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7. aprila je v Slovenski Bistrici potekal že
71. tradicionalni kramarski sejem, poimenovan Cvetni petek. Sejemski prostor je
tudi letos obsegal tri lokacije: mestne ulice, prostor na dvorišču nekdanjega podjetja Crouzet in grajsko dvorišče. Prireditelji, Krajevna skupnost Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica in Zavod za
kulturo Slovenska Bistrica, so dogodek
poimenovali Cvetni petek – Pozdrav pomladi. Stojnice so se šibile pod lesenimi
izdelki, butarami, suhim sadjem, zelenjavo, mesnimi izdelki, oblačili in obuvali.

Tomaž Ajd

MATIJA GOLJAR NAVDUŠIL NA

KREATIVNEM PODJETNIŠKEM VEČERU
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Ob vsem dogajanju v gradu in v njegovi
okolici so letos prvič v prostorih grajske
vinoteke izvedli tudi vinsko-kulinarični dogodek Okusi Pohorja v organizaciji
Društva vinogradnikov Ritoznoj in Konzorcija Ritoznojčan. Glede na tradicijo
obrtništva v slovenskobistriških krajih so
v goste povabili uspešne in ustvarjalne ljudi. Na motivacijskem srečanju in ob odprti debati so se srečali z Mitjo Goljarjem iz
televizijske oddaje Štartaj Slovenija.

RIC Slovenska Bistrica je v sodelovanju z
Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica 21.
marca več kot uspešno izvedel podjetniški

večer. Predavalnica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, kjer je dogodek potekal,
je bila napolnjena do zadnjega kotička.
Gostili so Matijo Goljarja, uspešnega mladega podjetnika, podjetniškega mentorja,
vodjo socialnega podjetja Ustvarjalnik, d.
o. o., in voditelja televizijske oddaje Štartaj, Slovenija! Z mladostno zagnanostjo,
pozitivnim razmišljanjem in načinom
predajanja podjetniških zgodb je skoraj 70
udeležencev večera navduševal nad podjetništvom oziroma kako zamisel ali hobi
pretvoriti v posel ter pri tem zaslužiti. Zanimivo zgodbo o spoznanju podjetniške
priložnosti v hobiju nam je predstavil poseben gost podjetniškega večera in udeleženec oddaje Štartaj, Slovenija!, Renee Vozelj, ki proizvaja lastno pivo in ga prodaja
tudi v megamarketih Interšpar.
Dogodek so financirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski
sklad za regionalni razvoj in javna agencija SPIRIT Slovenija.
Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica
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UVODNIK

MAJHNE STVARI
Naneslo je tako, da sem se, ko sem razmišljala, kako začeti s pisanjem uvodnika,
spomnila na Iva Andrića. Bosanski književnik hrvaških korenin, diplomat in edini
prejemnik Nobelove nagrade za književnost z območja nekdanje Jugoslavije, je v
bogati literarni zapuščini svetu v aktualno
branje zapisal (brez prevoda):
»Nikada više ne planiram. Ja samo živim
ovaj život. Ponekad kako želim, ponekad
kako moram. Sitnice mi boje život. Sitnice
su sreća. Zato ja volim male stvari. I velike
torbe. Svuda ih sa sobom nosim, jer sebi
dugujem još poneku šetnju između očekivanog i neplaniranog.«
Koliko se nas je prepoznalo v njegovih
besedah? Ali smo kot posamezniki ali kot
skupnost sposobni videti »majhne« in tako,
na prvi pogled nepomembne stvari ter jih
ovrednotiti skozi nedobičkonosna očala?
Zmoremo, na primer, s kosom domačega
kruha in neškropljenim, »pikastim« jabolkom ter steklenico (in ne plastenko!) vode
razvajati sebe in bližnje na sprehodu po
koščku bližnje, še ohranjene narave? Štejemo slednje med vrednote? Kakorkoli že
– bivanje v bližini ohranjenih pohorskih

gozdov, čofotanje po mokrotnem svetu
Cigonce, občudovanje žafranov med stoletnimi gabri v grajskem parku ali skoraj
popotovanje po izjemnem Bistriškem vintgarju: vse to so privilegiji tistih, ki živimo
na Slovenskobistriškem.
Vse našteto ni samoumevno; je posledica
načrtnega ohranjanja narave, ki se na Slovenskobistriškem izvaja v zadnjih desetletjih. Seveda slednje ne bi bilo mogoče, če
narave, takšne, kot je, v prejšnjih stoletjih
ne bi aktivno ohranjali naši predniki: kmetje in gozdni posestniki. Pozneje je bilo
z varstvom narave v sklopu nekdanjega
»spomeniškega varstva« in današnjega Zavoda za varstvo narave ter odgovornim odnosom Občine Slovenska Bistrica, ki je leta
1992 sprejela odlok o varovanju najvrednejših delov narave na njenem območju,
omogočeno ohranjanje večstoletnih dreves, (skoraj) pragozdnih ostankov, geoloških posebnosti, pohorskih potokov in
slapov, barij, mokrotnih travnikov, redkih
in zanimivih rastlinskih in živalskih vrst pa
tudi parkovnih površin. K skrbi zanjo so
pomembno prispevali za naravo občutljivi posamezniki, izobraževalne ustanove in
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naravovarstveno usmerjena društva (Društvo Vintgar). V času direktorovanja g.
Gradišnika je pomembno vlogo pri ohranjanju naravne dediščine odigral Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica. Današnje
vodstvo stopa po njegovih poteh.
Pomen ohranjene narave so prepoznala tudi uspešna lokalna podjetja. Skupina
Impol je ob praznovanju 190-letnice omogočila ureditev poti in postavitev interpretacijske točke v Bistriškem vintgarju,
katerega naravovarstveni pomen presega
meje lokalnega okolja. Nasproti Rimskega
kamnoloma je predstavljena neprecenljiva
geološka dediščina Pohorja. Pohodniki,
predvsem otroci, lahko odslej naravo spoznavajo na zanimiv, igriv in sproščen način.
S ciljem, aktivirati preživljanje prostega časa bistriških otrok, mladostnikov in
družin v naravi, skozi ponudbo, ki temelji
na zanimivih interpretacijah naravne in
kulturne dediščine, je Občina Slovenska
Bistrica pristopila k čezmejnemu projektu Enjoyheritage. Z izzivom poenotene
trajnostne turistične ponudbe, ki vključuje Park prirode Žumberak, občino Vrsar,
mesto Ozalj in Ustanovo za upravljanje
zavarovanih naravnih vrednot na področju
Krapinsko-Zagorske županije, koraka občina k aktivnemu varovanju narave ob bok
turistični ponudbi in trženju zanimivih ter
atraktivnih programov za obiskovalce, ki
v naravi ne bodo zgolj uživali, temveč jo
bodo skozi zanimivo interpretacijo spoznavali, ovrednotili in se, pomembno, senzibilizirali za njeno ohranjanje.
Svež veter je zavel tudi na področju urejanja zelenih površin mesta Slovenska Bistrica. Ni ostalo neopaženo, da se v obdobju
zadnjih nekaj mesecev ciljano pristopa k
skrbi za parkovne površine, drevorede, posamezna drevesa in grmovnice; da iz mesta
izginjajo alohtone invazivne drevesne vrste,
da se sadi nova, mlada drevesa in preoblikuje obstoječe mestne zasaditve, tudi tiste v
krožiščih. Komunala Slovenska Bistrica je z
angažiranim delom za to izobraženih posameznikov naredila korak naprej k vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju urbanih
zelenih površin.
Naj bo barva letošnjega aprila, pomladi,
leta, desetletja in kolikor je enot v štetju
časa zelena. Življenje v bližini ohranjene
narave, podprto z aktivnim preživljanjem
prostega časa in s spoštovanjem dediščine,
za katero skrbimo vsi, pa naš cilj. To se te,
po Ivu Andriću, majhne stvari.
Andreja Senegačnik, naravovarstvenica,
Zavod RS za varstvo narave
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ODOBRENI EVROPSKI PROJEKTI
V SLOVENSKI BISTRICI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020
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EVROPSKI PROJEKTI, RIC

Opomba: Pri mednarodnih projektih, pri katerih sodeluje več partnerjev, rezultatov projektov ni mogoče le finančno vrednotiti (ti nastajajo na celotnem območju projekta, ne le pri
partnerju, ki ima načrtovana sredstva za izvedbo določenih aktivnosti v okviru projekta).

USPEŠNA TOČKA VEM

RIC-A SLOVENSKA BISTRICA
Točka VEM RIC-a Slovenska Bistrica je
po številu izvedenih postopkov e-VEM,
ki jih izvaja za podjetja in podjetnike, ena
izmed najuspešnejših točk VEM v Podravski regiji. V letu 2016 je opravila 909
postopkov, kar predstavlja 5,21 % vseh izvedenih postopkov v regiji. Uspešnejši so
bili Ajpesova točka VEM, izpostava Maribor, z 8211 postopki, Okrožno sodišče v

Mariboru s 1895 postopki in Znanstveno
-raziskovalno središče Bistra Ptuj s 1677
postopki. V Podravski regiji deluje skupaj
29 točk VEM.
Poleg postopkov e-VEM točka VEM:
•nudi osnovno svetovanje za nastanek
podjetja oziroma podjetnika, za rast in razvoj podjetnikov in podjetij ter internacionalizacijo poslovanja,
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Monika Kirbiš Rojs, vodja oddelka
za gospodarstvo Občine Slovenska Bistrica
•izvaja brezplačne informativno-promocijske in tematske delavnice ter
•informira o javnih razpisih in virih financiranja, o novostih v zakonih in predpisih,
o borzi ponudb in povpraševanj, o podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah idr.
Dejavnosti se izvajajo v okviru projekta
VEM 2016–2017, ki ga financirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj in
javna agencija SPIRIT Slovenija.
Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica
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SKUPNO SVETOVANJE
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
IN
UPRAVNA ENOTA
SLOVENSKA BISTRICA

dnosti predvidene gradnje s pogoji prostorskih aktov ter drugimi relevantnimi
predpisi za pridobitev gradbenega dovoljenja.
S skupno svetovalno pisarno želimo občanom zagotoviti vse potrebne informacije
na enem mestu in tako skrajšati postopke
za pridobivanje potrebnih dovoljenj.
Svetovanje s področja preveritve možnosti gradnje se začne v mesecu maju in bo
potekalo: vsak torek od 13.00 do 14.30 v

prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, dvoriščna stavba, drugo nadstropje, v
pisarni št. 204.
Zainteresirane stranke prosimo, da se za
obisk predhodno naročijo na tel. št. (02)
805 55 54 (Sonja Dežman Nemec) ali (02)
843 28 21 (Janja Mlaker).

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) obvešča,
da je javni razpis za financiranje mladinskih programov objavljen na spletni strani
Občine Slovenska Bistrica v mesecu aprilu

2017 na naslovu: www.slovenska–bistrica.si
ter na programu kabelske televizije Javnega
zavoda za KTV in informiranje Slovenska
Bistrica.
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na 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 Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, in na spletni strani Občine Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo
lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti
na naslovu obcina@slov-bistrica.si.

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št.
59/2003), mnenja o skladnosti RS Ministrstva
za finance o shemi dodelitve sredstev pomoči
št. 441-195/2015 in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis
ter o izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Slovenska Bistrica za programsko obdobje
2015–2020 (Ur. l. RS, št. 55/15) ter Odloka o
proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2017 (Ur. l. RS, št. 10/2017)
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA V
SODELOVANJU Z NOVO KBM, d. d.,
OBJAVLJA

razvoja obrti in drobnega gospodarstva se
dodeljujejo v obliki kreditov pod ugodnejšimi
pogoji.
Razpis je odprt od 28. 3. 2017 do 20. 10. 2017.
Vloge se vložijo pri Novi KBM, d. d., Sektor
poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni
center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11,
2310 Slovenska Bistrica.
Obravnava vlog bo sprotna do porabe
sredstev oziroma zadnji termin bo 20. 10.
2017. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 20. 10. 2017, bo Občina objavila zaprtje razpisa na enak način, kot
je bil objavljen javni razpis.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo pri
Novi KBM, d. d., Sektor poslovanja z malimi
in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica, kontaktni osebi sta Bogdan Samastur,
tel. št. 02 229 1799, in Mitja Marguč, tel. št.
02 229 1797, ter na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Slavka
Zafošnik, tel. št. 02 843 28 38.

v kmetijski dejavnosti na območju
občine Slovenska Bistrica za leto 2017

uvajata skupno svetovanje občanom s
področja razlage prostorskih aktov in
možnosti graditve objektov na območju
občine Slovenska Bistrica. Občani bodo
lahko od obeh pristojnih ustanov hkrati
pridobili potrebne informacije glede skla-

1.RAZPIS sredstev za investicijska
posojila s subvencionirano obrestno
mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica
za leto 2017

Razpis je objavljen in dostopen na spletni
strani Občine Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si. Sredstva za pospeševanje

2.RAZPIS sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero

Dr. Ivan Žagar, župan
in mag. Emil Trontelj, načelnik

Razpis je objavljen in dostopen na spletni
strani Občine Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si. Sredstva za razvoj kmetijske dejavnosti se dodeljujejo v obliki kreditov
pod ugodnejšimi pogoji.
Razpis je odprt od 28. 3. 2017 do 20. 10.
2017. Obravnava vlog bo sprotna do porabe
sredstev. Zadnji termin je do 20. 10. 2017, če
bodo sredstva še na razpolago.
Vloga se vloži pri Novi KBM, d. d., Sektor
poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta
11, 2310 Slovenska Bistrica.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo pri Novi KBM, d. d., Sektor poslovanja z
malimi in srednjimi GD, Poslovni center
vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310
Slovenska Bistrica,kontaktni osebi sta Mitja Marguč, tel. št. 02 229 1797, in Bogdan
Samastur, tel. št. 02 229 1799, ter na Občini
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Slavka Zafošnik, tel. 02 843 28
38.
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ZAKLJUČENA PRVA JAVNA POZIVA
LAS Dobro za nas
31. januar 2017 je bil zadnji dan za oddajo
vlog na prva javna poziva Lokalne akcijske
skupine Dobro za nas za izbor operacij,
sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).

