ZANIMIVOSTI

Stran 2

Informator, junij 2018

OHRANJANJE
TRADICIJE

V Gladomesu že nekaj let zapored krajani
prirejamo praznovanje delavskega praznika 1. maja. To praznovanje vključuje
postavljanje mlaja in kresovanje ob neizogibni pijači in jedači. Letos smo se zbrali pri Gregorju in Katji Bera, kjer smo se
naužili dobrega golaža in jedi z žara, ki
so jih pripravile spretne roke domačinov.
Prvomajsko drevo je podaril Janko Tomažič. Vaški fantje, dekleta in žene pa so drevo okrasili z vencem in pisanimi trakovi
in ga tako pripravili za postavitev. Letos je
bilo poskrbljeno tudi za najmlajše, saj so
svojo energijo in razposajenost lahko krotili na velikem napihljivem toboganu.
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KOLOFON

Katja Skubic

MAJSKO DREVO TUDI
NA ČREŠNJEVCU
Postavitev majskega drevesa je za krajane Črešnjevca pomemben dogodek, saj
je to priložnost za tradicionalno srečanje in druženje mladih in starih. Vsako
leto eden od vaščanov podari primerno
smreko; tokrat je bila to družina Močnik.
Najprej je treba drevo podreti, ga prepeljati na kraj postavitve, olupiti deblo in
okrasiti vrh, na koncu pa dobro pritrditi
še slovensko zastavo, da je ne bi odpihnil

že prvi veter. Drevo je tako pripravljeno za
postavitev. Ta se je na Črešnjevcu zgodila
v nedeljo, 29. aprila, popoldne. Zbralo se
je lepo število krajanov. Moškim je pod
vodstvom Iveka Krajnčiča uspelo mlaj
dvigniti ročno, ženske so medtem poskrbele za okrepčilo, otroci pa so se ves čas
sproščeno zabavali. Po težaškem delu je
sledilo druženje, ki je zaradi grozečih črnih oblakov potekalo v domu kulture namesto pod črešnjevskimi češnjami. A bilo
je vseeno veselo in nepozabno. Zato hvala
vsem, ki so kakorkoli prispevali k prijetnemu dogodku.
Nina Dežman Cimperc

PRIZNANJE
DEJANU
KALANU

Dejan Kalan je v mesecu maju na Ptuju
prejel priznanje za najboljšo moško vlogo
odraslih gledaliških skupin v okviru območnega srečanja Linhartovega festivala
(Slovenska Bistrica, Ptuj, Lenart, Ormož),
in sicer za nastop v glasbeni monokomediji Marš v tri… sto narodnih, avtorja
Draga Čoža.

Informator - glasilo Občine Slovenska Bistrica
Izdajatelj: Javni zavod za informiranje in KTV Slovenska Bistrica, Trg
Svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
Uredniški odbor: Vojka Osojnik, Tomaž Ajd, Drago Čož

Odgovorni urednik: Drago Čož
Tisk: Evrografis d.o.o. Naklada: 9300 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v
občini Slovenska Bistrica brezplačno.
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UVODNIK

VLOŽEK V ČLOVEKA
Ime mi je Barbara, sem vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena v Vrtcu Otona
Župančiča Slovenska Bistrica. Z veseljem
in predanostjo opravljam delo, za katerega
sem mnenja, da je eno najpomembnejših
in najodgovornejših.
Želja po opravljanju dela vzgojiteljice sega
v moje otroštvo. Moja igra je bila povezana z nenehnim učenjem in vodenjem. Otroci so bile plišaste in druge igrače, ki so
bile deležne moje vzgoje in izobraževanja.
Moja starša bi potrdila dejstvo, da sem do
svojih »otrok« bila zelo odgovorna in tudi
zaščitniška. Že takrat sem načrtovala delo.
Učila sem jih pesmi, jim delila materiale,
s katerimi sem sicer sama ustvarjala, in
se pretvarjala, da so to naredili moji varovanci. Sprehodi so bili načrtovani po
dvorišču naše hiše in do bližnjega gozda,
kjer smo skupaj odkrivali lepote narave.
Tudi dnevnik dela sem imela. Vanj sem
vpisovala izvajanje dejavnosti in beležila
prisotnost otrok.
Po končanem šolanju na srednji vzgojiteljski šoli in pozneje na pedagoški fakulteti
se je moja igra spremenila v realno delo.
Tako se je moja profesionalna pot v vrtcu

začela pred šestimi leti.
Skozi leta dela, dodatnega izobraževanja in ob prebrani literaturi opažam, da
strokovno rastem, da širim svoje znanje s
področja predšolske vzgoje in da se moje
učenje nikoli ne bo končalo. Vsak dan se
učim, vedno znova in znova. Otroci pa so
zagotovo moji največji učitelji in tudi najboljši kritiki.
V vrtcu ne potekata le igra in varstvo,
ampak še mnogo dodatnih dejavnosti, ki
predstavljajo kurikulum: zadovoljevanje
otrokovih potreb, jutranji objemi, brisanje noskov, učenje pesmic, branje pravljic,
brisanje solz … Na drugi strani pa sodelovanje s starši, sodelovanjem s pomočnikom, sodelovanje z lokalnim okoljem,
pisanje prispevkov, pisanje priprav in tematskih sklopov, sodelovanje na različnih
likovnih natečajih.
Poleg načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela je moja naloga tudi spremljanje
otrokovega razvoja. To je edini način, s
katerim nadgrajujem otrokovo znanje v
njegovo območje bližnjega razvoja. Za
opazovanje in zapisovanje uporabljam
različen instrumentarij in vodim otrokov
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portfolio, ki je posamezniku in njegovim
staršem vedno na voljo za vpogled. Tudi
zase vodim in oblikujem osebni portfolio,
ki se polni in je pričujoči dokument moje
profesionalne poti.
Zavedam se, da nisem vzgojiteljica le šest
ur in pol, kolikor sem neposredno prisotna v oddelku, ampak sem vzgojiteljica štiriindvajset ur na dan. Ko odhajam domov,
sem še vedno vzgojiteljica Barbara. Moja
vloga, moj poklic me osrečuje in spremljata na vsakem koraku. Moje delo je hkrati
tudi moj hobi, v katerem zelo uživam.
Pri svojem delu iščem nove ideje, nove
izzive. Povezujem se s starši, z lokalnim
okoljem in ustanovami. Posebej ponosna
sem na petletno medgeneracijsko sodelovanje z enoto doma dr. Jožeta Potrča v
Slovenski Bistrici. Na likovnem področju
se povezujemo s trgovino Spar, v kateri
pripravljamo likovne razstave, in z otroško revijo Cicido, v kateri otroci uspešno
objavljajo svoja likovna dela v Cici nabiralniku. Z umetnostjo me povezuje tudi
izvajanje obogatitvene dejavnosti Izzivi
likovne umetnosti, prek katere se predšolski otroci spoznavajo z likovnimi izzivi in
jih premagujejo. Letos sem prvič sprejela
tudi zame nov izziv. V tandemu sem uspešno izvedla regijsko delavnico za strokovne delavce, s katerimi sem delila svoje
delovne izkušnje.
Prostorski pogoji dela se od enote do enote našega vrtca razlikujejo, čeprav ugotavljam, da niso slabi. Skozi leta se tudi spreminjajo, kar pa je v skladu z zakonodajo.
Ti so za otroke zelo pomembni, a vendar
niso pred osebnimi stiki in srčnostjo človeka.
Veseli me spoznanje, da v našem vrtcu
sledimo naslednjim vrednotam: sprejemanje, spoštovanje, strpnost, sodelovanje,
strokovnost, odprta komunikacija, odgovornost, pozitivna klima.
Spoštovanje je ena izmed temeljnih vrednot in se navezuje na večino ostalih. In
ravno spoštovanje je tista vrednota, ki bi
ji morala širša družba dati večji pomen.
Vzgoja otrok je premalo cenjena. Začne se
v vrtcu, kjer se gradijo temelji, nadaljuje v
osnovni in nato v srednji šoli ter pozneje
na fakulteti. To je vložek v človeka.
Moje delo vzgojiteljice je zahtevno in odgovorno, a ga ne bi zamenjala za noben
poklic na svetu. Opazovati razvoj, napredek, vedoželjnost, ustvarjalnost in iskrenost otrok je nekaj najlepšega, kar me vodi
skozi moje delo in kar mi lepša življenje.
Barbara Špes, dipl. vzgojiteljica
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VOLITVE, EVROPSKI PROJEKTI

