
1240 °C. V
sebi nosijo željo po
dobrem, lepem in plemenitem.
Darja Žorž

Vaza - avtorica
Alenka Gololičič
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ŠPORT

SAŠA BABŠEK IN VITO DRAGIČ
ŠPORTNIKA LETA 2016

V športni dvorani v Slovenski Bistrici so v petek, 27. januarja, slovesno razglasili najboljše športnike občine Slovenska Bistrica za
preteklo leto. Najprestižnejše
priznanje sta prejela atletinja Saša
Babšek in judoist Vito Dragič.
Saša Babšek, članica Atletskega
društva Slovenska Bistrica, je v
letu 2016 kljub težavam zaradi
poškodb dosegla odlične rezultate v troskoku in tretje leto zapored
postala športnica leta. Prvič so za
najboljšega športnika izbrali člana Judo kluba Impol Vita Dragiča, ki je lani v kategoriji nad 100
kilogramov blestel na domačih
in mednarodnih tekmovanjih.
Priznanje za ekipo leta 2016 v individualnih športih je prejel Judo
klub Impol, med kolektivnimi
športi pa je bila najboljša članska
ekipa Futsal Kebelj. Sicer pa so na
prireditvi, ki jo je tudi tokrat organizirala Športna zveza občine
Slovenska Bistrica v sodelovanju s
Tednikom Panorama, v več različnih kategorijah, največ med mladimi upi, skupaj podelili kar 209

ŠPORTNE
PRIREDITVE OB
OBČINSKEM
PRAZNIKU
Boksarski klub Slovenska Bistrica

organizira mednarodno tekmovanje za že 24. zlati grb Slovenske
Bistrice. Prireditev bo v soboto, 11.
marca, ob 18. uri, v športni dvorani
v Slovenski Bistrici.
Športna zveza Slovenska Bistrica in
Zavod za šport Slovenska Bistrica
pripravljata tradicionalni turnir v
malem nogometu. V četrtek, 16.
marca, ob 15. uri, se bodo v športni
dvorani v Slovenski Bistrici znova
pomerile ekipe vojske, policije, direktorjev, novinarjev, športnih delavcev in občine.
Šahovski klub Impol pa bo izvedel
jubilejni, 20. mednarodni šahovski turnir. Turnir bo v nedeljo, 19.
marca, ob 9.30 v Hotelu Leonardo
v Slovenski Bistrici.

Foto: Aleš Kolar
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priznanj. Slavnostni govornik je bil
predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs. Prireditev so
popestrili učenci Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
in Glasbene šole Slovenska Bistrica,
dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica in Slavc Kovačič. Častni gostje so
bili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec,
Boro Štrumbelj, generalni direktor
Direktorata za šport MIZŠ, in judoistka Ana Velenšek, bronasta z olimpijade v Riu.
Tomaž Ajd