V roku za predložitev predlogov operacij
je na naslov vodilnega partnerja prispelo
20 vlog, od tega 17 za sofinanciranje iz
EKSRP in tri za sofinanciranje iz ESRR.
Ocenjevalna komisija je najprej opravila
administrativni pregled vlog, v skladu s
splošnimi merili prijavitelje nepopolnih
vlog pozvala k dopolnitvi, popolne vloge
pa nato pregledala in ocenila v skladu s
specifičnimi merili. O ocenjevanju je ocenjevalna komisija pripravila končno poročilo, ki je bilo predstavljeno na peti redni
seji upravnega odbora LAS.
Upravni odbor je na podlagi poročila
ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju
vlog potrdil operacije sedmih vlagateljev
iz EKSRP in eno operacijo vlagatelja iz
ESRR v skupni vrednosti 350.000 evrov.
Devet vlog je bilo zaradi prenizkega števila doseženih točk zavrnjenih, tri vloge pa
so bile zaradi neizpolnjevanja pogojev za
upravičenost zavržene.

Po dokončanju vseh postopkov LAS-a bo
vodilni partner LAS potrjene operacije
poslal v dokončno potrditev pristojnemu
organu, torej na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ko bodo postopki na teh dveh
organih zaključeni (ne moremo oceniti,
kdaj, ker nam tega niti niso nakazali niti
nikjer ni zapisano, postopek pa teče prvič,
v prejšnjem obdobju se je na lokalni ravni
zaključil), se bodo projekti, ki bodo odobreni za sofinanciranje, lahko začeli izvajati. Ker pa vemo, da je LAS-ov v Sloveniji
37 in če vsak prijavi deset projektov, lahko
sklepamo, da bodo postopki do dokončne
potrditve še dolgotrajni.
Mirjana Predikaka,
RIC Slovenska Bistrica

SPLETNA TRŽNICA JEMDOMACE.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.
SADJARSKA KMETIJA FREŠER
Pridelujejo sadne sokove, kise in vina iz
sveže stisnjenega sadja brez konzervansov in dodanih sladkorjev. Ker sokov ne
bistrijo, so motni, polni vitaminov in beljakovin. Ker sta način pridelave sadja in
zrelost ključnega pomena, vso sadje pridelajo sami, saj lahko le tako zagotavljajo
najvišjo kakovost svojih produktov. Na

voljo imajo več različnih vrst okusnih jabolk (jonagold, elstar, zlati delišes, idared,
braeburn, gala). Izdelki so vam na voljo
pod blagovno znamko Frešjabka.

Obvestilo o prenosu programa
Občina Slovenska Bistrica obvešča, da je bil program
zobozdravstva, ki ga je izvajala koncesionarka
Darja Šljivar, dr. dent. med, prenešen v javni zavod
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
Bolniki se lahko obrnejo na ZP Pragersko
(tel. št.: 803 71 17; e-naslov: za.pragersko@zd-sb.si).

KMETIJA PLEČKO
Pripravljajo in ponujajo le domače izdelke
in v količinah, ko lahko surovine za izdelke poberejo iz domačega vrta, npr. marmelado kuhajo le iz sadja, ki zraste doma.
Trudijo se, da je kakovost izdelkov vedno
boljša. Ponujajo doma sveže zmleto pšenično, pirino in ajdovo moko, sveže pečen
kruh iz krušne peči, doma izdelane testenine, ki so lahko iz bele ali katere od doma
zmlete moke (pšenične, pirine ali ajdove),
domače pecivo in potice, iz lastnih bučnih
semen pa pridelujejo bučno olje in slane
pražene bučnice.
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PITNARIC
VODA
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LETNO POROČILO O PITNI VODI NA
ZGORNJI POLSKAVI ZA LETO 2016
KS Zgornja Polskava je v letu 2016 upravljala naslednje vodovodne sisteme: Zgornja
Polskava, Gabernik 1 in Gabernik 2.
Notranji nadzor v letu 2016 je potekal po
ustaljenih postopkih na osnovi načrta
HACCP, ki zajema mesto vzorčenja, vrsto
preskušanj in frekvenco vzorčenja. Preskušanja v okviru notranjega nadzora in monitoringa je v letu 2016 izvajal Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH); Oddelek za okolje in zdravje Maribor.
V primeru neskladnosti s Pravilnikom o
pitni vodi (v nadaljevanju: Pravilnik) smo
po priporočilih NLZOH-a in Inštituta za
varovanje zdravja (IVZ) izvajali ukrepe za
njihovo odpravo (pregled sistema, kloriranje, servis klorirne naprave, čiščenje in ponovno vzorčenje).
V neskladnih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije, ki so po Pravilniku indikatorski parametri in njihova prisotnost
v pitni vodi ne ogrožajo zdravja ljudi. Fizikalno-kemijsko so bili vzorci neskladni
zaradi prenizke pH-vrednosti, vendar je
parameter uvrščen med indikatorske parametre, torej ne ogrožajo zdravja ljudi.
Na vodovodnih sistemih Zgornja Polskava
in Gabernik 2 izvajamo stalno kloriranje
pitne vode; vsebnost prostega klora merimo in ga vzdržujemo med 0,1 mg/l in 0,3
mg/l.
NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV
Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06 in 25/09) na naslednje načine:
1)o rezultatih skladnosti pitne vode na
osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru
notranjega nadzora, z obvestilom na oglasni deski KS Zgornja Polskava in na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (KS
Zgornja Polskava) na naslovu http://www.
slovenska-bistrica.si/organizacija/286;
2)o rezultatih neskladnosti pitne vode na
osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru
notranjega nadzora, na naslednje načine,
določene v Navodilu za obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH (verzija
23. 12. 2015).
KRAJEVNA SKUPNOST
ZGORNJA POLSKAVA
Mladinska ulica 12, 2314 Zg. Polskava;
telefon (02) 803 64 63, faks (02) 803 64
18; mobitel: (031) 789-983;
e-mail: kszg.polskava@siol.net

REZULTATI VZORČENJA NOTRANJEGA NADZORA IN MONITORINGA V LETU 2016

OBVEŠČANJE JAVNIH USTANOV
IN GOSTINSKIH LOKALOV
Javne ustanove (šola, vrtec) in gostinske lokale obvestimo v primeru omejitve uporabe pitne vode ali o prepovedi uporabe pitne
vode takoj po telefonu.
Načrt vzorčenja za leto 2017 (v načrtu so
zajeta vzorčenja notranjega nadzora)

ODGOVORNE OSEBE ZA
OBVEŠČANJE
Obveščanje uporabnikov pitne vode vrši
KS Zgornja Polskava, odgovorna oseba
Nevenka Mesarič, predsednik KS ali Sonja
Mihelič.
Sonja Mihelič,
odgovorna oseba
za HACCP
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UGODNOSTI ZA DELODAJALCE

OBČINE

Štev. reg. brezposelnih oseb
(feb. 2017)

Štev. delovno
aktivnih
(dec. 2016)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(dec. 2016)

Zaposlitve
V prvih dveh mesecih letošnjega leta se
je iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 244 brezposelnih oseb,
kar je 9,3 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani.
Registrirana brezposelnost
Februarja letos je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica registriranih
1624 brezposelnih oseb, kar je za dva odstotka manj kot v mesecu januarju in za
15,9 odstotka manj kot v enakem obdobju
lani. Med registriranimi brezposelnimi je
bilo 386 mladih, kar znaša 23,7 odstotka. Stopnja registrirane brezposelnosti je
januarja 2017 na Uradu za delo Slovenska
Bistrica znašala 10,7 odstotka, na območju celotne Slovenije pa 11,2 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

80

265

8,7

Oplotnica 157

631

8,7

Poljčane

198

1045

10,5

Slovenska
Bistrica

1239

7849

10,6

Delovno aktivno prebivalstvo
Število delovno aktivnih oseb na našem
območju se je povečalo. Po podatkih
Statističnega urada RS je bilo januarja na
območju Urada za delo Slovenska Bistrica 9666 delovno aktivnih prebivalcev (po
lokaciji delovnega mesta), kar je za 2,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V
Območni službi Maribor se je delež povečal za 3,1 odstotka, za prav toliko se je
povečal tudi delež na ravni Slovenije.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
53,5 %

44,3 %
16,9 %

ženske

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:

iskalci prve
zaposlitve

23,7 %

30,2 %

26,2 %

10,4 %
invalidi

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

Priložnosti za delodajalce
Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem
•Delovni preizkus – spremenjena ciljna
skupina
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
kandidate in njihove kompetence. Traja

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.
Več informacij dobite v pisarni za delodajalce pri Uradu za delo Slovenska Bistrica
ali na naši spletni strani http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
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UČINKI ENERGETSKE PRENOVE STAVB
-TEORIJA IN REALNOST

Ogrevanje ali hlajenje stavb v naših podnebnih razmerah predstavlja pomemben delež v strukturi porabe energije ali
gospodinjstev ali gospodarskih družb in
javnega sektorja. Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije zato postajajo vse bolj zanimivi, saj poleg zniževanja
stroškov kondicioniranja stavb prispevajo
tudi k izboljšanju bivalnega ugodja. Energetske prenove zahtevajo znatne finančne
vložke, ki se povrnejo v sorazmerno dolgi
vračilni dobi. Državne finančne spodbude v znatni meri prispevajo k naraščanju
tovrstnih naložb in poleg neposrednih
učinkov na učinkovitejšo rabo energije

Razvojno Informacijski center Slovenska
Bistrica je v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica, energetsko svetovalno pisarno
ENSVET in podjetjem Adesco, d. o. o., izvedel predavanje Organizacijski ukrepi za
učinkovito rabo energije v javnih zgradbah, ki je bilo 6. aprila. V programu predavanja je na temo o učinki energetske prenove stavb – teorija in realnost predaval Igor
Drobež, univ. dipl. inž. grad., energetski
svetovalec mreže ENSVET (njegov prispevek bo v celoti objavljen v naslednji številki
Informatorja). Mateja Stropnik, predstavnica podjetja Adesco, d. o. o., ki je nosilec
licence za program E2Manager, je udeležencem predavanja predstavila funkcionalnost in uporabnost podatkov iz energetskega knjigovodstva ter uporabo aplikacije
e2Manager za administratorje z novostmi.
Predavanjem je sledila razprava na temo
varčevalnih ukrepov v javnih in stanovanjskih stavbah. Vprašanja poslušalcev
so se nanašala predvsem na organizacijske
ukrepe za učinkovito rabo energije, kot so
ustrezna uporaba prostorov (funkcija, zasedenost, termini in coniranje), zagotavljanja bivalnega ugodja (uravnavanje temperature, pravilno zračenje in prezračevanje,
uporaba zunanjih in notranjih senčil) ter
uvajanje energetsko varčne razsvetljave.
Administratorji energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, ki so se udeležili predavanja, so bili veseli predvsem novosti pri
uporabi programa e2Manager, kot je vnos
e-računov ter možnost individualnega
vnosa ter indeksacije računskih postavk.
Predavanje je bilo dobro obiskano.
Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica

vplivajo tudi na zmanjševanje negativnih
okoljskih vplivov in na zmanjšanje energijske odvisnosti od uvoza.
Če vas omenjena problematika zanima,
boste v naslednji številki Informatorja lahko prebrali prispevek na teme o:
•učinkih energetske sanacije stavb s posledičnimi prihranki energije;
•možnih vzrokih nedoseganja načrtovanih prihrankov;
•ukrepih za zmanjšanje odstopanja dejanske porabe energije od načrtovane;
•organizacijskih ukrepih, ko predvsem z
načinom uporabe prostorov lahko dosežemo velike prihranke energije.

Pri učinkoviti rabe energije v stavbah in
pri uvajanju obnovljivih virov energije je
energetsko svetovanje ENSVET za občane
urejeno prek mreže energetskih svetovalnih pisarn. Svetovalna pisarna v Slovenski
Bistrici deluje v RIC Slovenska Bistrica na
Trgu Svobode 5 v Slovenski Bistrici. Svetovanje za občane je brezplačno. Vsi, ki potrebujete nasvet, ste iskreno vabljeni.
Igor Drobež,
univ. dipl. inž. grad.,
neodvisni energetski svetovalec
mreže ENSVET

DOBRODELNI KONCERT
LIONS KLUBA
SLOVENSKA BISTRICA

Lions klub Slovenska Bistrica
vabi na dobrodelni koncert,
ki bo 4. maja 2017 z začetkom ob 19. uri v
dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica.
Zbrani prispevki bodo namenjeni šolskemu
skladu Glasbene šole Slovenska Bistrica.
Pričakujejo Uroša Periča z njegovim ansamblom,
Ota Vrhovnika na saksofonu in Luko Šulića.
Obeta se vrhunski glasbeni večer.
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Metamorfoze v sodobnem evropskem kiparstvu
V Galeriji Grad smo 13. aprila odprli kiparsko-slikarsko razstavo Metamorfoze v
sodobnem kiparstvu srednje Evrope.
Predstavljajo se nam trije avtorji, iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki eksperimentirajo
z likovnimi materiali in tehnikami ter ustvarjajo tudi v dveh, ne le treh dimenzijah,
uporabljajoč tudi najdene objekte. Gre za priznane, skozi likovno ustvarjalnost
družbeno angažirane umetnike, ki delujejo v srednjeevropskem prostoru, sežejo pa
tudi čez staro celino in so v Sloveniji pogosto razstavljali:
•Marijan Mirt iz Maribora povezuje Slovenijo in Hrvaško,
•Theresia Fauland - Nerat iz Gradca povezuje avstrijsko in slovensko Štajersko,
•Mauro Martoriati pa povezuje mesti Rim in Trst.
Svojo metamorfozno ustvarjalnost navezujejo tako na
časovno-prostorski kontinuum med antiko in sedanjostjo
(Mirt) kot fizikalne in psihološke vidike gibanja (Martoriatti)
ter nadrealistično prehajanje med stvarnostjo in sanjami
(Fauland - Nerat). Avtorje in njihovo delo je predstavil
likovni kritik Mario Berdič, v kulturnem delu odprtja pa so
nastopili učenci Šole petja Orfeus.
Razstava bo odprta do 13. maja 2017.
Theresia Fauland - Nerat, Izolda in Tristan

Starobistriški večeri 2017
•koncert Nine Pušlar (junij)
•koncert Big Banda Slovenska Bistrica (junij)
•Jonas Žnidaršič, avtokomedija v izvedbi Špas teatra (junij)
•četrtkov večer z ansamblom Štirje kovači (julij)
•znane melodije s Sergejem in Petro Rupreht iz Šole petja Orfeus s saksofonistom
Otom Vrhovnikom (avgust)
•koncert ob 25-letnici ansambla Igor in Zlati zvoki z gosti, Oktetom Planika
(avgust)
•Vid Valič, stand-up komedija (september)
•miklavžev koncert (december)

Koncerti drugih organizatorjev
•koncert Mance Izmajlove z gosti Pesmi mojih krajev (januar)
•Koncert profesorjev Glasbene akademije Sarajevo v sodelovanju z Glasbeno šolo
Slovenska Bistrica (april)
•klavirski recital Jane Stojnšek (april)
•zaključni koncert solistov Glasbene šole Slovenska Bistrica (maj)
•koncert Žive in Neje Skrbiš (maj)
•zaključni koncert orkestrov Glasbene šole Slovenska Bistrica (maj)
•zaključni koncert Nina Jamnika in njegovih harmonikarjev (junij)

Galerijska dejavnost
•razstava Slovenska Bistrica skozi čas (marec)
•mednarodna razstava Metamorfoze v sodobnem kiparstvu srednje Evrope (april)
•razstava Sakralno v profanem (junij)
•razstava Štajerski Herkul: po sledeh umetnostnih naročil Ignaca Marije grofa
Attemsa (junij)
•razstava 13. Cici umetnije (september)
•razstava o arhitektu Branku Kraševcu (oktober)
•razstava del članov Zveze društev upokojencev Slovenska Bistrica (november)
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Predavanje Stanka Zemljaka in dr.
Janka Rodeta
Da so naravni način zdravljenja in preprečevanja bolezni ter
vračanje tradicionalnim vrednotam znova pomembni, sta dokazali dobro obiskani predavanji, ki smo ju organizirali skupaj
z Društvom zeliščarjev Hermelika.
Stanko Zemljak redno deli nasvete v oddaji Narava zdravi,
dr. Janko Rode, višji svetovalec za sonaravno kmetovanje pri
Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji in strasten poznavalec
zelišč ter tudi divje hrane, pa je biolog, ki se je povsem predal
čarobnim rastlinam s tipičnimi aromami, zdravilnimi učinki in
raznovrstno uporabnostjo. Vso to znanje je delil tudi z nami.