KARMEN FURMAN V
DRŽAVNEM ZBORU

Foto: Ines Jemenšek

Občine Slovenska Bistrica, Makole,
Poljčane in Oplotnica so po štirih letih
znova dobile poslanca oziroma poslanko
v državnem zboru. To je mag. Karmen

Furman, kandidatka Slovenske demokratske stranke. Dosedanja direktorica občinske uprave v Poljčanah je na parlamentarnih volitvah, ki so bile v nedeljo, 3. junija,
dobila dobrih 30 odstotkov vseh glasov v
2. volilnem okraju 7. volilne enote in prepričljivo zmagala. Karmen Furman se zaveda, da bodo pogajanja za sestavo nove
vlade težka in dolgotrajna: »Menim, da bi
morali pokazati državotvorno držo. Vsi
govorimo o tem, da želimo nekaj boljšega
za Slovenijo, za nas same. Potreben bo širši
pogled, konsenz, saj je treba spoštovati voljo volivcev. Slovenska demokratska stranka je vendarle dobila 25 odstotkov volilnih glasov in je zmagovalka teh volitev.
Ne glede na to, ali bo naša stranka uspela
sestaviti vlado, se bom borila za razvoj na-
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Mag. Karmen Furman je prejela 30,02
odstotka glasov volivcev, sledijo pa Matjaž Kebert (Lista Marjana Šarca) z 10,40
odstotka, Modest Motaln (Slovenska ljudska stranka) 8,66 odstotka, Zoran Košič
(Stranka modernega centra) 8,01 odstotka,
Ludvik Repolusk (Socialni demokrati) 7,91
odstotka, Božidar Vivod (Slovenska nacionalna stranka) 7,10 odstotka, Jure Justinek
( Levica) 5,53 odstotka, Borut Košič (Nova
Slovenija) 5,25 odstotka, Irena Majcen (Demokratična stranka upokojencev) 5,16 odstotka, Mitja Horvat (Stranka Alenke Bratušek) 3,10 odstotka, Gvido Novak (Andrej
Čuš in Zeleni Slovenije) 1,99 odstotka,
Metka Cvetko (Pirati) 1,77 odstotka, Peter
Šajn (Dobra država) 1,35 odstotka.... Volilna udeležba je bila 51,43 odstotna.

ših krajev, kot sem obljubila. Zadnja štiri
leta, ko smo bili brez poslanca, so se vse
naložbe osredotočile v center dražve, pri
nas pa se ni kaj dosti dogajalo. In to je tisto
primarno, za kar se je treba boriti.« T. A.

ODOBRENI EVROPSKI PROJEKTI

V SLOVENSKI BISTRICI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020
Skupaj je odobrenih 16 projektov / programov v skupni vrednostiskoraj21 milijonov evrov (za vse partnerje). Gre za
projekte in vsebine, ki so za naše območje

prioritetne (gospodarstvo in podjetništvo,
naravna in kulturna dediščina ter turizem,
energetika, trajnostna mobilnost in razvoj
podeželja).

Pripravila: mag. Monika Kirbiš Rojs, vodja
Oddelka za gospodarstvo in direktorica
Razvojno informacijskega centra Slovenska
Bistrica
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EVROPSKI PROJEKTI
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Opomba: V mednarodnih projektih, pri katerih sodeluje več partnerjev skupaj, 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).

BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE
RIC Slovenska Bistrica v okviru projektnih
aktivnosti SPOT svetovanje Podravje
vabi vse potencialne podjetnike, ki se
pripravljajo na samostojno podjetniško
pot, in podjetnike začetnike, ki jim
primanjkuje osnovnega podjetniškega
znanja, da se udeležijo sklopa dveh
brezplačnih izobraževanj:

1.ALI JE PODJETNIŠTVO ZAME?
26. in 27. junija 2018, od 16.00 do 19.45
v sejni sobi RIC-a Slovenska Bistrica (Trg
svobode 5, Slovenska Bistrica). Prijava je
obvezna prek spletnega obrazca.
2.KAJ
MORAM
VEDETI
KOT
PODJETNIK?
3. in 4. julija 2018, od 16.00 do 19.45 v

sejni sobi RIC-a Slovenska Bistrica (Trg
svobode 5, Slovenska Bistrica). Prijava je
obvezna prek spletnega obrazca.
Število mest je omejeno.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Danici Košir, RIC Slovenska Bistrica (tel.
št.: 02 292 72 10).
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KOMUNALA
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KOMUNALA
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VARNOST

REGIJSKO TEKMOVANJE
EKIP PRVE POMOČI

Foto: Tjaša Brglez

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, Rdeči križ Slovenije –
Območno združenje Slovenska Bistrica
in Občina Slovenska Bistrica so v soboto, 2. junija, izvedli regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. V ta namen
so pripravili štiri delovna mesta: ob parku
pri Bistriškem gradu, na Trgu svobode,

pri Graslovem stolpu in na parkirišču pri
športnem parku. Vključili so tudi zanimiv
park pri glasbeni šoli, kjer so udeleženci sestavljali sestavljanko Civilne zaščite, Rdečega križa, policije in gasilcev. Na
predstavitvenih točkah so svojo opremo
in delovanje predstavile različne enote sil
za zaščito in reševanje ter društva in druge organizacije: Policija, Slovenska vojska,

S 1. januarjem 2013 je na območju mesta
Slovenska Bistrica začel delovati pilotni
projekt s področja varnosti ljudi in njihovega premoženja, ki smo ga poimenovali
Varovana soseska. Gre za prvi takšen projekt v Sloveniji, ki je bil pripravljen ob pomoči Fakultete za varnostne vede. Ne gre
za novo idejo o takšnem načinu dela, gre
le za prenos načina dela operativnih služb,
ki se uspešno v sodelovanju s prebivalci,
že vrsto let uporablja v angleški policijski
praksi. V projektu sodelujejo policisti, občinski redarji in varnostniki varnostnega
podjetja Aktiva varovanje.
V mesecu juniju bo v našem mestu več
javnih prireditev, zaključek šolskega leta
in tudi začetek dopustov. Zaradi tega se
lahko pričakuje tudi povečanje števila varnostnih dogodkov, predvsem pa primerov
tatvin, vlomov v objekte in v vozila ter
raznih primerov vandalizma. Ker bodo
na udaru predvsem okolica osnovnih šol,
okolica srednje šole in mestni park, bodo
policisti, občinski redarji in varnostniki
prisotni predvsem na teh območjih. Njihova preventivna prisotnost pogosto odvrne posameznike od nameravanih negativnih ravnanj.
Delo teh služb usmerja in koordinira policija. Njihovo delo bo potekalo na takšen
način tako dolgo, kot bodo to narekovale
varnostne potrebe.
Konkretni rezultati in uspehi projekta v
preteklih letih so boljši, gledano tudi skozi

statistične pokazatelje. Iz njih je namreč
razvidno, da je v našem mestu vsako leto
manj hudih oblik kaznivih dejanj in tudi
manj kršitev javnega reda in miru.
V primeru kaznivih dejanj požigov v poletnih mesecih leta 2014 in 2015 v Laporju je policija varnostni sosvet seznanila o
svojih ukrepih, prav tako pa tudi o reakcijah tamkajšnjih krajanov. Ker požigalca
policisti še niso izsledili, so krajani tega
območja še vedno vznemirjeni, saj so v
strahu, da bo neznani požigalec s svojim
ravnanjem nadaljeval tudi v letošnjem poletju.
Prav zaradi tega se bo tudi to poletje razširilo delovanje projekta Varovana soseska,
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nujna medicinska pomoč, gorska reševalna služba, olimpijski gasilski prvaki PGD
Šmartno na Pohorju, Rdeči križ Slovenska
Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Turistično društvo Cokla Tinje.
Na tekmovanju je sodelovalo dvanajst
ekip prve pomoči iz vzhodnoštajerske
regije, ki so prikazale znanje iz reševanja
in oskrbe realistično prikazanih poškodb
ponesrečencev ob raznih nesrečah. Prvo
mesto je osvojila ekipa prve pomoči Rdečega križa občine Oplotnica, drugi so bili
gasilci z Zgornje Bistrice, tretje mesto pa
so zasedli člani ekipe Prostovoljnega gasilskega društva Poljčane. Vodja tekmovanja
Damijan Remškar je povedal, da so vse
ekipe pokazale odlično znanje, namen je
bil dosežen. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, na katerem je
sodelovalo okoli 200 ljudi, sta si ogledala
tudi Irena Nečemer, podpredsednica Rdečega križa Slovenije, in Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje.
T. A.