Ogled Cankarjevega doma ter
predstave Vojna in mir

Foto: Peter Uhan

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo se Bistričani
odpravili v belo Ljubljano. Letos so v Cankarjevem domu priredili festival enega največjih romanopiscev vseh časov, Leva
Nikolajeviča Tolstoja – iskalec resnice.
Kdo je bil Tolstoj? Bil je posebnež, iskalec resnice, vere, ljubezni, razumevanja smisla življenja, nesmiselnosti vojne, doma iz
ruske Jasne Poljane. O vsem tem je pričala razstava, dopolnjena
s citati, ki se dotaknejo našega srca in nas spustijo v globine
svojega notranjega življenja. Cankarjev dom – hram slovenske
kulture, veličasten oder Velike dvorane, pravšen za uprizoritev
veličastnega romana Vojna in mir. Za ogrevanje pred predstavo
smo se podali po labirintu Cankarjevega doma in prisluhnili
prigodam Svetlane Makarovič.
Vojna in mir, roman, napisan na tisoč petsto straneh, spraviti v
triurno gledališko uprizoritev. Veličastno delo romunskega režiserja, podkrepljeno z vsemi najboljšimi igralci, ki jih Slovenija premore. Vojna in mir, polna nežnosti in krutosti, umeščena
med leti 1805 in 1812, v epilogu v leto 1820. Veličastna predstava z vizualnimi prehodi, ki so težko sledljivi, pa vendar na koncu dobimo rdečo nit predstave.
Roman, ki je bil napisan pred mnogimi leti, a zgodovina se ponavlja. »Človek mora prebiti potrese, epidemije, strahovite bolezni in vse duševne muke. Toda najhujša tragedija njegovega
časa je zmeraj bila, je in ostane – tragedija spalnice.« (Tolstojev
citat)
Polni vtisov, ki so bili tako malo sramežljivi, kje sploh začeti
in končati debato o predstavi, smo se v poznih večernih urah
vrnili domov.

Stran 18

ZAVOD ZA KULTURO

Informator, april 2017

Slovenska Bistrica v zrcalu srednjeveških dni, predavanje Amadeje Mlakar
Krstno predavanje je v okviru prireditev ob občinskem prazniku izvedla domačinka Amadeja
Mlakar. Prav listina s pečatom o datumu občinskega praznika sega v davno leto 1311, ko se
na gregorjevo, 12. marca, prvič omenja skupnost meščanov Bistrice. Diplomantka Filozofske
fakultete v Mariboru je zelo dobro umestila Bistrico v srednjeveški čas. Izvedeli smo, katere so
bili najpomembnejše obrti našega mesta, iz katerih so posledično nastali prvi priimki. Ob potoku
Bistrica so delovali Židje, ki so bili povezani z Mariborom in Ptujem. Znamenita vinska vojna je
pripomogla k temu, da je tudi naše mesto postalo znano po svojem vinu.
PO STOPINJAH SKOZI ČAS

11. marca je bila v sklopu proslave ob občinskem prazniku Slovenske Bistrice odprta razstava z
naslovom Slovenska Bistrica skozi čas. Razstavo smo pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica
oblikovali kot izbor družbenozgodovinskih utrinkov, ki so območje občine Slovenska Bistrica
zaznamovali v preteklosti in pustili pečat v današnjem času. Na ogled je bila v galeriji gradu do
3. aprila. Z njo smo poskušali odgovoriti na vprašanja, kakšna je bila Slovenska Bistrica v rimskem času in srednjem veku, kdo je naslikal baročne freske v slavnosti dvorani bistriškega gradu,
zanimalo nas je, kaj se je dogajalo v 17., 18. in 19. stoletju v mestu, kdo so bistriški olimpijci ter
na katere najvišje svetovne gore so se povzpeli Bistričani. Na razstavi, katere rdeča nit so bile stopinje skozi čas, ki so vodile skoznjo, je bila na ogled Slovenska Bistrica, kot jo vidimo danes, tudi
skozi paleto fotografij, prebrali pa smo tudi vrsto zanimivih dogodkov, ki so soustvarjali mlajšo
zgodovino mesta.
Razstavo je obiskalo veliko šolskih skupin, učenci obeh bistriških osnovnih šol in dijaki Srednje
šole Slovenska Bistrica, občinski predstavniki, skupina predstavnikov iz Komunale Slovenska
Bistrica, predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Maribor, in mnogi
Bistričani.
Ursula Hribernik
KULTURNI UTRIP NA GRAJSKI TRŽNICI

Pomlad je prinesla več živahnosti in
dogajanja tudi na grajsko tržnico. Poleg pestrejše ponudbe tržničarjev želimo pri Zavodu za kulturo poskrbeti
tudi za kulturni utrip. K sodelovanju
smo povabili glasbene in etnološke
skupine, da s svojim programom popestrijo sobotna dogajanja na tržnici.
•Na naše povabilo so se odzvali pevci
iz šole petja Orfeus. Ob materinskem
dnevu, 25. marca, so mladi pevci v
dobri uri trajajočem nastopu s svojimi
zvonkimi glasovi obiskovalcem tržnice polepšali sobotno dopoldne.
•8. aprila so ponujeno priložnost, da
predstavijo svoje aktivnosti, izkoristil
učenci OŠ Antona Ingoliča s Spodnje

Polskave. Obiskovalcem tržnice se niso
predstavili zgolj s kulturnim programom,
temveč tudi z ročnodelskimi in likovnimi
izdelki, ki so jih v dobrodelne namene ponujali na svoji stojnici.
S tema nastopoma pa še ni bilo konec
glasbenemu dogajanju v mesecu aprilu.
•15. aprila je tržnično dogajanje popestril
grajski lajnar,
•22. aprila pa so za prijetno predpraznično razpoloženje poskrbeli člani Frajhajmske godbe na pihala.
V mesecu maju pripravljamo za vas naslednje dogodke:
•6. maja: nastop ljudskih pevcev Veseli veterani z Zgornje Ložnice,

•13. maja bo na tržnici grajski lajnar,
•27. maja pa se obeta glasbeni nastop
dijakov Srednje šole Slovenska Bistrica
in ponudba izdelkov na stojnici.
Naše povabilo velja vsem tistim, ki se
želijo na podoben način predstaviti na
grajski tržnici, in sicer:
•ljudskim pevcem in godcem,
•dramskim in recitatorski skupinam,
•mladim glasbenim skupinam,
•pevcem in glasbenikom,
•vrtcem in šolam.
Če želite sodelovati, pokličite po telefonu na številko mobilnega telefona
040 646 829 (Bernarda Skrbiš).
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TATJANA PUFIČ

Letos vaša šola praznuje 50-letnico de- reda Slovenska Bistrica. Športna dvorana
lovanja. Častitljivi jubilej ste obeležili Bistrica je bila predana Zavodu za šport.
postala najemnica prov ravnateljica
torek, 14. marca, s slavnostno
prire- Šola je ponovno
OŠ Pohorskega
odreda
ditvijo. Vrhunec prireditve je bil skup- storov za pouk športne vzgoje. Izvedeno
ni medgeneracijski nastop nekdanjih je bilo prvo preverjanje znanja v 8. razreučencev šole in otroškega pevskega zbo- du. V tem letu je učenka napisala prvo
raziskovalno nalogo. Naša šola je postala
ra. Goste ste z nastopom navdušili.
Vesela in ponosna sem, saj sta se obuja- naj športna šola v Sloveniji.
nje spominov in medgeneracijski nastop V petdesetih letih se je zgodilo marsikaj zanimivega in pomembnega. Med
združila v harmonijo.
Ob jubileju ste pripravili tudi zanimivo pomembnejše prelomnice zagotovo sospominsko razstavo in izdali brošuro dita gradnja 2. osnovne šole Slovenska
Bistrica in energetska obnova vaše šole.
Pol stoletja naše šole.
Priprave na praznovanje so bile intenzivne. Učitelji so skupaj z učenci zbirali gradivo in pripravili bogato razstavo. Nekdanji učenci naše šole, danes starši in stari
starši, so nam posodili različne predmete,
ki kažejo na razlike med takratnim in današnjim šolanjem. Upokojeni učitelji so
nam približali čas svojega dela z učenci. V
arhivu smo našli marsikatero zanimivost.
Spomini resnično ohranjajo preteklost.

V svojem govoru na prireditvi ste
predstavili zgodovinski razvoj šole.
Novo šolsko zgradbo so svečano odprli
7. januarja 1967. Kako se je pravzaprav
zgodil dogovor o izgradnji, kakšni so
bili začetki?
7. januarja 1967 je bila svečana otvoritev
nove šolske zgradbe. Šola je dobila novo
ime (Osnovna šola Pohorski odred Slovenska Bistrica) in je delovala na treh lokacijah v treh stavbah, v Kopališki ulici,
Vošnjakovi ulici in na Zgornji Ložnici.
Prostorska stiska in pouk v dveh izmenah
sta bila odločilna dejavnika za izgradnjo
nove stavbe na koncu grajskega parka. Za
otroke, starše in prosvetne delavce je bil
to poseben dogodek, saj so z novo moderno šolo dobili lepo urejene učilnice,
kabinete ter mnogo sodobnih avdio-vizualnih sredstev in drugih učil. Pouk je
potekal samo dopoldan. Šola je bila od
leta 1963 hospitacijsko-eksperimentalna
šola. Telovadba je potekala v TVD Partizan Slovenska Bistrica, za uporabo smo
plačevali najemnino. Leta 1992 pa se je
šola preimenovala v OŠ Pohorskega od-

Prva večja prenova šole je bila izvedena
z dograditvijo kuhinje, jedilnice in dodatnih razredov na matični šoli. V naslednjih letih je bilo zaradi prostorske stiske
preurejenih nekaj učilnic. Na hodnikih
je bilo pregrajenih nekaj prostorov za kabinete, urejene so bile specialne učilnice.
Leta 1987 je bila pod okrilje OŠ Pohorski
odred Slovenska Bistrica sprejeta Športna
dvorana Bistrica, leto pozneje sta bili šola
in športna dvorana priključeni na ogrevanje toplarne DO Impol. V dveh letih
obratovanja je športna dvorana doživela
dve naravni nesreči: veter je odnesel streho. Treba je bilo obnoviti steklene in talne
površine. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se je v šolskem letu 2008/2009
ponovno razdelila. V mestu smo dobili
dve osnovni šoli. Učitelji so se razdelili
po lastni izbiri, učenci pa so bili izbrani
po žrebu. Za kratek čas je delitev prinesla prostorsko razkošje. V naslednjem letu
smo dva prostora oddali Vrtcu Otona Župančiča za obdobje treh let, zato smo knjižnico in čitalnico preselili v nadstropje. V
tem času sta bili preurejeni še kuhinja in
zobozdravstvena ordinacija.
Oktobra leta 2012 je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica potrdil temeljni dokument energetske sanacije OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica. Naslednje leto
so se začela gradbena dela. 2. septembra
2013 se je začel pouk v prenovljeni šoli, ki
si je nadela novo obleko – fasado, zamenjana so bila vsa okna in prenovljen je bil
vhod v šolo. Pridobili smo še pet toplo-
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tnih črpalk in nekaj novih radiatorjev. Sočasno so bili urejeni še električni dovodi
do šole. V vse učilnice je bil napeljan internet, urejena je bila učilnica za likovno
umetnost. V zadnjem času smo v celoti
zamenjali talne obloge, v pritličju prenovili sanitarije in avlo šole.
Svoj pečat so zagotovo pustili tudi nekdanji in sedanji delavci in učenci šole,
brez katerih ne bi bili tako uspešni, kot
ste danes.
Ponosni smo na učence, ki so obiskovali
ali obiskujejo našo šolo, prav tako pa smo
ponosni na vse učitelje, ki so poučevali ali
danes poučujejo v našem zavodu. Hvala
vsem, ki ste nam pomagali, nas obiskali in
nas še boste. Vedno ste dobrodošli. Šola
so učenci, učitelji, starši in lokalna skupnost. Sodelovanje, odzivnost, inovativnost in pripravljenost delati v dobro vseh
udeležencev so ključ za uspešno delo.
Vse dogodke pridno beležite tudi v šolski kroniki.
Res je, šolske kronike so vir najrazličnejših informacij o življenju in delu učiteljev
ter učencev. Trenutno se piše dvanajsta
knjiga.
Ravnateljevanje ste prevzeli s šolskim
letom 2012/2013. Na katere dosežke ste
še posebej ponosni? Sodelujete tudi pri
različnih projektih.
Ponosna sem na vse dosežke naših učencev in učiteljev, ki jih dosegajo skladno s
svojimi danostmi. Naš zavod je eko šola,
kulturna šola, zdrava šola, planetu Zemlja prijazna šola. Skladno s temi nazivi
živimo, ustvarjamo in tkemo niti znanja,
prilagajanja, medsebojnega spoštovanja,
dobre komunikacije ter razumevanja.
Šola je seveda dodobra vpeta tudi v delovanje lokalne skupnosti. Kako sodelujete z domačim okoljem?
Zelo smo odzivni, sodelujemo v domačem in širšem okolju. Smo soorganizatorji prireditev in nastopamo ter predstavljamo naše delo. Sodelujemo na najrazličnejših natečajih in s številnimi zavodi ter
organizacijami.
V zadnjih letih se število učencev znova
povečuje. Ali to pomeni, do bodo kmalu potrebni dodatni prostori?
Prvič po delitvi na dve osnovni šoli smo
na matični šoli dve leti zapored vpisali
štiri oddelke prvošolcev in prvošolk, na
podružnici pa en oddelek prvošolcev in
sedmi razred. Število otrok se je povečalo za dvesto, število oddelkov pa za devet.