ŠESTO LETO VAROVANE SOSESKE

ki poteka že v
mestu Slovenska
Bistrica,
še na območje
Laporja in Hošnice.
Člani varnostnega sosveta
smo se v zadnjem obdobju
ukvarjali tudi s
seznanjanjem
in
predlaganjem ukrepov
pristojnim organom za izboljšanje var-

nosti v naši občini, s seznanjenjem ljudi
o različnih varnostnih dogodkih in varnostnih tveganjih, prav tako pa smo se
ukvarjali tudi z organiziranjem posvetov
in okroglih miz (medvrstniško nasilje, nasilje nad starejšimi, preprečevanje družinskega nasilja, zloraba prepovedanih drog,
preprečevanje vandalizma, varstvo pred
požari, varovanja javnih prireditev, nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov
itd.), ki pomagajo k dvigovanju samozaščitne zavesti in ravnanja.
Stanislav Mlakar,
predsednik varnostnega sosveta, podžupan
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SOCIALA, ZDRAVSTVO
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VIŠJA SOCIALNA POMOČ
Od 1. junija do 31. decembra 2018 je na
podlagi sprejete novele ZSVarPre-F denarna socialna pomoč za vse prejemnike,
ne le za samske, ampak tudi za družine z
otroki, višja. Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 385,05 EUR. Vsi, ki denarno socialno pomoč prejemajo in imajo
še veljavno odločbo, lahko vložijo vlogo
za ponovni izračun od 1. junija 2018 do
31. julija 2018. Centri za socialno delo ne

bomo po uradni dolžnosti spreminjali še
veljavnih odločb, potrebna je nova vloga,
sicer se bo pravica izplačevala po veljavni
odločbi. Za pravico do varstvenega dodatka lahko zaprosijo posamezniki, katerih
dohodek je nižji kot 566,00 EUR, kolikor
je po novem zgornja meja za varstveni
dodatek. Pri zakonskih (in seveda izven
zakonskih) parih, kjer oba partnerja izpolnjujeta zakonske pogoje (65 let moški

in 63 let ženske) je ta meja v skupni višini
881,76 EUR. Ob tem še zmeraj ostaja pogoj dolžnost preživljanja zavezancev.
S 1. junijem 2018 se spreminja višina posmrtnine, in sicer s sedanjih 297,00 EUR
na 385,00 EUR, in višina pogrebnine s
595,00 EUR na 770,00 EUR.

ditev diod in delovanje naprave na temu
namenjeni lutki. Usposabljanje je potekalo že drugič, vendar pa udeležencev ni
bilo ravno veliko.

Člani Društva upokojencev Zgornja
Ložnica so v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Zgornja Ložnica in OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica oziroma
Podružnično šolo Zgornja Ložnica organizirali usposabljanje za uporabo defibri-

latorja. 18. aprila je v prostorih podružnične osnovne šole na Zgornji Ložnici Andrej
Hudin, član Gasilskega društva Slovenska
Bistrica in upokojeni reševalec ZD Slovenska Bistrica, obiskovalce seznanil z delovanjem aparata za oživljanje in praktično
prikazal rokovanje z njim. Aparat je nameščen na dimniku pri vhodu v podružnično
šolo na Zgornji Ložnici in je namenjen širši uporabi. Krajanom je na voljo v primeru
zastoja srca. Mogoče ga je vzeti iz omarice,
ga uporabiti in vrniti nazaj na svoje mesto.
Hudin je udeležencem na lutki prikazal
celoten postopek oživljanja, vključno z
uporabo defibrilatorja. Vsak udeleženec
je nato imel možnost preizkusiti izvajanje
umetnega dihanja in masaže srca ter pritr-

Direktorica: Blanka Rupar,
univ. dipl. soc. del.

UPORABA DEFIBRILATORJA

KAJ VEŠ O PROMETU 2018

Katja Skubic

jel kolo in kolesarsko čelado ter uvrstitev
na državno tekmovanje, ki je potekalo 26.
maja v Ljubljani.
Oddelek za družbene dejavnosti

16. maja je Svet za preventivo in vzgojo v Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Jakob
cestnem prometu Občine Slovenska Bi- Tramšek. Zmagovalec je za nagrado prestrica v sodelovanju z Osnovno
šolo Antona Ingoliča Spodnja
Polskava, Združenjem šoferjev
in avtomehanikov Slovenska Bistrica, Policijsko postajo SlovenModrci
ska Bistrica in občinskim redardo
stvom organiziral medobčinsko
velikosti
tekmovanje Kaj veš o prometu
F
2018. Tekmovanje je potekalo na podružnični osnovni šoli
na Zgornji Polskavi in se ga je
Slovenska Bistrica,
udeležilo 48 učencev iz devetih
Partizanska
ul. (41A,
osnovnih šol iz občin Slovenska
VENI
zraven
Lentek
bara)
T
I
R
Bistrica, Poljčane in Makole.
O
OTV
!
Tekmovalci so morali opraviti
Perilo, pižame,
OPUST
P
teoretični del, kjer se je preverjaoblačila, nogavice,
V JUNIJU
lo znanje cestnoprometnih predkopalke, brisače,
pisov, sledila je vožnja s kolesom
kuhinjske krpe, predpo prometnih površinah in popasniki, hišni copati,
tem še spretnostna vožnja na
PVC prti na metre,
Bombažno perilo
NA VSE!!!
posebej pripravljenem poligonu.
kopalniške preproge
do velikosti 9
Najbolje se je na tekmovanju
na metre, ...
odrezal učenec iz Osnovne šole

Intimo+

Style

Trgovina

-20%
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JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS
– 1), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18), 16. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 12/2018) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2018 objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica: matična številka: 5884250000, davčna številka:
49960563.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb
1. Nepremičnine parc. št. 185/3, 185/4 in
185/5, vse k. o. 741 – Bukovec, v površini 1.965 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina 185/3, k. o. 741 – Bukovec opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče,
nepremičnina 185/4, k. o. 741 – Bukovec
opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 185/5, k. o. 741 –Bukovec opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 26.700,00 EUR brez davka.

RAZPIS

2. Nepremičnini parc. št. *71 in 563/3, obe
k. o. 2661 – Gaj, v površini 1.512 m2. Po
prostorskih aktih sta nepremičnini opredeljeni kot zazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
91.200,00 EUR brez davka.
3. Nepremičnina parc. št. 1490, k. o. 725
– Kot, v površini 6.444 m2. Po prostorskih
aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče – območje počitniških hiš SP. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 66.500,00 EUR brez
davka.
4. Nepremičnina parc. št. 633/1, k. o. 745
– Kovača vas, v površini 983 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
12.000,00 EUR brez davka.
5. Nepremičnina parc. št. 63/5, k. o. 744
– Ritoznoj, v površini 721 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
15.600,00 EUR brez davka.
6. Nepremičnine parc. št. 555/3, 555/8,
555/10, 556/4, vse k. o. 744 – Ritoznoj, v
površini 377 m2. Po prostorskih aktih so
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujene nepremičnine je 5.730,00 EUR brez
davka.
7. Nepremičnina parc. št. 108/34, k. o. 753
– Slovenska Bistrica, v površini 220 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena
za
ponujeno
nepremičnino
je 7.800,00 EUR
brez davka.
8. Nepremičnina parc. št.
606/1, k. o.
753 – Slovenska Bistrica, v
površini
394
m2. Po prostorskih aktih je
nepremičnina
opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
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diščna cena za ponujeno nepremičnino je
18.600,00 EUR brez davka.
9. Nepremičnina parc. št. 1536/1, k. o. 753
– Slovenska Bistrica, v površini 212 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 7.100,00 EUR brez davka.
10. Nepremičnina parc. št. 1645/75, k. o.
753 – Slovenska Bistrica, v površini 580 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 26.000,00 EUR brez davka.
11. Nepremičnina parc. št. 1734/1, k. o. 753
– Slovenska Bistrica, v površini 816 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 27.600,00 EUR brez davka.
12. Nepremičnina parc. št. 20/3, k. o. 748
– Spodnja Polskava, v površini 970 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 35.000,00 EUR brez davka.
13. Nepremičnina parc. št. 773/2, k. o. 748
– Spodnja Polskava, v površini 1.338 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 31.700,00 EUR brez davka.
14. Nepremičnina parc. št. 773/6, k. o. 748
– Spodnja Polskava, v površini 813 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 18.000,00 EUR brez davka.
15. Nepremičnini parc. št. 776/1, 776/2,
obe k. o. 748 – Spodnja Polskava, v površini 3.987 m2. Po prostorskih aktih sta
nepremičnini opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
ponujeni nepremičnini je 110.000,00 EUR
brez davka.
16. Nepremičnina parc. št. 258/5, k. o. 742
– Zgornja Polskava, v površini 416 m2. Po
prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 17.300,00 EUR brez davka.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba.
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IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno, kupljeno«.
2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
3. Ponudnik je lahko vsaka fizična ali
pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanj nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v
višini 10 % ponujene cene s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, številka: 01313-0100009691,
odprt pri: UJP Slovenska Bistrica, sklicna
številka: 00 76139-7221002-0553 z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – z
navedbo številke nepremičnine«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 10 dni po končni
izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku
všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe
V roku 8 dni po pozivu prodajalca mora
izbrani ponudnik s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejša ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne
želi skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine

RAZPIS, URAD ZA DELO
Pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na
TRR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto
in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
VIII. Rok vezanosti ponudnikov na
dano ponudbo
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je 60 dni.
Ponudnik lahko ponudbo umakne le, če
je prodajalec prejel umik, preden je prejel
ponudbo ali sočasno z njo.
IX. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe
OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani
varščini.
Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dobi v
sprejemni pisarni občine ali na uradni
spletni strani občine – www.slovenska-bistrica.si.
X. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. V
primeru prejema več ponudb z navedbo
enake cene se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna,

VZPODBUDNE NAPOVEDI
Napovednik zaposlovanja

Napovedi delodajalcev za drugo polovico leta 2018 so spodbudne. Zavod RS za
zaposlovanje med delodajalci z deset ali
več zaposlenimi dvakrat na leto izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere
namen je pridobivanje ocene o gibanju
povpraševanja po izdelkih ali storitvah
delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne trenutne in
predvidene prihodnje težave pri kadrovanju.
Napovedi delodajalcev, ki zaposlujejo
644.600 ljudi, za prihodnjo polovico leta,
so še bolj spodbudne kot doslej: napovedujejo triodstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se 19.400 novih delovnih mest.
Iščejo se predvsem delavci za preprosta
dela, vozniki tovornjakov in vlačilcev,
prodajalci, varilci, zidarji, skladiščniki,
uradniki za nabavo in prodajo, natakarji,
orodjarji in čistilci.

Katere kompetence delodajalci pričakujejo od zaposlenih?
Delodajalci so opredelili razloge za težave
pri zaposlovanju določenih poklicev. Med
delodajalci, ki so navedli, da so imeli težave z zaposlovanjem kadrov določenih
poklicev, jih je 43,9 % izpostavilo, da se na
razpisano delovno mesto ni prijavil noben
kandidat, 69,0 % pa jih je navedlo različne
pomanjkljivosti kandidatov, najpogosteje
pomanjkanje delovnih izkušenj (39,6 %),
neustrezno izobrazbo (30,8 %) in pomanjkanje poklicno specifičnih znanj (22,7 %).
Med ostalimi kompetencami, ki so primanjkovale kandidatom, so delodajalci
najpogosteje izpostavili telesne sposobnosti, ustrezen odnos do strank in timsko
naravnanost.
Preberite še druge ključne poudarke in
podrobnejše informacije iz najnovejše
raziskave Napovednik zaposlovanja, ki jih
najdete na naši spletni strani v dokumentu
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ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem
predstojnika ustavi postopek do sklenitve
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do četrtka, 12. 7. 2018, do 12. ure. Ponudbe se
oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica ali pošljejo na naslov: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo prispeti na naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe in pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem ponudnika obvestila.
Ponudbe se bodo odpirale v petek, 13. 7.
2018, ob 9. uri v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.
XII. Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi
s predmetno ponudbo so dostopni na Oddelku za splošne in pravne zadeve pri Nini
Iršič, tel št. 02 843 28 15, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Vodja oddelka za splošne in pravne zadeve
mag. Janja Tkavc Smogavec

Rezultati analize Napovednik zaposlovanja 2018/I.
V Sloveniji skoraj 11 tisoč
manj brezposelnih kot pred
letom dni
Brezposelnost se v Sloveniji še naprej
zmanjšuje. Ob koncu maja je bilo registriranih 76.705 brezposelnih, kar je 2,4 %
manj kot aprila in 12,5 % manj kot maja
2017.
Na območju Slovenske Bistrice se je od
januarja do maja letos iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo
597 brezposelnih oseb. Razveseljujoči so
podatki o dodatnih potrebah delodajalcev po novih kadrih, saj je bilo do meseca
maja letos v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje na območju Slovenske Bistrice
objavljenih že 613 prostih delovnih mest.
Registrirana brezposelnost
Maja letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.095
brezposelnih oseb, kar je za 5,4 % manj
kot v mesecu aprilu v letu 2018 in za 19,1
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URAD ZA DELO

OBČINE

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(maj 2018)

Štev. delovno
aktivnih
(marec 2018)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(marec 2018)

% manj kot v enakem obdobju lani, meseca
maja 2017. Med registriranimi brezposelnimi v mesecu maju so bili 230 mladi, kar
znaša 21 %. Stopnja registrirane brezposelnosti je maja 2018 na Uradu za delo Slovenska Bistrica znašala 7,7 % (kar je za 1,9 %
manj kot v enakem obdobju lani), na območju celotne Slovenije pa je znašala 8,6 %.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

66

294

7,9

Oplotnica 112

642

6,2

Poljčane

148

1.161

8,5

Slovenska
Bistrica

833

8.294

7,8

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS se število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Maja 2018 je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica 10.391 delovno
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 5,7 % več kot v enakem
obdobju lani. V Območni službi Maribor
se je delež povečal za 2,7 %, povečal se je
tudi delež na ravni celotne Slovenije, in sicer za 3,5 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
59,4 %