INTERVJU, RIC

Informator, april 2017

Stran 23

Razmišljamo o primernih rešitvah. Prostorska stiska se zgodovinsko ponavlja.
Na šoli ste začeli poučevati leta 1982. Kako se spominjate svojih začetkov? Kakšni so bili odnosi v kolektivu?
Na OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica sem začela poučevati s
polovično delovno obvezo z dopolnjevanjem na OŠ Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje. Poučevala sem na dveh popolnoma različnih šolah, ena je sodila med največje šole v državi, druga med
manjše. V kolektivu so bili dobri medsebojni odnosi, sodelovanje in veliko pozitivne komunikacije. Bila sem dobro sprejeta,
vendar malo zmedena, ker je bilo veliko učiteljev in učencev ter
ker nisem vseh poznala.
Kaj je vam osebno najbolj pomembno v odnosu med učenci
in učitelji? Kakšen je vaš pristop?
Odnos je vedno medsebojno sodelovanje, spoštovanje, odzivnost, poslušanje.
Pri reševanju morebitnih težav je prav gotovo zelo pomembna
tudi vloga staršev.
Šola so učenci, učitelji, starši. Sodelovanje, odzivnost, inovativnost in pripravljenost delati v dobro vseh udeležencev je ključ
za uspešno delo.
Glede na vaše dolgoletne izkušnje za konec morda še kakšna
vaša osebna anekdota ...
Vrnila sem bom v prejšnje stoletje. Interesna dejavnost računalništvo. Končala sem dodatno izobraževanje računalništva in
mislila, da vse vem. Vendar sem se pri krožku, pri katerem naj bi
navduševala učence s svojim »znanjem«, pravzaprav učila sama.
Učenci in učiteljica smo se učili drug od drugega, in to počnem
še danes.
Tomaž Ajd
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V četrtek, 1. junija 2017, od 14. ure naprej
na Trgu svobode v Slovenski Bistrici.
Predstavile se bodu skupine iz vrtcev in osnovnih šol, ki delujejo na območju občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane ter Srednja šola Slovenska Bistrica.
Obiščite nas in tudi sami spletite nove mreže prijateljstva!
V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v telovadnici Srednje šole Slovenska Bistrica.
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11. medobcinsko srecanje turisticnih podmladkov
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PUST V
SLOVENSKI BISTRICI
Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske Bistrice, ki smo jo, kot že vsa leta doslej,
ponovno pripravili Razvojno informacijski
center, OŠ Pohorskega odreda, 2. osnovna
šola in OŠ Minke Namestnik - Sonje, je za
nami. Pri preganjanju zime so se maškar’ce
zelo potrudile in izdelale ter predstavile najrazličnejše pustne like. Prav vsem otrokom
se zahvaljujemo in čestitamo za izvirne maske ter njihov trud, prav tako pa tudi vsem
učiteljem, mentorjem, staršem in sploh
vsem, ki so pri izdelavi mask sodelovali.
Veseli smo, da so se nam tudi letos pridružili najmlajši iz Vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica. Skupaj z vzgojiteljicami
in starši so se predstavile kar štiri skupine
pustnih mask: bibe iz Ozke ulice, zverjaščki
in zverjasci iz Marinškovega doma, iz enote
Ciciban pa darila in pisana skupina najrazličnejših mask.
Na OŠ Minke Namestnik - Sonje so se odločili, da bodo tokrat praznovali. »Spekli« so
pravo rojstnodnevno torto in pripravili vse,
kar spada k rojstnodnevni zabavi. Še Minkini fakini so se jim pridružili.
S pesmico so se predstavljali učenci OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica:
»Tam prihaja čuden človek,
kakšna buča velikanska!
Nos štrli mu iz obraza,
čisto tak kot repa lanska.
Tam stoji kraljična zala,
tam pa medved, volk in krava.
Vsi drugačni smo kot včasih.
To je pust učencev glasnih.«
In ker letos praznujejo 50 let šole, so bile
tudi pustne maske v 50 in več različnih podobah. Iz 4. in 5. razredov so prišli kavbojci,
princese, angeli in pravljični junaki … Da bi
vse ozelenelo, so pomagali še klovni, troli,
kurenti, astronavti, azijske princese, Sneguljčice. »V tem pustnem sprevodu se je sprehajal tudi rak, ob njem pa korakali še policistka, Indijka, Havajka in vojak, ki strumno
so v korak stopili in nasmehe podelili …«

Z leti raste tudi domišljija, ki resnični svet
vsaj za en dan spremeni v svet želja. Tako
so se učenci od 6. do 9. razreda spremenili
v fantazijske junake iz igrice Clash Royale,
pridružili so se jim tudi zombiji, vampir,
Crybaby, navijačice in košarkar, za nasmehe
pa sta poskrbela smajlija. Ja, čarovnica Rabarbara res ni od muh ... s svojimi zvarki je
učence začarala v nagajive pustne šeme, ki
so se skupaj trudile, da zimsko sivino pobarvajo v pisano pomlad.
Pesniško razpoloženi so bili tudi v 2. osnovni šoli. Učenci 1. triade so takole prepevali:
»Tralala hopsasa
pustne smo mi šeme.
Tralala hopsasa
tu sploh ni dileme.
Tralala hopsasa
vsi se veselimo.
Tralala hopsasa
pomlad v mesto pripeljimo.«
Pust krivih ust je navdušil tudi učence 4. in
5. razredov, kjer »… nihče nikogar ne pozna,
zmaji, miške, škrati, krokodili, tigri, vile in še
kdo kartam družbo delajo … Če kdo jih prepozna, dobi en velik koš zlata …« V 6. a smo
srečali rimske vojake, črnce, super mačke
in miške, v 6. b pa mačke, tigre in vampirje, ki so sporočali: »Mi vas bomo vse dobili
in krofe razdelili ter
s spreji poškropili.«
Tudi 7. a »pestro
izbiro maškar ima.
Na obrazih imajo
šminko in odeti so
v različno krinko. Z
njimi razgrajajo na
glas, da že slišala bi
jih pomlad.« Tudi
vesele maškare iz 7.
b so bile z nami. Pisanih barv, nasmejane do ušes … V 8.
a so navdušeni nad
zgodovino. Sporočili
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so nam: »Zapomnite si vi, da zgodovina nas
uči, in se tudi ponovi!« V 8. b pa se navdušujejo nad rockom: »V črno smo oblečeni z
dolgimi lasmi, v 8. b prav vsi mi smo rokerji
… Kot hitre meglice po strunah drvijo naše
trzalice, ko delajo melodijo.« Tema v 9. a je
nastala, a obleka njihova zvezde je prižgala.
V 9. b pa se lovijo mačke in miši, zato je tam
zmeraj veselje pri hiši …
Veselje in nasmeh na obraz pa zmeraj pričara tudi miška Frida, ki se je z otroki iz
Fridine mišnice prav tako pridružila letošnji
povorki. Tudi letos smo se odločili, da mask
ne bomo ocenjevali in izbirali najboljših, saj
želimo spodbujati predvsem druženje, sodelovanje in skupno ustvarjanje mask. Tako so
letošnji nagrajenci prav vsi učenci bistriških
osnovnih šol in vrtcev, ki so se predstavili v
pustni povorki. Nagrada je bila tokrat slaščica s presenečenjem.
Za piko na i letošnjega pustnega veselja
nam tako preostane še zahvala vsem, ki so s
svojimi prispevki omogočili nagrado za vse
učence ali kakorkoli sodelovali pri izvedbi
prireditve. To so bili: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za Kulturo Slovenska Bistrica,
Pekarna Strnad, Komunala Slovenska Bistrica, Impos, d. o. o., – Tednik Panorama, KTV
– Studio Bistrica, Planet znanja Slovenska
Bistrica.
Hvala tudi nastopajočim (Frajhajmski godbi na pihala KUD-a Šmartno na Pohorju in
godbi na pihala KUD-a Janka Živka Poljčane), gasilcem PGD Slovenska Bistrica in
PGD Zgornja Bistrica, medobčinski redarski
službi, policistom Policijske postaje Slovenska Bistrica, novinarjem lokalnih medijev,
ki so poskrbeli za objavo letošnjih pustnih
novic ter sodelavcem RIC,-a Slovenska Bistrica. Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom,
stanovalcem in drugim udeležencem v prometu pa se zahvaljujemo za razumevanje v
času popolne zapore Partizanske ceste.
Čebela Jana,
RIC Slovenska Bistrica
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RIC, CIVILNA ZAŠČITA

ČISTILNA AKCIJA 2017

S pomladjo in prvimi toplimi dnevi se po
Sloveniji že tradicionalno začnejo tudi čistilne akcije, katerih namen je organizirano
čiščenje okolja in javnih površin, predvsem pa ozaveščanje prebivalcev o ohranjanju našega bivalnega prostora. Vrsto let
akcija pod skupnim naslovom Očistimo
svoj kraj poteka tudi v Slovenski Bistrici.
V letošnjem letu smo se udeležencem
akcije, različnim društvom, javnim zavo-

dom in mnogim posameznikom, pridružili tudi sodelavci RIC Slovenska Bistrica
in občinskega oddelka za gospodarstvo.
Čistili smo del Stržkove poti, in sicer med
tovarno Impol in Rimskim kamnolomom
v Bistriškem vintgarju, ki se bo uredila
in opremila v okviru čezmejnega projekta Enjoyheritage, v katerem kot vodilni
partner sodeluje tudi Občina Slovenska
Bistrica.

V Sloveniji obeležujemo 1. marec kot mednarodni dan civilne zaščite od leta 1992,
ko ga je uradno razglasila slovenska vlada.
Ta dan naj bi spomnil na to, kakšno vlogo
ima civilna zaščita, kako življenjsko je pomembna pri spopadanju z vsemi vrstami
nesreč in katastrof ter kako pomembni sta
pomoč in solidarnost na tem področju.
Mednarodna organizacija civilne zaščite
je 1. marec za dan civilne zaščite razglasila
na svoji sedmi generalni skupščini 18. decembra 1990 v Ženevi. Civilna zaščita je
sicer poseben del namensko organiziranih
sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega
organe vodenja, enote in službe za zaščito,
reševanje, zaščitno in reševalno opremo ter
objekte in naprave za zaščito, reševanje in
pomoč. V občini Slovenska Bistrica so sile
za zaščito, reševanje in pomoč organizirane tako, da velik del nalog civilne zaščita
prevzemajo gasilske enote prostovoljnih
gasilskih društev. Sistem temelji na prostovoljnosti in učinkovitosti alarmiranja gasilskih enot. Izvozni časi gasilskih enot v odvisnosti od kategorije so od 5 do 15 minut.
Gasilska društva so v obstoječem sistemu
hrbtenica delovanja civilne zaščite. To se
je že potrdilo ob mnogih nesrečah. Zadnja
takšna nesreča je bila, ko nas je zajel žled februarja 2014. Vse redne vzdrževalne službe
infrastrukture ob nesrečah velikih razsežnosti ne morejo zagotoviti dovolj delov-

ne sile in sredstev, da bi lahko zadovoljivo
obvladali situacijo. Zaradi padlih dreves so
bile ceste neprevozne, prav tako je bil velik
del gospodinjstev nekaj dni brez elektrike.
Takrat je 613 gasilcev na 400 intervencijah
opravilo 5500 ur. S cest in daljnovodov so
odstranili kar 2421 dreves.
Pri opravljanju svojih nalog gasilci velikokrat tvegajo tudi svoja življenja. V sodobni
družbi vrednote, kot so solidarnost, pomoč
in prostovoljnost, žal vse bolj izgubljajo
svoj pomen in gasilci so skupaj z ostalimi
prostovoljci zadnji branik teh vrednot.
Naši pripadniki sil zaščite, reševanja in pomoči priskočijo na pomoč ljudem, ko jo ti
potrebujejo, tudi
preko
občinskih
meja. Leta 2014
so pomagali tudi v
Srbiji ob katastrofalnih poplavah in
se dobro izkazali.
Pokazali so svoje
odlično znanje in
lahko smo bili ponosni na njih.
Mednarodni dan
civilne zaščite je
tudi priložnost, da
se prostovoljcem
na področju zaščite, reševanja in po-
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Čeprav je med nami vedno več takšnih,
ki jim je mar za to, da živimo v čistem
in zdravem okolju, pa smo bili ponovno
presenečeni, koliko smeti ljudje še vedno
odvržejo v naravno okolje. Tako se je ponovno nabralo kar nekaj vreč najrazličnejših odpadkov, še več pa jih je na žalost bilo
v potoku Bistrica, pri čiščenju katerega so
se nam pridružili člani Ribiške družine
Slovenska Bistrica in Komunala Slovenska
Bistrica.
Podobne akcije na novo nastajajoči poti
bomo zagotovo pripravili tudi v prihodnjih mesecih. Sicer pa bo Stržkova pot, ki
jo pripravljamo, potekala ob potoku Bistrica in bo povezala središče mesta oziroma osrednji občinski spomenik kulturne
dediščine – Bistriški grad in Bistriški vintgar, najpomembnejši naravni spomenik v
občini. Z interpretacijskimi in rekreativnimi točkami, ki bodo postavljene ob poti,
pa bo ta namenjena tako domačinom kakor tudi obiskovalcem našega mesta.
Jana Jeglič,
RIC Slovenska Bistrica

MEDNARODNI DAN CIVILNE ZAŠČITE

moči zahvalimo.
Letošnje leto je bila regijska slovesnost za
dan civilne zaščite 3. marca v Občini Hoče
- Slivnica. Prostovoljno gasilsko društvo
Spodnja Polskava je za 130 delovanja prejelo plaketo civilne zaščite. Takšni jubileji
so dokaz, da sta v naših krajih gasilstvo in
prostovoljstvo že od nekdaj prisotna.
Dobitniku letošnjega priznanja civilne zaščite PGD Spodnja Polskava iskrene čestitke,
vsem prostovoljcem sil zaščite, reševanja
in pomoči pa iskrena zahvala za njihovo
požrtvovalno in nesebično delo.
Branko Hojnik,
poveljnik CZ Občine Slovenska Bistrica
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ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO
LETOVANJE OTROK
Zdravstveno in socialno letovanje otrok
Rdeči križ Slovenska Bistrica v sodelovanju
z Rdečim križem Slovenije in OZ RKS Maribor organizira klimatsko zdravljenje in
letovanje otrok že od leta 1955.
Spoštovani starši, vašemu otroku omogočimo zdrave, doživete in prijetne desetdnevne počitnice: zdravstveno letovanje na
predlog zdravnika (prispevek staršev: 94,00
€), samoplačniško letovanje (cena: 350,00
€, možnost plačila na obroke) in socialno
letovanje iz sredstev donacij, humanitarne akcije RKS Peljimo jih na morje, akcije
Engrotuša Pričarajmo nasmeh in sredstev
FIHO. Informacije: RKS – Območno združenje Slovenska Bistrica, tel. št. 02 80 50
160, 041 723 565, e-naslov: slov-bistrica.
ozrk@ozrks.si.
Letovanje je še posebej pomembno za otroke z zdravstvenimi težavami in za otroke
iz socialno šibkih družin. Pomembno je,
Preteklo leto je Območno združenje RKS
Slovenska Bistrica na zdravstveno in socialno letovanje otrok in odraslih v mladinskem
počitniškem domu Frankopan v Punat na
otoku Krku in v mladinskem zdravilišču in
letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič
popeljalo 151 otrok in dve odrasli osebi.
Počitnice ob morju so za mnoge otroke še
vedno težko dosegljive. Z donatorskimi
sredstvi Elektra Maribor smo omogočili
letovanje šestim otrokom iz socialno šibkih
družin. Socialno letovanje je potekalo tudi v
okviru akcije Engrotuša Pričarajmo nasmeh
(osem otrok), iz sredstev FIHO (13 otrok)
in sredstev solidarnostne akcije RKS Peljimo jih na morje (devet otrok in dve odrasli
osebi).

da so otroci v družbi sovrstnikov, da širijo krog prijateljev, da skozi različne
aktivnosti razvijajo svoje
potenciale, da se počutijo
enakovredni.
Izmene letovanja v mladinskem
počitniškem
domu Frankopan Punat v
sezoni 2017:
1. izmena: 2.–12. julij
(predšolski otroci)
2. izmena: 12.– 22. julij
(šolski otroci)
3. izmena: 22. julij–1. avgust (šolski otroci)
4. izmena: 1.–11. avgust (šolski otroci)
5. izmena: 11.–21. avgust (šolski otroci)
6. izmena: 21.–31. avgust (otroci s posebnimi potrebami)
V posamezne izmene so vključeni otroci
od 5. do 19. leta starosti.
Humanitarna akcija Rdečega križa Slovenije Peljimo jih na morje 2017
Ali ste kdaj pomislili, da tudi v Sloveniji živijo otroci, ki jih starši ne morejo peljati na

morje, in starejši, ki še niso videli morja?
Humanitarna akcija Peljimo jih na morje
2017 poteka do konca maja. Vsakdo lahko
po svojih zmožnostih prispeva prek obrazca UPN ali s sporočilom SMS na 1919 z
besedo MORJE (darujete 1 €) ali MORJE5
(darujete 5 €).
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni
Območnega združenja RKS Slovenska
Bistrica na Partizanski ulici 21 v Slovenski
Bistrici. Hvala za vašo dobrosrčnost in
podporo. Rdeči križ Slovenije

Zahvala družbi Impol 2000
Ob prejemu visokega priznanja listine Občine Slovenska Bistrica je družba Impol
2000 denarno nagrado v višini 5.150,80 € donirala Območnemu združenju Rdečega
križa Slovenska Bistrica in Centru za socialno delo Slovenska Bistrica, vsakemu polovico. Občinsko nagrado so namenili za letovanje otrok iz socialno šibkih družin.
Spoštovani, iskrena hvala za donacijo. V časih, ki niso enostavni, so nasmeški na
obrazih otrok, ki jim boste z vašo donacijo omogočili letovanje, zagotovo največje
darilo. Počitnice ob morju so za mnoge še vedno težko dosegljive.
Donacija bo v celoti namensko porabljena. Otroci vam bodo iskreno hvaležni.
Območno združenje RKS Slovenska Bistrica in
Center za socialno delo Slovenska Bistrica

MIDS-OVA DELAVNICA BUTARIC
MIDS (medgeneracijsko informacijsko družabno središče),
ki ima svoje prostore v nekdanji izpostavi za obrambo na
Ljubljanski cesti v Slovenski
Bistrici, je 8. aprila organiziral
delavnico za izdelavo butaric za
cvetno nedeljo. Vabljeni so bili
pripadniki Slovenske vojske iz
Vojašnice Slovenska Bistrica in
njihovi otroci. Pod vodstvom
članic MIDS-a in mentoric Štefice Rozman in Slavke Likeb so
izdelali nekaj lepih butaric.
MIDS Slovenska Bistrica je

skupaj s Sektorjem za vojaške zadeve pri
MORS Ljubljana in Francem Anderličem pripravil tudi fotografsko rastavo o
pokrajini Cerkniškega jezera v različnih
vremenskih razmerah. Mnoge umetniško posnete prizore je fotografiral Franc
Anderlič, upokojeni pripadnik Slovenske
vojske. Rastavo sta 23. marca otvorila Jani
Topolovec, načelnik Sektorja za vojaške
zadeve pri MORS, in v. d. direktorice CSD
Slovenska Bistrica, Blanka Rupar. Fotografije so razstavljene na stopnišču, ki vodijo v
CSD Slovenska Bistrica in MIDS Slovenska
Bistrica.
Anton Kolar
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VARNO NA CESTI NA ZGORNJI LOŽNICI

Člani Društva upokojencev Zgornja
Ložnica so v sodelovanju s Krajevno
organizacijo Rdečega križa in Javno
agencijo RS za varnost prometa za krajane
zgornjeložniške
krajevne
skupnosti

pripravili predavanje o varnosti na cesti.
Inštruktor vožnje v Avtošoli Vijolica,
Igor Aprisnik, je 7. marca v prostorih
podružnične osnovne šole na Zgornji
Ložnici predaval o varnosti v prometu.

PREDSTAVITEV DRUŽINSKE
SKUPINE AL-ANON

Družinske skupine Al-Anon so skupnost
svojcev in prijateljev alkoholikov. Če je v
vašem domu težava alkohol ali trpite za
posledicami te bolezni, se nam lahko pridružite, ne glede na to, ali alkoholik še pije
ali ne več. S svojimi bogatimi izkušnjami
smo vam pripravljeni brezplačno pomagati. V ljubečem ozračju boste deležni
razumevanja, tolažbe, opore; tako boste
zagotovo našli rešitev za svoje težave.
Društvo Al-Anon za samopomoč družin
alkoholikov je skupnost moških, žensk
in tudi otrok, katerih življenja so bila ali
so prizadeta zaradi tega, ker je oziroma
ker še družinski član ali prijatelj prekomerno uživa alkohol. Alkoholizem je namreč družinska bolezen, ker ne prizadene
samo alkoholika, ampak vse, ki so z njim
v kakršnem koli odnosu. Posledica pa je
čustvena, včasih tudi fizična invalidnost.
Alkoholizem prizadene skoraj milijon
Slovencev. Alkohol je najbolj razširjena legalna droga, ki jo kot del tradicije nezmerno uživa vsak četrti prebivalec. A dejstvo
je, da alkohol ne uniči le uživalca, temveč
vse, ki so z njim v kakršnem koli odnosu.
Kdor se želi spoprijeti s temi bolnimi dogajanji, naj se čim bolj pouči o alkoholizmu in poišče orodja, ki jih do sedaj še ni
poznal ali preizkusil. Ena od zelo učinkovitih možnosti so vsekakor srečanja družinskih skupin Al-Anon s programom, ki
je duhovno usmerjen in smiselno prirejen
za pomoč svojcem. Srečanja lahko obiskujejo ljudje različnih starosti, narodnosti,

pripadniki različnih veroizpovedi, ateisti,
ljudje iz različnih socialnih, gospodarskih in kulturnih sredin. Vse nas združuje
samo ena in enaka težava, alkoholizem v
ožjem družinskem krogu. Edini namen
Al-Anona je pomagati družinam alkoholikov, ki so pripravljeni sprejeti našo pomoč. Ne postavljamo nobenih pogojev in
obveznosti, vsakega novega člana toplo
sprejmemo, ne dajemo nasvetov, ljudem
posredujemo svoje znanje in izkušnje, ki
so nam osebno pomagale. Zato novi člani kmalu začutijo sprejetost in pripadnost
sebi enakim in postanejo del tega tvornega programa, ki nas usmerja v delo na
sebi, nas vodi v osebno izpolnitev, v nov
način gledanja in doživljanja alkoholizma
ter v nov način življenja. Govorimo o tem,
kako živimo in delujemo po programu in
ga uporabljamo v vsem svojem početju.
Večina ljudi pride v program, da bi
streznila alkoholika, pri nas pa izvedo, da
je za okrevanje od posledic alkoholne bolezni zelo pomembno, da najprej poskrbi
vsak zase, da najprej spremenimo sebe.
Na srečanjih govorimo tudi samo o sebi,
saj ni nihče odgovoren za bolezen niti za
ozdravljenje drugega človeka. Na naša srečanja lahko svojci pridejo sami ne glede na
to, ali alkoholik že živi trezno ali ne, ali se
je že odločil za zdravljenje ali ne. S tem,
ko vsaj nekdo od svojcev obiskuje srečanja
skupnosti Al-Anon, spremeni svoj pogled
na alkoholizem, svoje vedenje do alkoholika, kar alkoholiku tudi velikokrat poma-

Udeleženci predavanja so se seznanili z
novostmi cestnoprometne signalizacije
(z novimi prometnimi znaki in pravili),
s spremembami v prometu skozi
semaforizirano križišče, pnevmatikami
(stik s cestiščem, na kaj moramo biti
pozorni ob njihovem nakupu in zakaj
zamenjati zimske pnevmatike z letnimi).
Predavatelj je spregovoril tudi o kolesih
z motorjem in o tem, katera morajo biti
registrirana in zakaj je treba uporabljati
čelado. Slušatelje je seznanil tudi o uporabi
otroških sedežev v vozilu. K realizaciji
predavanja sta pomagala SPV občine
Slovenska Bistrica in Javna agencija RS za
varnost prometa, ki je prispevala mnoge
zloženke, odsevnike oziroma kresničke in
drug material.
Katja Skubic

ga, da se sooči s samim seboj, prepozna
svoje stanje in se odloči za eno od možnih
oblik zdravljenja. V glavnem na al-anonskih srečanjih vsak spozna, da so tudi ostali člani, ki so prišli v program pred njim,
imeli podobne težave, ki so jih s pomočjo
al-anonskih idej izboljšali ali pa povečini
uspešno rešili, tako da so ti moški, ženske
in otroci danes polni poguma in samozavesti. Našli so razumevanje za svoje težave
in se naučili, kako si pomagajo.
V Sloveniji je preko trideset skupin, ki uspešno delujejo že šestindvajseto leto. Na
srečanjih slišimo mnogo modrosti, ki jih
kujejo življenjske izkušnje, in te so za nas
mnogokrat dobrodošle. Na voljo so tudi v
Slovenski Bistrici, v Slomškovem domu na
Trgu Alfonza Šarha 6, vsak torek od 18. do
20. ure v zimskem času in od 19. do 21.
ure v poletnem času. Dodatne informacije
so dosegljive po telefonu na številki mobilnega telefona 041 319 719.
Al-Anon je anonimna skupnost. Ne
vodimo nobenih kartotek ali seznamov
svojih članov. Vedno pazimo, da ščitimo
anonimnost drug drugega kakor tudi vseh
članov Al Anona in AA ja. Za vključitev
v program ni potrebna zdravniška
napotnica, a vedno več tudi slovenskih
strokovnjakov prepoznava posledice
alkoholizma pri iskalcih pomoči in jih
napoti v Al-Anon, kjer je za tiste, ki zares
želijo nekaj narediti zase ali za družino,
pomoč učinkovita in brezplačna. Skupnost
Al-Anon nima predpisane članarine,
podpirajo jo člani, ki po srečanju skupine
prostovoljno prispevajo za stroške v višini
kave, čaja ali soka.
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PRIHODNOST
J E Z D R AV J E
V nizu pogovorov o prihodnosti smo se
tokrat pogovarjali s Sašem Stojkoskim,
dr. med., spec. ginek. in porod., ginekologom, ki je z delom v slovenskobistriškem
zdravstvenem domu začel lani.
Nasmejan in zanimiv sogovornik ima veliko izkušenj, ki jih je pridobil kot specialist
pri delu na kliniki in v bolnišnici. Delo na
primarni ravni, v ambulanti zdravstvenega
doma je zanj svojevrsten izziv. Pravi, da ni
enostavno krmariti med normativi zavarovalnice in dejstvom, da se želi posvetiti prav
vsaki izmed svojih bolnic.
Kako naj ženska skrbi za krepitev in
ohranjanje zdravja v različnih življenjskih obdobjih (mladosti, srednjih letih
oziroma v rodnem obdobju, meni in v
tretjem življenjskem obdobju)?
Statistika kaže, da je starostno obdobje med
21. in 64. letom tisto, ko je ženska najbolj
ranljiva in zato izpostavljena tveganjem.
Naš sogovornik poudari, da je to sicer obdobje, ki res pomeni, da je statistično najbolj
verjetno, da se pojavijo manjše nevšečnosti
ali celo večji zdravstveni zapleti, vendar se
to lahko zgodi tudi izven tega starostnega
obdobja. Ženska mora biti vedno pozorna
na morebitne spremembe, takoj ko se pojavijo, in se mora po potrebi posvetovati
z zdravnikom. Res je tudi, da je ženska v
obdobju rodnosti in tudi v celotnem obdobju spolne aktivnosti bolj izpostavljena
tveganjem za okužbe in možnostim za pojav različnih bolezni. Če smo natančni, je
pravzaprav obdobje večjega tveganja povezano prav s spolno aktivnostjo. Ker je meja
začetka spolne aktivnosti premaknjena v
zgodnje najstniško obdobje, je seveda s tem
povezana tudi skrb za zdravje.