ženske

45,0 %
16,8%

11,6 %

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

21 %

33,8 %

25,9 %

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
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oz. največ 1
mesec. Izjema so invalidi, pri katerih pa
lahko traja vključitev več kot 1 mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 31. julija 2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V program se lahko vključijo
mladi do izpolnjenega 30. Leta, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Usposabljanje lahko traja
2 ali 3 mesece. V 3-mesečni program se

lahko vključite le, če ste iskalec prve zaposlitve. Program je aktualen do razdelitve
sredstev oziroma najdlje do 30. novembra
2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu
2017/2018
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši evidenci; starim 30
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in več
z nedokončano ali končano osnovno šolo,
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši
evidence; posameznikom, ki se vključujejo na trg dela po končanem programu
socialne aktivacije. Usposabljanje traja 2
ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 30. novembra 2018.
•Trajno zaposlovanje mladih – začasno
ustavljeno
7. maja 2018 je bilo začasno ustavljeno
zbiranje ponudb delodajalcev na javnem
povabilu Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (program, namenjen mladim
do izpolnjenega 30. leta starosti) za zaposlitev brezposelnih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Sredstva za zaposlitev brezposelnih
mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni
Sloveniji se bodo ponovno začela dodeljevati za ponudbe, prejete od 2. novembra,
2018, in sicer za razpoložljiva sredstva za
leto 2019.
Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddate delodajalci iz vse Slovenije (ne
glede na vaš sedež), vendar bo vaša ponudba lahko sprejeta le za zaposlitev ciljne
skupine mladih s stalnim prebivališčem v
kohezijski regiji zahodna Slovenija.
Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko
regijo ali koledarsko leto) oziroma najkasneje do 31. julija 2019, ko se izteče končni
rok za predložitev ponudb delodajalcev.
Na naši spletni strani si poglejte seznam
občin, razdeljen na vzhodno in zahodno
Slovenijo.
•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine;
7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
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poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let in so najmanj 6 mesecev prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb; so starejše od
30 let in so najmanj 12 mesecev prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb; so starejše
od 30 let in imajo izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana ali zaključena osnovna
šola) ter so v evidence brezposelnih oseb
prijavljene najmanj 6 mesecev; so starejše
od 30 let in bodo po vključitvi v programe
socialne vključenosti in aktivacije znova
postale dejavne na trgu dela.
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 tedensko. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oz.
najdlje do 31. julija 2019.
Novost: Usposabljamo lokalno za zaposlitev v najbolj iskanih poklicih
Aktualno je novo javno povabilo Usposabljamo lokalno, ki bo odprto do porabe
sredstev oz. najdlje do 28. junija 2019. Nov
program bo okrog 390 brezposelnim omogočil usposabljanje na delovnem mestu za
zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj
iskanimi pri delodajalcih v posameznih
delih Slovenije. S takšnim usposabljanjem bodo brezposelni pridobili dodatna
znanja, veščine in spretnosti, s katerimi
si bodo izboljšali ali razširili zaposlitvene
možnosti in odprli nove poti do zaposlitve v deficitarnih poklicih. Delodajalci
bodo s pomočjo novega javnega povabila spoznali in usposabljali brezposelne za
konkretno delo v deficitarnih poklicih še
pred sklenitvijo delovnega razmerja. Cilj
povabila je, da se vsaj tri četrtine udeležencev po zaključku programa zaposli pri
delodajalcih.
Kdo se lahko vključi v usposabljanje?
V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v
evidenci brezposelnih in katerih znanja in
delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost
brezposelni, ki:
•sodijo v starostno skupino od 30 do 49
let;
•imajo večje možnosti za uspešen zaključek programa in za zaposlitev po zaključku programa;
•v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni
v noben program;
•so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi;
•imajo socialne in zdravstvene ovire.

Informator, december
junij 2018 2014
Usposabljanje na delovnem mestu traja tri
mesece. Poteka brez delovnega razmerja,
praviloma polni delovni čas, največ pet
dni v tednu, pod vodstvom mentorja, ki
ga zagotovi delodajalec. Kandidati mora-

URAD ZA DELO,RIC
MODRA HIŠKA
jo pred začetkom usposabljanja uspešno
opraviti zdravniški pregled, delodajalec pa
mora poskrbeti za vsa obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Udeležencem v programu se povrne dodatek
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za prevoz in dodatek za aktivnost.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

MODRA DELAVNICA
V Zavodu Simetris že skoraj osem let
pripravljamo različne dejavnosti za otroke. Že od vsega začetka smo dajali veliko
poudarka spodbujanju naravoslovnega
razmišljanja in tehniškega ustvarjanja.
Ustvarjalna znanost in Znanost v soboto
sta privabili v Modro hiško veliko otrok.
Ob javnem pozivu za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin
Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj pa
smo začutili, da bi lahko naredili korak
naprej. Želeli smo ustvariti prostor, kjer
bi lahko predvsem otroci in mladi pa tudi
odrasli raziskovali in ustvarjali na področju tehnike, tehnologije in naravoslovja.
Ponudili bi jim nove načine učenja, odkrivanja njihovih potencialov in oblikovanja
lastne poklicne poti.
Partnersko sodelovanje
K partnerstvu smo pritegnili še Občino
Rače - Fram, Orodjarstvo Gorjak in Zavod SiOK iz Slovenske Bistrice. Pripravili
smo projekt Vzpostavitev centra Modra
delavnica – od poskusa do poklica”, ki je
bil na prvem pozivu izbran za sofinanciranje. Prostor v središču Frama in delno
urejanje tega (elektrika, podi in vodovod)
je prispevala Občina Rače - Fram, Orodjarstvo Gorjak bo otrokom in
mladim omogočilo spoznavanje
poklicev v orodjarstvu prek tehniških dni, poklicnega preizkusa in
programa ABC orodjarstva, SiOK
pa bo razvijal nove metode učenja za mlade in pristope pri delu z
ranljivimi skupinami.
Sodobna tehnologija za otroke in
odrasle
V prostorih Modre delavnice boste našli zanimivo in predvsem
uporabno tehnologijo – 3D-tiskalnik, laserski gravirni stroj,
Lego Mindstorms (roboti) in
druge Lego Education komplete,
računalnike in tablične računalnike s programi za 3D-modeliranje
in daljinsko upravljanje z roboti,
delovne stroje in orodje za oblikovanje izdelkov iz lesa, kovine,
plastike in drugih materialov, peč

Delavnica Mehanski stroji z
Education (foto: Danilo Kozoderc)

Lego

za glino in lončarsko vreteno, šivalni stroj,
veliko tablo za poučevanje in načrtovanje,
v glavnem vse, kar majhni in veliki mojstri
potrebujejo pri uresničevanju svojih idej
in ciljev. V naših prostorih se bo nahajala
tudi kuhinja, kjer bodo potekali kuharski
tečaji.
Prostori in dejavnosti v njih vabijo
Pripravljamo široko paleto programov in
dejavnosti za predšolske in osnovnošolske
otroke, dijake, ki želijo bolje spoznati tehniške poklice in tehniško naravnano delo
in si s tem pridobiti nove izkušnje, mlade
s svojo idejo in mlade v poklicih in tudi
za starejše. Zraven delovnih in tehnično
ustvarjalnih delavnic bomo izvajali tudi
delavnice, na katerih bo lahko posameznik dobil dovolj informacij in potrebna
znanja ter veščine za načrtovanje in uresničitev lastne podjetniške ideje.

Preučevanje alternativnih virov energije
pomočjo LEGO Education (foto Darko
Zakelšek)
V začetku načrtujemo izvedbo 19 različnih programov skozi večje število delavnic. Povezovanje s šolo bo potekalo skozi
tehnične dneve in delavnice na šolah, stremimo pa tudi k sodelovanju s podjetji, z
vidika prispevanja k razvoju in uresničitvi
njihovih idej.
V marcu smo začeli z urejanjem prostora,
nabavo opreme in pripravo programov.
Vrata odpiramo junija in vas vabimo, da
nas obiščete na Turnerjevi 107, v rumeni
zgradbi zraven gasilskega doma. Vabljeni
radovedni osnovnošolci, srednješolci ter
mladi in odrasli, ki vas zanimajo tehnika,
tehnologija in naravoslovje.
Odpiralni čas:
vsak delovni dan od 10. do 16. ure, nekatere dni v tednu pa tudi v poznejših popoldanskih urah. Več informacij najdete
na www.simetris.si.
Danilo Kozoderc, Darko Zakelšek
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ZGODILO SE JE V BISTRIŠKEM GRADU
Bistriške zgodbe – nekdanja
Šolska ulica, 18. april 2018