Naš sogovornik še
posebej
poudari,
da je posebna skrb
posvečena ženskam
v rodnem obdobju
z namenom, da rodijo zdrave otroke
in da hkrati ohranijo
lastno zdravje. Prav
z vidika zdravja nosečnic, porodnic in
preprečevanja smrtnosti novorojenčkov se
Slovenija uvršča zelo visoko na zemljevidu
Evrope in strokovna prizadevanja tečejo v
tej smeri, da bi tako tudi ostalo.
Posebno poglavje pa je tretje življenjsko
obdobje, ki ima svoje značilnosti. Naš sogovornik, ki ima specializirano področje uroginekologije, poudarja, kako pomembno
je, da se o problematiki uhajanja vode, ki
se pojavi skorajda pri vsaki ženski, odkrito
govori. Tako se pravočasno poišče ustrezna pomoč in težave se odpravijo. Vsekakor pa je treba krepiti in ohranjati dobre
mišice medeničnega dna, kar je izjemno
pomembno v vseh življenjskih obdobjih
ženske.
Ko dobimo povabilo v presejalni program (Dora, Zora, Svit …), kako se odzvati?
»Vsekakor se odzvati!« priporoča naš sogovornik, saj je preprečevanje – preventiva
vsekakor boljše tako za žensko kakor tudi
za družbo. Čim dlje bomo uspeli ohraniti zdravje, tem večja bo kakovost našega
življenja. Vsi ti programi so namreč nastali na osnovi izkušenj in dobrih praks ter
pomembno prispevajo k preprečevanju in
zgodnjemu odkrivanju prav najhujših bo-

lezni.
Ni nepomembno, da bi se morale vse
ženske, ki so že imele osebnega ginekologa v Slovenski Bistrici, oglasiti v ambulanti in podpisati izjavo o izbiri zdravnika, sicer se nam lahko zgodi, da bomo
ostali brez njega zaradi normativov zavarovalnice.
»Pomembno spoznanje, s katerim sem se
soočil ob nastopu službe v Zdravstvenem
domu Slovenska Bistrica, je bilo, da bolnice, ki so že imele izbranega zdravnika
v tej ambulanti, tega več nimajo. Treba je
namreč ponovno opraviti izbiro osebnega
ginekologa. Pozivamo torej, da vse, ki bi
želele še naprej ohraniti svojega izbranega
ginekologa v našem mestu, čimprej obiščejo ambulanto in to uredijo. Postopek izbire
se lahko uredi v nekaj minutah. Le tako si
bodo zagotovile ustrezno oskrbo takrat, ko
jo bodo potrebovale.«
Sicer bi se nam lahko zgodilo dvoje: da bi
se nam zmanjšal standard oskrbe, saj bo
zavarovalnica zmanjšala število mest za
bolnice. Lahko se zgodi, da bi se mesta zapolnila, in bi tako ostale brez zdravnika v
Slovenski Bistrici. Gostje našega pogovora
o prihodnosti, članice študijskega krožka,
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so izrazile interes po ponovitvi tovrstnih val, kako se lahko posveti vsaki ženski po- odločitev prava.
pogovorov v lokalnem okolju in povzele, da sebej, jo spozna in tako veliko lažje zdravi, Uspešni zadovoljni ljudje dobro opravljajo
je najbolje, da čimprej obiščejo ambulanto svetuje, in ob tem ugotavlja, da ima delo v svoje delo in zadovoljstvo prenašajo tudi na
in zadevo uredijo ter k temu pozovejo tudi ambulanti kar nekaj prednosti. Pravi, da se druge, zato smo našemu zdravniku ob konsvoje znanke in prijateljice.
že počuti kot Bistričan, in ugotavlja, da je cu pogovora zaželeli iskreno dobrodošlico.
Vaš nasvet: kaj lahko stori vsaka ženska, pri svojem delu uspešen, da je bila njegova
da bo zanjo najbolje?
Vsaka ženska v vseh obdobjih svojega življenja bi morala skrbeti za
svoje zdravje tako, da stori vse, kar
je treba, da zdravje ohrani in krepi. Ko se odloči za redni kontrolni
pregled pri ginekologu, kar naj bi
storila najmanj vsaka tri leta, ali ko
se pojavijo težave, lahko računa, da
jo bodo sprejeli v najkrajšem možnem času. Naš gost priporoča, da s
sabo v čakalnico vzamemo dobro
knjigo, saj tam čas teče bolj počasi,
kot se pošali. Tisto, kar šteje, je čas,
LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA
ki nam ga bo posvetil, ko bomo v
ordinaciji.
Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica
Za konec smo ga vprašali, kako se
Informacije in prijave na:
zdravnik specialist, ki je vajen velikih klinik, počuti v našem mes02/843 07 30, 041 682 596,
tu, pri delu v ambulanti.
info@lu-sb.si
Sašo Stojkoski se je nasmejal do
ušes, ko je zadovoljen pripovedo-

Ponujamo dejavnosti informiranja in svetovanja
ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja od 2016 do 2022
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VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV –
IZZIV NAŠE LOKALNE SKUPNOSTI
V okviru projekta ESS – Soočanje z izzivi
medkulturnega sobivanja (SIMS), h kateremu je kot konzorcijska partnerica vključena
tudi Srednja šola Slovenska Bistrica, je šola
15. marca 2017organizirala prvi lokalni posvet o tej tematiki.
Posveta Vključevanje priseljencev – izziv
naše lokalne skupnosti se je udeležilo 52
predstavnikov različnih ustanov. Svoje poglede so uvodoma predstavili: dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, Emil
Trontelj, načelnik Upravne enote Slovenska
Bistrica, Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca
Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Sonja
Arbeiter, ravnateljica 2. OŠ Slovenska Bistrica, Tatjana Pufič, ravnateljica OŠ Pohorske-

nih ustanov z medkulturnim lokalnim
centrom na Ljudski univerzi Slovenska
Bistrica, ki deluje že dve desetletji. Center
spodbuja sobivanje odraslih in otrok različnih narodnosti in generacij.
• Jezikovni tečaji v okviru Začetne integracije priseljencev (ZIP) naj se izvajajo na
ravni upravnih enot v skladu s številom
izdanih dovoljenj za bivanje. Priseljenci se
v oddaljena okolja zaradi negotovosti ne
vključujejo.
• V pomoč je lahko vključevanje nekdanjih
učencev in dijakov priseljencev v izvajanje
jezikovnih programov za pomoč pri učenju jezika.
Predlogi za sistemsko ureditev na nivoju
države (za MIZŠ in medresorsko)

• Vzpostaviti je

ga odreda Slovenska Bistrica, Mojca Vrečko,
svetovalna delavka na SŠSB, mag. Brigita
Kruder, direktorica Ljudske univerze Slo-

venska Bistrica, predstavniki dijakov
in staršev priseljencev ter nekateri
ravnatelji oziroma predstavniki srednjih šol pomurske, podravske, savinjske in koroške regije.
Po razpravi so sodelujoči oblikovali
predloge za učinkovitejše vključevanje in povezovanje priseljencev v
okolje, in sicer za lokalno okolje, ter
predloge za sistemske rešitve na državni ravni.
Izvedbeni predlogi na lokalni ravni
• Vse ključne ustanove (izobraževalne, kulturne, športne …)
naj razvijajo pogoje in programe
za spodbujanje sobivanja kultur
(programi za združevanje priseljencev in večinskega prebivalstva).
• Okrepiti sodelovanje vseh lokal-

treba celovite
sistemske rešitve z izhodiščem,
da je znanje
jezika oziroma
osnovnih sporazumevalnih zmožnosti
predpogoj za
uspešno vključevanje priseljencev v delo in
njihovih otrok v
izobraževanje.
• Temeljno razumevanje slo-

venščine je nujen pogoj za spremljanje
pouka. Pogoj za polno vključitev v pouk
pa naj bi bil uspešno opravljen izpit iz
slovenščine (A2).
• Za ta namen je treba nadaljevati dobre
prakse iz projektov (SKK, UVOP, SIMS)
in opredeliti sistemsko podporo na vseh
ravneh šolskega sistema.
• Za začetno učenje jezika je treba nameniti bistveno več ur in opredeliti delo koordinatorja za spremljanje priseljencev ter
opredeliti še nekatere druge normativne
okvire.
Iva Pučnik Ozimič,
Srednja šola Slovenska Bistrica
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ŠOLI ZA 50 LET

Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se vedno kaj zanimivega dogaja. V
sklopu praznovanja 50-letnice šole smo k
sodelovanju povabili nekdanje učitelje, da
bi nam predstavili šolo nekoč. Obiskali so
nas Edmund Pogorevc, Alojzija Sever, Pavla Brbre, Anica Tramšek, Darinka Unuk
in Boris Jurak. Pridružili so se pouku, za
nekaj časa ponovno postali učitelji in z
učenci delili dragocene izkušnje ter spomine.
Da bi naši šolarji dojeli, kako pomembno
je izobraževanje za njihovo prihodnost,
smo s pomočjo nekdanjih učencev naše
šole spoznavali različne poklice. Nekateri so se nam pridružili v šoli, druge smo
obiskali kar na njihovem delovnem mestu. Učenci so spoznali zelo pester nabor
poklicev. Seznanili so se z delom farmacevta, frizerja, glasbenika, poštarja, inžeMOJA ŠOLA
Ko spomnim se na prvi šolski dan,
moj obraz je nasmejan.
Veselje nikoli nas ne mine,
ves čas pridobivamo nove spomine.
V šoli odlično se imamo,
nove zanimivosti pri pouku vsak dan
spoznamo.
Doživljamo prijetne stvari,
glasne so zmeraj naše šolske klopi.
Letos je šola stara že 50 let,
vanjo hodil je tudi moj ded.
V starejših časih so tu veljala strožja
pravila,
na srečo nas učencev so sedaj dosti
bolj mila.
Želiva si, da bi šola številne učence
šolala še mnoga leta,
s pridobljenim znanjem se nam
učencem čudovita prihodnost obeta.
V najinih spominih bo šola za vedno
krasna ostala,
saj nama je veliko znanja in spretnosti
podala.
(Eva Lubej, Katarina Breznik, 6. a)

nirja strojništva. Nekaj
učencev se je preizkusilo tudi v vlogi učitelja.
Vsem upokojenim
učiteljem, učiteljicam,
nekdanjim učencem
in učenkam se iskreno
zahvaljujemo za sodelovanje.
Ob 50-letnici šolske
zgradbe smo v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica pripravili literarni natečaj.
Učenci vseh starosti
so pesnili pesmi o šoli.
Mladi pesniki so se odlično odrezali, kar dokazujejo njihova dela.

NAŠA ŠOLA
V naši šoli
vedno nekaj novega se dogaja,
v naši šoli
Kaja vedno mi nagaja.

NAŠA ŠOLA
V Slovenski Bistrici šola stoji,
v njej že 50 let veliko bistrih
glav sedi.
Nekateri pridno se učijo,
drugi pa najraje spijo.
Hvalijo nas čisto vsi,
da dobri učenci,
odlični pevci, pa tudi igralci
in seveda tekmovalci smo mi.

Na naši šoli vsak svoj hobi
V naši šoli
ima,
se vedno nekaj novega naučim,
nihče ne poseda,
v naši šoli
nihče lenobe ne pozna.
nikoli ne govorim.
Naša šola res ni šala,
A najboljše v naši šoli je,
a z odličnimi učitelji
da imam prijatelje.
in z znanjem ter modrostjo,
nas v svet bo popeljala.
(Neža Lampret, 3. a)
NAŠA ŠOLA
V naši šoli se učimo,
plešemo, pojemo in se smejimo.
Gledamo risanke, gremo v
kino,
tudi na izlete in nam je prav
fino.
V šoli družimo se
in spoznavamo nove prijatelje.
Naša šola je ena a,
zato smo vsi polni znanja.
(Ruby Pečnik, 2. c)

(Matic Mohorko, 5. b)
ŠOLA

ŠOLA
Šola stara 50 let,
to je abraham.
Za to šolo zidali so se zidaki,
da učenci postali bi šole junaki.
Ta šola je zgodovina
in prava umetnina.
Če se učenci dobro učimo,
vedno za nagrado dobro oceno
dobimo.
Dobro je imeti v razredu prijatelje,
da ti vedno ob strani stojijo
ter v slabih časih te za roko
držijo.
Prav je pomagati drugim, če
slabo jim gre
in nič ni narobe, če dobri so že.
Pa tudi solidarnost je potrebna
v šoli,
ker dobro je pomagati
marsikomu kadarkoli.
Peto leto okroglo že,
ko šola praznuje srečo in veselje.
Ni važno, kako dolgo treba se je
truditi,
vedno treba se je učiti.
Ne pride znanje kar tako,
vedno treba se učiti je za to.

Leta 1967 je nastala,
zdaj 50 je stara.
Nekateri so jo že končali,
drugi se bomo še poučevali.
Zdaj veliko že znamo,
ker dobre učitelje imamo.
Zato našo šolo radi imejmo
Šola stara naj bo kolikor želi,
in se skupaj z učitelji smejmo.
pa vseeno jo radi obiskujemo vsi.
(Ana Ladinek, 5. b)
(Melani Rampre, 3. b)
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GLASBENIKI NA OBISKU
Ob praznovanju 50. rojstnega dne naše
šole smo se tudi v 1. d odločili, da v goste povabimo nekdanje učence, zdajšnje
odlične glasbenike, da se poveselijo z
nami. Joži Kotnik, Martin Juhart in Damir Tkavc so se našemu povabilu prijazno
odzvali in nas prišli obiskat. Najprej so se
nam predstavili in odgovarjali na zanimiva otroška vprašanja. Predstavili so tudi
glasbila, ki so jih prinesli s seboj, in kar
je najbolj pomembno – vsa glasbila so otroci smeli sami preizkusiti. Nekateri so z

zanimanjem preizkušali akustično in električno kitaro, spet drugi so se urili v prvih
korakih igranja diatonične ter klavirske
harmonike, tretji pa so močno pihali v
trobento ter »mini« bariton in se nagajivo posmihali, ko jim je uspelo iz glasbila
izvabiti kak zanimiv zvok. Ure glasbene
umetnosti nismo mogli končati brez nekaj
odpetih pesmi, seveda ob spremljavi naših
gostov.
Iskrena hvala vsem trem glasbenim virtuozom, da so nam polepšali dan in na

otroške obraze pričarali velik nasmeh.
Janja Klajderič, Irena Krajnc

ŽUPANA V VRTEC POVABILA ELA
V enoti Ciciban Vrtca Otona Župančiča
so otroci spoznavali mesto Slovenska Bistrica. Seznanjali so se z znamenitostmi,
risali grb mesta, spoznavali karte. Spoznali so tudi, kdo je župan mesta, in seveda
je deklica Ela z navdušenjem povedala, da
je že videla župana in da ga bo povabila
k nam v igralnico. To se je zares zgodilo.
Župan dr. Ivan Žagar je obiskal otroke v
igralnici in otroci so bili navdušeni. Povedali so mu, kaj vse počnejo, mu zapeli
pesmico. Deklica Ela mu je poklonila spomin, župan pa je vsakemu otroku poklo-

nil knjižni spominek o
Slovenski Bistrici. Edinstvena in prijazna gesta
župana je naredila velik
vtis na otroke ter tudi
na celoten vrtec. Otroci
so spoznali, da so tudi
oni zelo pomemben del
družbe, kar jim je župan
s svojim obiskom samo
še potrdil.
Suzana Mlakar

VRTEC NA OBISKU NA
OŠ POHORSKEGA ODREDA
V enoti Ciciban Vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica je vedno pestro. Tokrat
smo se v mesecu marcu na povabilo Vi-

dove babice, Majde Ferk, odpravili
na obisk k učencem OŠ Pohorskega
odreda. Otroci se takšnih druženj
zelo veselijo. Najprej so vrtčevski
otroci zapeli pesmico in nato so jim
učenci poklonili žabice iz papirja ter smeškote in led je bil prebit.
Nato je sledil eksperiment kačice iz

Foto: www.copykids

ognja in leteče rakete, ki so ga pripravili
učenci pod vodstvom Asje Kamenšek. Po
eksperimentalnih izkušnjah so otroci do-

živeli še pristne izkušnje s spoznavanjem
želv, hrčkov in paličnjakov. Za na konec pa
so se, seveda po temeljitem čiščenju rok,
posladkali še s posušenimi jabolki. Vidovi
babici, Majdi Ferk, se iskreno zahvaljujemo.
Suzana Mlakar
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MLADI FOTOGRAFI IZ VRTCA CICIBAN

V mesecu marcu smo v oddelku otrok,
starih od štiri do pet let, izpeljali
oddelčni projekt Galerija Fotografija.
Gre za temo s področja umetnosti
(avdio-vizualna medijska vzgoja), ki pa
smo jo povezali s preostalimi področji
kurikuluma za vrtce.
V začetku smo zbirali fotografije,
starejše in novejše, jih primerjali med
seboj, jih komentirali. Tako so nastale
številne foto zgodbe in ugotovili smo,
da fotografije ustvarjajo spomine. Ker
pa nas je zanimalo, kako nastajajo
profesionalne fotografije in kdo jih
ustvarja, smo se odpravili v bližnjo
okolico vrtca, v središče mesta
Slovenska Bistrica, k fotografinji
Marceli, ki ustvarja pod umetniškim
imenom K.marcella photography.
Fotografinja nas je sprejela v svoj studio,
nam predstavila različne fotoaparate,
ogledali smo si stare fotografije, foto
albume, filme (negative) in se nato
preizkusili v vlogi fotomodelov. Otroci
so tako prek izkustvenih dejavnosti
pridobili nova znanja in jih z lastno

dejavnostjo ozavestili.
Ker nam je bila igra vlog fotograf in
model všeč, smo si v igralnici izdelali
improvizirani foto studio. Skupaj smo
pripravili prostor, izdelali sceno, od
doma prinesli različne pripomočke za
fotografiranje in igra se je začela. Otroci
so bili v vlogi fotografov in modelov.
Preizkušali so različne postavitve,
položaje, vzpostavljali so dvosmerno
komunikacijo, širili besedišče … Na obisk
v naš foto studio smo povabili tudi Judito
Kamenšek, pomočnico ravnateljice, in
jo za nekaj minut spremenili v svetovni
fotomodel. Poudarek je tako bil na metodi
aktivnega in izkustvenega učenja.
Ker se radi učimo in odkrivamo nova
znanja, smo k sodelovanju povabili še
Laro iz Plesnega kluba Lara. Obiskali smo
jo v prostorih kluba in naučila nas je ples
Fotografi v galeriji. Tako smo povezali
področje avdio-vizualne umetnosti in
področje plesne umetnosti.
Svet fotografije smo povezali še z
modeliranjem, saj smo iz odpadnih
škatel ustvarjali eko fotoaparate, pa tudi s

pesništvom, saj smo ustvarili avtorsko
deklamacijo Fotograf Naf.
Oddelčni projekt smo zaključili z
odprtjem Galerije Fotografije, na
ogled katere smo povabili starše in jim
predstavili projekt ter plese, pesmice
in deklamacije, ki so bili izhodišča za
naše tematsko obarvane fotografije ter
izdelke, ki so nastali na izkustvenih
delavnicah.
Fotografija se je izkazala za dobro
orodje, s katerim otroci izražajo in
vrednotijo svet okoli sebe, obenem pa
smo lahko odrasli – vzgojitelji in starši
– spoznali, kako otroci vidijo svet,
saj je bila fotografija zrcalo njihovega
dojemanja sveta.
In ne pozabite: fotografije ustvarjajo
spomine.
Želimo
vam
veliko
nasmejanih fotografij.
Barbara Špes, vzgojiteljica v Vrtcu
Otona Župančiča, enota Ciciban
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VA L E N T I N OV E
GIBALNE URICE
Otroci iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica po zaslugi Mihaele Resnik
in ravnateljice 2. OŠ, Sonje Arbeiter, ter
seveda ravnateljice vrtca. Ivane Leskovar, medsebojno sodelujejo. Tokrat so se
vrtčevski otroci odpravili v telovadnico 2.
OŠ, v kateri so jih pričakali njihovi prijatelji, učenci petega razreda. Otroci se že
poznajo po imenih, spletle so se že prave
prijateljske vezi in videti je veselje tako
vrtčevskih kot osnovnošolskih otrok, ko
se srečajo. V telovadnici je bil pripravljen

športni poligon z različnimi
rekviziti. Najprej so si otroci ogledali demonstracijo
dejavnosti, ki so jih pozneje
izvajali na posamezni postaji, nato pa je vsak petošolec skupaj z
vrtčevskim otrokom izvajal športne dejavnosti po postajah. Tako so otroci plezali, se kotalili, preskakovali ovire, lovili
ravnotežje na mehkih žogah, tekali med
ovirami, se plazili pod ovirami, skakali sonožno v obroče itd. Čas je hitro mineval in

SNEGULJČICA IN POŠTAR
V zadnjih letih je bilo na odrskih deskah
uprizorjenih kar nekaj sodobnih priredb
klasičnih pravljic. V domu OŠ Minke Namestnik - Sonje smo se skupaj z učenci
letos odločili, da uprizorimo znano pravljico Sneguljčica, a tokrat malo drugače. Na
pomoč nam je priskočil Anton Žumbar,
ki nam je odstopil svojo priredbo. Učenci
so že na začetku z začudenjem gledali, kaj
počnejo v zgodbi poštar, naglušni lovec in
mačeha, ki ob koncu zgodbe celo pomaga
Sneguljčici. Na vajah so se učenci pošteno
nasmejali ob zanje nepredvidljivih situacijah. Zlobna mačeha v svoji deželi vlada z železno roko in se trudi
ohranjati večno lepoto ter mladost.
V boju za lepotni prestol ne izbira
sredstev, še najmanj pa si želi, da bi
bila Sneguljčica njena konkurentka.
Ko od čarobnega zrcala izve, da bo
njeno lepoto prekosila kraljična Sneguljčica, se odloči mladenko prepustiti divjim zverem. Lovec, ki mu je
zlobna mačeha ukazala, da naj odpelje Sneguljčico v gozd in jo tam pusti, postane komični lik v zgodbi, saj
zaradi svoje naglušnosti pač ne razume vseh navodil. Toda Sneguljčica
izve za mačehine načrte in pobegne
v gozd, kjer se pridruži palčkom.
Vsak palček predstavlja in pooseblja drugo človeško vrlino, za katero
marsikdaj (ne)hote pozabimo, da
obstaja v življenju. Mačeha se na vso
moč trudi, da bi zastrupila Snegulj-

čico, in ob tem ne izbira sredstev. Komični zapleti so dali zgodbi še dodatno težo v
smislu humorja. Tokrat v predstavi dobro
premaga zlo na drugačen način in to sporočajo tudi palčki skozi zgodbo. Da bi bolje razumeli nevidne niti, ki se stkejo skozi
zgodbo, morate stopiti v svet pravljic in domišljije. Ob tem pa pričakovati nepričakovano, saj v zgodbi tudi zdravilna kokakola
in zastrupljeni čips ter kokice dobijo svoj
pomen in namen. Pri tem pride do zmešnjave, saj tudi palčki zaužijejo zastrupljene
čips in kokice in zmeda je popolna. Junaški

skupaj so pospravili športne rekvizite, naredili veliki krog, v katerem so se športno
pozdravili z oleee in vrtčevski otroci so v
zahvalo za obisk vsakemu petošolcu podarili srček. Seveda, saj je bilo valentinovo.
Suzana Mlakar
poštar ob koncu obudi mrtvo Sneguljčico s
kokakolo, ki mu jo je podarila mačeha, ter
zaprosi Sneguljčico za roko. S tem se dobro z dobrim vrne in ljubezen premaga vse
težave.
Predstavo smo premierno uprizorili na
območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Slovenski Bistrici. Učenci
so v 40-minutni predstavi pokazali svoje
igralske veščine, kar je bilo vidno tudi ob
aplavzu in smehu publike med igro. Ob
koncu predstave so igralci na odru bili deležni dolgotrajnega aplavza in čestitk z vseh
strani. Predstava je obogatena s kostumi,
kulisami in posebno glasbeno podlago, ki
izstopa od drugih »navadnih« priredb. Ob
tem nagrada ni izostala, saj lahko z veseljem in ponosom objavimo, da se je naša
gledališka skupina OŠ Minke Namestnik
- Sonje z omenjeno predstavo uvrstila na
regijsko srečanje gledaliških skupin, ki bo
12. aprila v Ormožu.
Renato De Corti

Informator, april 2017

SATIRA

Stran 35

Stran 36
NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Zaključek tečaja kaligrafije
V knjižnici se je končal še en tečaj učenja
osnov kaligrafske pisave, ki ga je vodila
mojstrica kaligrafije, Natalija Resnik
Gavez. Zanimanje za to vrsto umetnosti
je v Slovenski Bistrici veliko, zato Natalija
rada ustreže udeležencem in jim predaja
svoje znanje. Na tečaju so se tokrat naučili
osnov dveh kaligrafskih pisav, unicialo
in karolinško minuskulo, ki ju bodo
prav gotovo lahko marsikdaj uporabno
izkoristili.

Knjigomat
Knjigomat je namenjen vračanju knjižničnega gradiva, ki ste si ga izposodili
v osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici, in
se nahaja v njenem preddverju. Izognite se
čakanju v vrsti pred pultom, knjigomat vam
je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Za
vračilo gradiva ne potrebujete izkaznice.
Knjigomat ne sprejema revij in časopisov
ter gradiva iz krajevnih knjižnic (Oplotnica, Poljčane, Pragersko, Kebelj, Makole,
Tinje). Če boste imeli pri vračanju gradiva
kakršnekoli težave, vam bomo z veseljem
pomagali.

Z veselih zimskih počitnic

V tednu zimskih počitnic so se v Pionirski
knjižnici vsak dan izvajale Vesele zimske
počitnice s knjigo v roki. Na ustvarjalnih delavnicah so otroci vsak dan izdelali zanimiv
in uporaben izdelek. Pozabavali so se s papirjem in iz tulca izdelali glasbilo tam tam,
se poigrali s šivanjem ter izdelali čudovite
sovice ali uporabne hišne copate. Ker že diši
po pomladi, so se poigrali še z raznolikim
barvnim papirjem ter izdelali pisan cvetlični šopek. Pa tudi na pust niso pozabili in
zadnji dan prijetnega druženja izdelali veselo pustno masko ter tako zaključili teden
prijetnega druženja v knjižnici, ki jim bo
prav gotovo ostal v lepem spominu.

KNJIŽNICA
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UTRINKI S PRIREDITEV
Darja Kolar
Literarni večer in predstavitev pesniške zbirke
Na predvečer spremembe, Danica Križanič Müller
Danica Križanič Müller, upokojena profesorica slovenskega in angleškega jezika, pedagoginja z veliko začetnico, prejemnica posebnega
priznanja za pedagoško odličnost in pesniško
ustvarjalnost, pesnica, nominiranka za Jenkovo

nagrado in prejemnica Glazerjeve listine, je v
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko
Na predvečer spremembe.
Na literarnem večeru je prebirala pesmi iz vseh
štirih izdanih pesniških zbirk in skozi razgovor
predstavila svoje delo ter ustvarjanje od začetkov zavedanja same sebe in vse do danes. Ob
čustveno doživetem prebiranju pesmi in odprtem ter predanem pogovoru so prisotni nadvse
uživali.