Lepi vrtovi, številni vodnjaki, živahna ulica – to je bila pred drugo vojno Šolska ulica. V bistriškem gradu smo začeli z Bistriškimi zgodbami, spomini, ki nikjer niso zapisani. In smo jih dolžni kot domačini tudi poznati. Polna Predporočna dvorana
in pripovedovanja ljudi, ki so živeli oziroma še živijo v Šolski ulici. Vse to smo doživeli v uri in pol vračanja v polpreteklo
zgodovino. Minka Kos, Maks Ozimič in Oskar Lang so tisti, ki se še kako dobro spominjajo dogodkov izpred vojne. Delili
smo spomine na družine, ki so se skoraj vse ukvarjale z obrtjo v ulici, ki se je nekaj časa celo imenovala Slovenska, pa Vošnjakova in danes Partizanska. V tej ulici so živele družine Kodolič, Marinšek, Podhraški, Gumzej, Tomažič, Smeh, Valand in
celo umetnik Jurij Ačko. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica bo še eno takšno prireditev organiziral v jesenskem času. Takrat
bomo odstirali dvorišča, poslušali zgodbe drugega dela mesta Slovenska Bistrica.
Viktor Ajd

STAROBISTRIŠKI VEČERI
Koncert francoskih
šansonov s skupino
Oriyon, 20. april 2018

V soboto, 19. maja 2018, smo ob 11. uri v razstavišču Graslov stolp odprli
spremljevalno razstavo mednarodnega trienala UNICUM 18.
Tema letošnje razstave je bila vrelna veha.
Keramična vrelna veha je pozabljeni izdelek lončarske tradicije,
čeprav je še vedno nepogrešljiv del opreme vsakega kletarja. In kaj
pravi izročilo? Ko je klet prek vrelnih veh »zapela«, je začel mošt
vreti, se spreminjati v vino in ko se klet »pogrezne v tišino«, slavi
Martin novo vino.
Izmed 25 prispelih prijav je komisija v sestavi Mario Berdič (likovni kritik), Ursula Hribernik (univ. dipl. etnologinja in antropologinja) in Zvonko Bizjak (oblikovalec keramike) izbrala 21
del, ki so predstavljena na razstavi. Komisija je podelila tudi tri
odkupne nagrade in tri priznanja.
Odkupne nagrade so prejeli:
− 1. nagrada: Tanja Sokolov – Boh,
− 2. nagrada: DarinkaLapajne,
− 3. nagrada: VasjaNanut.
Priznanja so prejeli: Alenka Gololičič, Stanka Janžič in Vesna Taušanović.
Kulturni program na odprtju je pripravila glasbena skupina Gemaj, razstavo pa je odprl podžupan Občine Slovenska Bistrica,
Stanislav Mlakar.

V tretjem nadstropju Graslovega stolpa smo istočasno
odprli razstavo.

ZELINA 18 – mednarodno razstavo
vinskih kozarcev in čaš
Razstava prihaja k nam iz hrvaškega mesta Sveti Ivan
Zelina, kjer so v organizaciji galerije Sveti Ivan Zelina v
sodelovanju z Likovnim art dizajn centrom Ladica letos
že sedmič zapored priredili omenjeno razstavo. Razstava ima močno mednarodno udeležbo in letos sodelujejo
avtorji s Hrvaške, iz Indije, Rusije, Slovenije in iz Turčije.
Silvo Husu
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NAPOVEDUJEMO:
V sobota, 25. avgusta 2018, ob 20.30:
Projekt Lazarus (hr), koncert v okviru projekta Seviqc Brežice
Prihaja osvežitev s Hvara. Hrvaški ansambel Projekt Lazarus proučuje pomen kulturne dediščine pozne renesanse
in baroka pri ustvarjanju edinstvene evropske identitete, ustvarjene na temeljih humanizma in razsvetljenstva, na
katerih krilih leži evropska prihodnost.
V soboto, 25. avgusta 2018, ob 20.30 bo v Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici nastopil
ansambel Projekt Lazarus s koncertnim programom Brevis et facilispslamorum, baročna
osvežitev s Hvara, s čimer bo predstavil zbirko
psalmov italijansko-hrvaškega skladatelja Damjana Nembrija, rojenega na Hvaru leta 1584.

V soboto, 1. septembra 2018, ob 19.30: Starobistriški večeri – koncert Eroike
Aromatike, gostja večera: vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice
Eroika Aromatika vabi na romantično doživetje na prostem.
V čudovitem okolju, pod zvezdnatim nebom bo koncert najlepših melodij, spogledovanje klasike s sproščenim popom.
Harmonija glasbe, harmonija glasov in harmonike. Prepletanje poznanih refrenov, sproščenega klepeta, smeha in dobrega počutja.
Miha Zabret, zdravnik, ki s petjem lajša bolečine in lepša dneve bolnikom. Njegova specializacija je kirurško in nekirurško zdravljenje vsega med čelom in spodnjim delom vratu. Ta del pa je tudi sicer njegov adut, saj se je težko odločil med
zdravniškim in pevskim poklicem, vztrajal je na obeh polih in poleg medicinske fakultete končal tudi večletno izobraževanje solopetja pri priznanih profesorjih doma in v tujini.
Mihael Strniša, profesor glasbe, ki s petjem in harmoniko pričara nasmeh in vabi na ples. Profesor solopetja znanje prenaša na mladi rod in veliko potuje, saj nastopa doma in v tujini, je prejemnik številnih mednarodnih nagrad. Družbo mu
dela harmonika, njegova druga strast, zato ob solopetju v tujini študira tudi harmoniko. Šarm solopetja in tanga, podajanje nežnih čustev in ognjevite strasti so njegova posebnost.
Gašper Banovec, solopevec, ki s petjem v filharmoniji, operi ali v komornem zboru polepša dan in začini večer. Redni
član Zbora slovenske filharmonije kot solist nastopa tudi v operi, za srce in dušo pa si privošči še petje v komornem
zboru, deluje kot korepetitor. Pel je tudi v vokalni skupini, prepotoval ves svet in bil uspešen na mnogih mednarodnih
tekmovanjih. Višina je njegova dodana vrednost, na posluh in pogled.
Iskreno in sproščeno, želeno in pričakovano. Koncert najlepših melodij v najboljši družbi.

POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE
V tednu od 9.-13. julija bodo med 9.
in 11. uro v bistriškem gradu potekale
Poletne ustvarjalne delavnice.
V sproščenem poletnem vzdušju je ustvarjanje pod grajsko lipo in v grajskih
prostorih vedno navdušujoče in zabavno. Vsebine za program ustvarjanja
črpamo iz zakladnice grajskih zbirk in
kulturno bogatega okolja.
Prijave zbiramo do 5.7.2018 (ursula.
hribernik@zavod-ksb.si ali na 020 80
55 355).
Cena delavnic za cel teden je 5 eur.
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izredno fleksibilno organizirani, kar je ob
tako intenzivih vlaganjih skupine Impol
in ob nenehnih spremembah v poslovnem
okolju nujno potrebno.

ANDREJ KOLMANIČ,

DIPL. INŽ. STR. SPEC., GLAVNI
IZVRŠNI DIREKTOR SKUPINE IMPOL
Gospod Kolmanič, na mesto glavnega
izvršnega direktorja skupine Impol ste
bili imenovani s 1. januarjem letošnjega
leta. Najprej seveda čestitke, čeprav nekoliko pozno. Sicer pa ste v Impolu že
sedemnajst let. Kako se spominjate svojih začetkov?
Hvala lepa za čestitke. 17 let?! Že kar dolgo obdobje, pa vendar so spomini na prvi
dan še kako živi. Spomnim se strahu pred
neznanim okoljem, takratnega organizatorja izobraževanja ob pisalnem stroju in
varnostnega inženirja z njegovim duhovitim uvodom v varno gibanje po industrijski coni. Spomini pa so mešani. Zelo
lepi so na sodelavce, ki so takrat imeli že
veliko izkušenj – tako na poslovnem kot
življenjskem področju – in so jih bili pripravljeni deliti. Nekoliko slabši pa na nas
mlade, ki smo v večini ravnokar zaključili
s šolanjem in bili združeni v tehnološki
skupini vzdrževanja. Bili smo nabiti s teorijo, prepričani, da nosimo pamet sveta,

hrepeneli smo po dokazovanju in bili pri
tem nesposobni vzpostaviti normalen človeški odnos, kar je vodstvo hitro opazilo
ter ustrezno ukrepalo.
Povejva nekaj o korporativnem upravljanju skupine. Pred časom, natančneje
leta 2015, ste spremenili sistem vodenja in v cilju večje korporacijske transparentnosti prešli na enotirni sistem
upravljanja.
Od prehoda na enotirni sistem je minilo
že kar nekaj časa, leta 2015 smo prešli na
trenutni sistem vodenja. Poslovanje skupine kaže na to, da je bila odločitev pravilna. Izpolnjeni so bili vsi cilji, zaradi katerih smo prešli na ta sistem vodenja. Če
pogledate današnjo kadrovsko strukturo,
lahko vidite, da smo v sistem upravljanja
vključeni novi, mlajši kadri, kar je tudi bil
prvotni namen. Prav tako so prek predstavnika delavcev v upravnem odboru v
upravljanje vključeni vsi zaposleni. Smo

Trenutne razmere na trgu aluminija
niso ravno spodbudne, predvsem v kontekstu trgovinske vojne, ki sta jo na drugi strani Atlantika »zakuhala« ameriški
predsednik Donald Trump in njegova
administracija …
Trenutne razmere na aluminijskem trgu
so kvečjemu kaotične, daleč od tega, da
bi bile ugodne in spodbudne. Odvija se
namreč trgovinska vojna, ki jo tako ali
drugače vodijo ZDA. Na eni strani uvajajo uvozne carine na aluminijske izdelke iz drugih delov sveta, na drugi strani
izvajajo sankcije nad ruskimi proizvajalci
aluminija. Uvedba carin na izdelke iz EU
ustvarja pritisk na cene blaga, ki ga prodajamo v ZDA. Še višje carine na aluminijaste izdelke s Kitajske pa so povzročile, da
so kitajski proizvajalci preusmerili svoje
izdelke na evropsko tržišče z znatno nižjimi cenami, kar pomeni dodatni pritisk
na naše cene. Na drugi strani pa uvedba
sankcij nad ruskimi proizvajalci aluminija
neposredno vpliva na ceno aluminija, ki
je drastično poskočila. Pojavil se je manko aluminija, saj so nekateri predelovalci
začeli zavračati ruski aluminij.
Bili ste del ekipe, ki je pripravila strategijo skupine do leta 2025. Cilji so optimistični, visoko zastavljeni. Milijarda
evrov prihodkov, 400 tisoč ton izdelkov,
80 milijonov ostanka oziroma dobička
…
Za vsemi temi številkami še vedno stojimo, cilji so visoki, vendar realni. Zelo dobro obvladujemo razmere, kljub predhodno opisanim težavam. Povpraševanje po
aluminijevih izdelkih raste. Še enkrat več
so se izkazale naše ključne prednosti pred
konkurenco: fleksibilnost in razpršenost
komercialne mreže na nabavni in prodajni
strani. Imamo širok asortiman izdelkov, ki
jim povečujemo stopnjo predelave in dodelave ter jih prodajamo na vse dele sveta.
Naša nabava vhodnih surovin in formatov
je prav tako razpršena med dobavitelje iz
celotnega sveta. Letošnje leto načrtujemo
256.000 ton prodaje, kar predstavlja devetodstotno rast v primerjavi z letom 2017.
Prav tako načrtujemo rast EBITDA, in sicer za pet odstotkov.
Te impozantne številke bodo najbrž
botrovale tudi novim delovnim mestom.
V zadnjem letu smo število zaposlenih v
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Slovenski Bistrici povečali za 67, kar pomeni skoraj za šest odstotkov. Pri dodatnem zaposlovanju moramo biti previdni,
da ostajamo racionalni in da s pomočjo
novih zaposlenih izboljšujemo produktivnost ter dodano vrednost na zaposlenega,
in ne obratno.
Investicijska vlaganja so v zadnjih desetih letih dosegla več kot sto milijonov
evrov. Brez slednjega seveda ni rasti in
razvoja. Kdaj boste predvidoma zaključili trenutni investicijski cikel in kaj
vključuje?
V zadnjih desetih letih so investicijska vlaganja presegla 100 mio €. S tem trendom
nadaljujemo tudi v letu 2018, zaključek ciklusa pa pričakujemo
v prvi polovici 2019.
Na področju livarništva zaključujemo
skoraj 10 mio € vredno
naložbo v novo livarno, s katero optimiramo surovinsko oskrbo.
Postavljamo proizvodno linijo za izdelavo
litih palic, s katerimi
si odpiramo popolnoma novi trg. Vrednost
naložbe je 6 mio€. Na
področju stiskalništva
smo – kot dobro veste
–prejšnji mesec svečano odprli nov obrat,
s katerem želimo kupcem ponuditi naše
izdelke z dodatno stopnjo dodelave. Investirali smo dobre 3 mio €. Začeli smo tudi
z gradbenimi deli za novo iztiskovalno
linijo, s katero večamo proizvodne kapacitete. Vrednost naložbe je 15 mio €. Postavljamo novo linijo za kovanje, s katero
večamo proizvodne kapacitete. Vrednost
naložbe je 2,5 mio €. Z namenom dviga
produktivnosti in izboljšanja kakovosti
valjanih izdelkov posodobljamo, nadgrajujemo in dograjujemo sklope opreme v
družbah Impol FT (Slovenska Bistrica),
Impol TLM (Šibenik, Hrvaška) in Impol
Seval (Sevojno, Srbija). Vrednost vseh
naložbo je dobrih 51 mio €. Pri vseh teh
projektih, ki imajo za posledico dvig produktivnosti, ne smem pozabiti še naložbe
v obratna sredstva.
V prejšnjem mesecu ste se menda sestali
z vodstvom vaših podjetij v Sevojnem in
Šibeniku. Kako kaže tam?
Z vodstvom naših podjetij se mesečno
sestajamo. Za Seval lahko potrdim, da
posluje skladno s pričakovanji oziroma
letnimi načrti. V Šibeniku je zgodba ne-
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koliko drugačna. Žal imamo pri zagonu
tople valjarne po generalni obnovi nekaj
težav. Dejstvo je, da je bila obnova strokovno izjemno zahtevna, pri sami obnovi
smo odkrili še dodatne pomanjkljivosti.
Naši strokovnjaki skupaj s pogodbenim
izvajalcem obnove intenzivno odpravljajo
pomanjkljivosti, vse s ciljem, da se proizvodnja čim hitreje normalizira.
Nedolgo tega je bil ob otvoritvi ene od
novih industrijskih hal v Impolu podpisan sporazum o izgradnji kablovoda in
izgradnji II. etape zahodne obvoznice.
Najbrž je že skrajni čas, da se oboje tudi
dejansko izgradi …
S problemom smo se začeli ukvarjati že

pred več kot desetimi leti. Upamo, da
smo s sporazumom končno prišli do rešitve. Zavedati se je treba, da brez ustrezne infrastrukture ni več razvoja Impola
oziroma naložb in s tem povezanih novih
delovnih mest na lokaciji v Slovenski Bistrici.
Pravzaprav je tragikomično oziroma
tragično, da ima Impol kot zelo uspešen
poslovni subjekt in eden naših najuspešnejših izvoznikov v 21. stoletju težave z
zagotavljanjem električne energije. Občasno ste menda zaradi preobremenjenosti primorani celo ustavljati posamezne proizvodne kapacitete …
Danes imamo v sistem omejevanja konične moči priključenih 19 naprav! To pomeni, da v določenih obdobjih s pomočjo
programskih rešitev omejujemo zmogljivosti teh naprav z namenom preprečitve
preobremenitve daljnovoda. Jasno, omejevanje zmogljivosti pa neposredno vpliva
na proizvodne kapacitete.
Z izgradnjo obvoznice bosta naposled
razbremenjeni tudi samo mesto in njegovo središče. Iz Impola in vanj se dnev-
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no transportirajo zelo velike količine
vhodnega materiala, polizdelkov, izdelkov …
Z večanjem kapacitet raste tudi promet v
smeri in iz smeri industrijske cone Impol.
Glede na že sprejeto strategijo to pomeni v povprečju 80 tovornjakov dnevno.
Izgradnja obvoznice bo omogočila, da se
mestno jedro razbremeni težkega prometa, da se vsem otrokom zagotovi varna pot
v šolo in da se prebivalcem Slovenske Bistrice izboljšajo bivanjski pogoji.
Ob zadnji otvoritvi nove proizvodne
hale so si obiskovalci lahko ogledali razstavljeni prototip plovila Quadrofoil.
Projekt je na začetku veljal za zelo obetavnega, podpisana je bila tudi tripartitna pogodba med Impolom, občino
Slovenska Bistrica in nosilcem projekta. Imate mogoče kakšne informacije v
zvezi s tem, kaj se dogaja s tem poslovno
-tehničnim projektom?
Skupina Impol je samo eden izmed dobaviteljev posameznih segmentov tega plovila. Pri nas imajo najete delovne prostore,
nobene druge povezave s to pravno osebo
nimamo. Tudi statusa projekta ne poznamo.
Povejva še nekaj o družbeni odgovornosti pa o okoljski osveščenosti in vpetosti
»fabrike« v lokalno okolje. Marsikdaj
slišimo; pa saj glede kakšnega sofinanciranja ali sponzorstva lahko potrkamo le
še na Impolova vrata …
Z rastjo Impola se čuti tudi rast lokalnega okolja. Eno izmed temeljnih načel zagotavljanja trajnostnega razvoja skupine
Impol je tudi skrb za lokalno skupnost,
pri čemer smo si zadali, da bomo zaradi
vpetosti v lokalno okolje nenehno skrbeli
za sožitje s prebivalci, prispevali k razvoju
družbenih aktivnosti, pospeševali razvoj
perspektivnih interesnih dejavnosti in prispevali k boljši kakovosti življenja.
Gospod izvršni direktor, ste na pomembni odgovorni, izvršilni funkciji.
To delo seveda terja in zahteva ustrezne
napore, odgovornost, koncentracijo.
Kako na povsem osebni ravni skrbite za
psihofizično kondicijo in stabilnost?
Prostočasne aktivnosti so za managerja
izredno pomembne zaradi številnih stresnih situacij. Če želim biti učinkovit, potrebujem tudi nekaj prostega časa za družinske radosti, telesno vadbo, sprostitev. Vse
to krepi um in duha.
Drago Čož
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ŽUPNIJSKA KARITAS V LETU 2017
Župnijska Karitas Slovenska Bistrica je
bila ustanovljena leta 1991. Pobudo za
ustanovitev je dal pokojni Stanko Šerbelj,
pri tem mu je pomagal takratni župnik
Danijel Slatinek.
Kot je v vsaki župniji pravilo, je predsednik župnijske Karitas župnik, ki z vodjo
Karitasa in prostovoljci skrbi za delovanje te dobrodelne organizacije. Vodja župnijske Karitas je bil od leta 2010 Milan
Borko, pred njim pa Marta Šprogar. V letu
2018 je vodenje bistriške Karitas prevzela
Mira Kresnik.
Slovenska Karitas kot tudi nadškofijske in
župnijske Karitas spadajo med dobrodelne in socialne cerkvene ustanove, ki jim
morata biti zagotovljeni enaka obravnava
in možnost delovanja kot drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo.
Prostovoljci in sodelavci Karitas morajo
na prvem mestu pri svojem delu upoštevati etičnost in krščanske vrednote. Prizadevajo si za sočuten odnos do vseh ljudi,
še posebej do revnih, zatiranih, odrinjenih
na rob in ljudi v stiski. Pomagajo vsem, ne
glede na etnično pripadnost, narodnost,
vero, nazorsko ali politično pripadnost.
Upoštevajo in spoštujejo versko tradicijo,
kulturo in vrednote vsakega posameznika. Zato javne informacije o delu Karitas
morajo ščititi njihovo zasebnost in zaupne podatke ljudi v stiski ter prispevati
k ozaveščanju o potrebnosti medsebojne
pomoči in solidarnosti v družbi. Težko
je nekomu zaupati svoje stiske in težave, vendar je ravno to najboljše zdravilo.
Sodelavci in prostovoljci Karitas
se morajo zavedati, da je človek
v stiski morda našel nekoga, ki
mu lahko zaupa, zato je še kako
pomembno, da tega zaupanja ne
zapravijo. Sodelavci in prostovoljci Karitas si prizadevajo za pomoč
človeku v stiski in ne za pohvalo
ali nagrado.
V dekanijski Karitas Slovenska
Bistrica se trudijo stiske ljudi
zmanjšati s prehranskimi paketi, s
plačilom položnic v hudih stiskah,
z nakupom šolskih potrebščin, z
učno pomočjo učencem, ki imajo težave v šoli, in še z mnogimi
drugimi oblikami pomoči. Dobro
sodelujejo z Nadškofijsko Karitas
Maribor in si ob izrednih stiskah
tudi pomagajo, kot na primer z
rabljenimi oblačili, po katerih je
v Mariboru večje povpraševanje.
Zelo dobro sodelujejo z enoto

Doma Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici,
s centrom za socialno delo in po potrebi
tudi z Rdečim križem.
V dekanijski Karitas deluje okrog 60 prostovoljcev, ki so v letu 2017 opravili preko
4000 ur prostovoljnega dela. Občasno jim
priskočijo na pomoč še zunanji sodelavci
pri posameznih opravilih.
Družinam, starejšim, posameznikom po
ocenitvi stanja pomagajo s hrano, oblačili
in vedno pogosteje pri plačilu osnovnih
položnic.
Tako so v letu 2017:
− nakupili za 1.700 evrov hrane in skupaj
z EU razdelili 11 ton hrane,
− razdelili oblačila za odrasle in otroke,
čevlje, igrače,
− plačali 23 položnic,
− kupili šolske potrebščine,
− organizirali druženje starejših, srečanje
starejših občanov, romanje na Brezje,
− obiskali preko 100 starejših na domu.
Vsak mesec prehranski paket prejema
okrog 60 prosilcev oziroma skupaj 239
družinskih članov. Nekaterim starejšim in
invalidnim osebam dostavljajo hrano na
dom.
Lani sta v okviru Karitas dve družini prvič
letovali na morju.
Skupaj z župnikom so organizirali romanje prostovoljcev Nadškofijske Karitas
Maribor v Slovenski Bistrici. S pomočjo
sponzorjev – občine, Elektra Maribor in
gasilcev s Šmartna so romanje in program
izpeljali tako dobro, da so dobili najvišje
pohvale. Iskrena hvala vsem donatorjem.

V Karitasu deluje tudi več skupin:
− Al-anon za svojce alkoholikov,
− skupina za druženje v enoti Doma Jožeta Potrča,
− ročnodelska skupina Spominčice (izdelujejo cvetje iz papirja, adventne venčke
…),
− okrasna skupina (za krasitev cerkva),
− skupina za izobraževanje (pomoč učencem s težavami v šoli).
Delo in dogajanje v Karitas je res pestro.
Veseli bi bili, če bi se jim pridružili še novi
prostovoljci.
Treba je imeti odprto srce, odprte roke in
oči, da bomo sočloveka, ki je v stiski, znali
videti in mu po najboljših močeh pomagati.
Seveda pa vse to brez dobrih ljudi, ki s
svojimi prispevki pomagajo Karitas, ne bi
bilo izvedljivo v takšnem obsegu. Hvala za
vsak vaš dar.
A. Korošec
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ENJOYHERITAGE
V okviru projekta ENJOYHERITAGE,
katerega vodilni partner je Občina Slovenska Bistrica, želimo partnerji poiskati
načine, kako predvsem mlade, ki vse manj
aktivno preživljajo svoj prosti čas, privabiti nazaj v naravo, jih senzibilizirati za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine
ter navdušiti za življenje na podeželju, kjer
bodo znali prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene možnosti.
V projekt čezmejnega sodelovanja je
vključenih sedem projektnih partnerjev iz
Slovenije (Občina Slovenska Bistrica, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za turizem Maribor - Pohorje)
in Hrvaške (mesto Ozalj, Javna ustanova
za upravljanje z zavarovanimi naravnimi
območji krapinsko-zagorske županije,
Naravni park