Predavanje barvne terapevtke Sašenke Planinc: Moč barve
V prostorih osrednje knjižnice smo gosti- razumevanja moči barve in nam svetovala,
li barvno terapevtko, Sašenko Planinc. Na kako zdravilne energije barve zavestno upoosnovi svojih dolgoletnih izkušenj, bogatega rabljati v vsakdanjem življenju. Tako bo naše
znanja in vizije nam je predstavila zanimivo življenje kar samo ubralo poti, ki smo jih nein predvsem praktično barvno terapijo. S po- koč zaman iskali. Dovoliti si moramo biti mi
močjo barvne terapije si lahko vsak izboljša in nekaterim stvarem pustiti čas, da se zgodipočutje in stanje duha. Predstavila je barve jo. Ne hitimo, ampak se poskusimo kdaj pa
in na osnovi teh tudi pomen pretočnosti ter kdaj tudi ustaviti in si vzeti čas samo zase, za
pravilnega delovanja naših čaker.
razmislek, da v sebi poiščemo odgovore na
S predavanjem nas je terapevtka popeljala do vprašanja, ter ostanimo trdno na tleh.
Otvoritev bralne značke za odrasle z osrednjim gostom Vikijem
Grošljem
V osrednji knjižnici je februarja potekala
prireditev, s katero smo odprli že četrto sezono bralne značke za odrasle. Letos bralna značka poteka pod sloganom Potepanja
in bralci posegajo po različnih zvrsteh, od
potopisov in romanov do strokovne literature, ki je kakorkoli povezana s potovanji,
potepanji, obiskovanjem različnih dežel. V
uvodu je direktorica knjižnice Patricija Bre- jo. Obiskovalci so z izrednim zanimanjem
znikar pozdravila zbrane in namenila nekaj poslušali opisovanje neverjetnih podvigov
besed bralni znački za odrasle ter k besedi slovenskih alpinistov in njihovega načina
povabila osrednjega gosta, legendo alpiniz- življenja, ki jemlje dih. Za avtorja niso le
ma Vikija Grošlja.
gore tiste, ki ga vlečejo v Himalajo. Tudi
Viki Grošelj velja za enega največjih alpini- ljudje in preprost način življenja so tisto,
stov, ki je prepotoval vsaj delček vsake celine kar mu predstavlja del življenja, zato danes
na zemljini obli ter osvojil najvišje vrhove po najboljših močeh pomaga ljudem v teh
vseh celin. Največji in najtežji zalogaj je bil nam nepredstavljivih krajih vsaj malo izzagotovo najvišji vrh sveta Mount Everest, boljšati pogoje bivanje. Večer je bil navdih
ki ga je ob nazorni projekciji na zanimiv in za poslušalce, med katerimi so bili tudi tisti,
izredno doživet način predstavil zbranim. ki so se ali se še bodo soočili s Himalajo,
Zanj je Himalaja drugi dom, kamor se vrača za katero avtor pravi, da je prečudovita, z
že vse življenje, in ob tej priložnosti je izšla najbolj veličastnimi, vendar tudi najbolj netudi knjiga 40 let mojih soočanj s Himala- varnimi gorami na svetu.
Literarni večer z Boštjanom Gorencem - Pižamo
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici
smo gostili izjemno zanimivega in humornega gosta, ki je pritegnil obiskovalce
različnih generacij, tudi mlajšo. Boštjan
Gorenc -Pižama je človek z mnogimi talenti: je igralec, komik, pisatelj, prevajalec, pisec kolumn, scenarijev za stripe in
nenazadnje tudi raper.
Sam se običajno predstavi kot »človek
s črkami«, saj je v središču njegovega

ustvarjanja vedno jezik, iskanje novih načinov izražanja. Je avtor ene najbolje prodajanih in tudi najbolj odmevnih knjig
leta 2016 sLOLvenski klasiki 1, ki je bila
na Slovenskem knjižnem sejmu razglašena za knjigo leta 2016 in je bila v enem
letu trikrat ponatisnjena.
Pižama nas je popeljal skozi svoje ustvarjanje od začetkov pa do danes, od raperja
do pisatelja. Od prevajalca do stand up
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komika. Predstavil se nam je v luči zagretega prevajalca, ki je s prevajanjem začel
že kot študent, pot pa ga je pozneje pripeljala do prevajanja samega R. R. Martina.
Že v osnovni šoli je ustvarjal stripe, danes
jih soustvarja za Pil. Ob njegovem pripovedovanju človek zares dobi občutek, da
je to šele začetek, da od njega lahko pričakujemo še marsikaj, in to na najrazličnejših področjih. »Kogar ni bilo, je zamudil!«
bi rekel Pižama.
Medijstvo kot dar, Mateja Jurkas
V marcu smo gostili Matejo Jurkas, lastnico p r e d a j a j o
Centra zdravja in lepote Veda s Pragerske- le ljubezen,
ga, ki je predstavila medijstvo, o katerem nas varuse marsikomu porajajo različna vprašanja. jejo, želijo
Mateja izvaja različne zdravilske tehnike in olajšati naše
eden izmed njenih zdravilskih darov je tudi bivanje na
medijstvo, oblika svetovanja, pri katerem s zemlji. Zapomočjo duhovnega vodstva komunicira- radi teme
mo s preminulo osebo oziroma njeno dušo. predavanja je čitalnico knjižnice bila naMedijstvo je namenjeno predvsem tistim, ki polnjena do zadnjega kotička, poslušalci so
se želijo povezati z ljubljeno osebo, s katero vidno in z velikim zanimanjem vpijali vsako
so ostala odprta vprašanja, ki nas še vedno Matejino besedo in se tudi sami radi vkljubremenijo, saj se lahko tako znebimo teže, čili v pogovor, delili svoje izkušnje ali podali
ki jo nosimo s seboj, in zaživimo bolj polno vprašanja, na katera je gostja odkrito odgoin bolj kakovostno življenje. Mateja poudar- varjala. Večer je bil neverjetna izkušnja, naja, da je vsakršen strah odveč, saj nam duše polnjen z ljubeznijo in pozitivno energijo.
Potopisno predavanje Braneta Ternovška: MALEZIJA
vedeli, da obstajajo.
Malezija ima značilno tropsko podnebje, torej je vroče in soparno čez vse leto. Temperatura redko pade pod 20 °C, tudi ponoči. Vse
leto je poletje.
Ker je relativno bogata z naftnimi vrelci, je
postala ena izmed bogatejših držav na tem
koncu sveta. Nafta je poleg palminega olja
in turizma glavna gospodarska panoga. Žal
pa se s krčenjem deževnega gozda krčijo tudi
naravni habitati živalskih vrst. Posebej so
Malezijci ponosni na divje slone; tem pomagajo v tako imenovanih zavetiščih za slone.
Malezija se ponaša z neverjetno prijaznimi
ljudmi, naravnimi
lepotami, zmernih
cenah in ponekod
tudi z ostanki svoje kolonialne preteklosti. Vsekakor
dežela,
vredna
obiska.

Brane Ternovšek nam je pričaral Malezijo tako, da smo dobili močen vtis te daljne
dežele mnogih živopisanih kultur, prijaznih
ljudi, naravnih lepot in kulinaričnih dobrot.
Malezija je država v jugovzhodni Aziji in se
nahaja deloma na polotoku azijske celine in
deloma na otoku Borneo, kjer zavzema tretjino otoka. Brane Ternovšek in njegova žena
sta v tej državi živela štiri leta in tako dodobra spoznala ljudi, rastlinstvo in živalstvo ter
odlično ulično kulinariko.
V svojem potopisnem predavanju nam je
avtor predstavil predvsem glavno mesto Kuala Lumpur in nekaj pomembnih otokov te
dežele. Ob obisku vsakega kraja ali mesta v
deželi je nujen obisk tržnice, ki je prava paša
za oči in seveda balzam za brbončice. Domačini ponujajo zelo raznoliko hrano (odvisno
od tega, ali jo pripravijo Malajci - ta je najbolj
začinjena – ali Kitajci ali Indijci), predvsem
svežo in zato tudi varno. Prav tako na tržnicah najdemo sadeže, za katere sploh nismo
Pionirska knjižnica zacvetela v siju pomladnih marjetic

Sredi mestnega vrveža nam je s Travniško
zgodbo popestrila popoldan Renata
Brglez. Z razigrano in poučno animacijsko predstavo Gledališča Pravljičarna
je prisotne popeljala na čudovit travnik,
stran od mestnega vrveža. V ekološko
obarvani predstavi so otroci ves čas aktivno sodelovali: pomagali so nahraniti
požrešno gosenico, iz katere je pod nebo
vzletel čudovit droben metuljček; pomoč

publike je potreboval tudi zvonček, ki ni
mogel pokukati iz zemlje zaradi velikega
malomarno odvrženega kozarca; z izštevanko pa so otroci pomagali tudi beli goski,
ki se ni znašla sredi prometnega vrveža v
mestu in si je najbolj od vsega želela priti
nazaj na kmetijo. Predstavo so otroci zaključili s pesmico Po sredi ceste gos caplja,
ne gleda sem, ne gleda tja, potem pa pok in
ga-ga-ga je fičko gosko zbil na tla. Sledilo je
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
Mateja Malec razstavljala
unikatne izdelke

V marcu je bila na ogled razstava izdelkov Mateje Malec, mlade ustvarjalke iz
Poljčan. Izdeluje nadvse izvirne izdelke,
predvsem iz eko džinsa, že uporabljenega
džinsa, ki ga spremeni v čudovite in uporabne izdelke. Njeni izdelki so prava paša
za oči in nadvse uporabni ter primerni za
različne generacije in predvsem za darila,
s katerimi lahko razveselimo drage osebe. Med izdelki prevladujejo torbe različnih oblik in velikosti, primerne za šport,
prosti čas in tudi za bolj resne trenutke.
Poleg torbic Mateja izdeluje tudi izvirne
šale, predpasnike, označevalnike za knjige, sponke za papir, čudovite sponke za
lase ter druge privlačne izdelke.

Razstava del Uroša Čoža

V prvem nadstropju knjižnice so bili na
ogled portreti znanih Slovencev, ki jih je
razstavljal likovni ustvarjalec, karikaturist in član likovnega društva Paleta iz
Slovenske Bistrice Uroš Čož.

KNJIŽNICA NAPOVEDUJE IN VABI
RAZSTAVE

•
•

8. april–12. maj: Izdelki iz
krep papirja Olge Žerak
1. april–5. maj: slikarska
razstava slik Ane Bek

še ustvarjanje, pri čemer so si vsi prisotni
iz papirja izdelali čudovite marjetice.
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ŠPORT

MATEJ ŠTURM ZMAGOVALEC
15. BISTRIŠKEGA TEKA

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je pod pokroviteljstvom
Občine Slovenska Bistrica na cvetno nedeljo, 9. aprila, izvedel že
15. Bistriški tek. Letošnjega teka se je udeležilo predvsem veliko
Bistričanov in okoličanov. Za še posebej množično udeležbo so
znova poskrbeli najmlajši. Sicer pa je bil v ospredju najdaljši tek.
V lepem vremenu je deset kilometrov najhitreje pretekel član
Atletskega društva Slovenska Bistrica Matej Šturm, v ženski konkurenci pa je slavila nekdanja odlična atletinja Helena Javornik,
zastopala je ekipo Tekaška vadba v Mariboru. Oba sta bila najhitrejša tudi lani. Na 12. medobčinskem prvenstvu v štafetnem teku
je tekmovalo 26 ekip, najhitrejši čas so postavili Koštruni. V družinskem teku se je pomerilo 23 ekip, ponovno je zmagala družina
Trajkovič.
T. A.
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12. TRADICIONALNI TURNIR
NA ZGORNJI LOŽNICI
OSVOJILA EKIPA ŽLAHTE

Športno društvo Zgornja Ložnica je priredilo 12. tradicionalni turnir v malem nogometu na odboj, ki je potekal 4. marca v
športni dvorani na Zgornji Ložnici. Turnirja se je udeležilo osem
ekip, razvrščene so bile v dve skupini, iz katerih sta se prvo- in
drugouvršena ekipa uvrstili v polfinale. Po izenačenih bojih so
ekipe pokazale veliko nogometnega znanja, požrtvovalnosti in
fair playa. Po končanih tekmah so si pokale in nagrade sponzorjev razdelile ekipe: 1. Žlahta, Zgornja Ložnica; 2. Dolce Vita,
Slovenska Bistrica; 3. Računovodstvo Štern, Zgornja Ložnica; 4.
Malahorna Lavantecafe. Pokal za najboljšega vratarja je prejel A.
Korošec iz ekipe Računovodstvo Štern, za najboljšega igralca na
turnirju pa B. Šket iz ekipe Žlahta. Zahvala vsem donatorjem za
pomoč pri organizaciji 12. tradicionalnega turnirja in vsem, ki
ste s svojim delom pripomogli k organizaciji še ene uspešne prireditve na Zgornji Ložnici. Športno društvo Zgornja Ložnica se
zahvaljuje vsem gledalcem in ekipam za sodelovanje na turnirju
ter vas ponovno vabi prihodnje leto.
A. Tomažič - Sipo, ŠD Zgornja Ložnica

Foto: Tjaša Brglez

NA TEKMOVANJU
ZA ZLATI GRB
NAVDUŠIL ARJAN
BISLIMAJ

Boksarski klub Slovenska Bistrica je v
sklopu občinskega praznika 11. marca
izvedel že 23. mednarodno tekmovanje
za zlati grb Slovenske Bistrice. V sedmih
dvobojih so se pomerili boksarji iz Slovenije in Hrvaške. Zlati grb je šel na Hrvaško, osvojil ga je Leo Cvetković, član BK
Predator Rijeka, ki je v članski konkurenci premagal Luko Mejača iz Fight cluba
Ljubljana. Med domačini je navdušil mladinec Arjan Bislimaj. Po sodniški odločitvi je sicer izgubil proti Alenu Selimoviču
iz Kranja, a je bil njegov dvoboj razglašen
za najbolj borben.
T. A.
Foto: Tjaša Brglez

20. MEDNARODNI
ŠAHOVSKI TURNIR

Šahovski klub Impol je ob občinskem prazniku 19. marca v Hotelu Leonardo v Slovenski
Bistrici izvedel že jubilejni, 20. mednarodni
turnir Slovenska Bistrica 2017. Pomerilo se
je kar 76 šahistov. Zmagal je hrvaški velemojster Mladen Palac, član ŠK Branik Maribor. Izmed domačih predstavnikov je bil
najboljši Aljoša Tomazini, ki je osvojil šesto
mesto. Gregor Podkrižnik je bil sedmi, Žan
Tomazini pa je zasedel deveto mesto. Za Šahovski klub Impol je nastopil tudi najmlajši
udeleženec turnirja, Tito Kolja Veber, rojen
leta 2009.
T. A.
Foto: Aleš Kolar

ZMAGOVALNI
ŠPORTNI DELAVCI
Športna zveza Slovenska Bistrica in Zavod za šport Slovenska Bistrica sta tudi
ob letošnjem občinskem prazniku izvedla tradicionalni turnir v malem nogometu. 16. marca so se v športni dvorani v Slovenski Bistrici pomerile ekipe
občine, direktorjev, športnih delavcev,
policije in novinarjev. Turnir so osvojili
športni delavci, ki so v finalu po izvajanju kazenskih strelov s 5 : 4 premagali
novinarje (redni del se je končal z izidom 3 : 3). Tudi tekmo za tretje mesto so odločili streli z bele točke: ekipa
občine je s 3 : 2 slavila proti policiji (po
rednem delu je bil rezultat 1 : 1). Peto
mesto so osvojili direktorji. Pokale najboljšim so podelili župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica
Bojan Fajs in direktor Zavoda za šport
Slovenska Bistrica Marjan Štimec.
T. A.
Foto: Aleš Kolar

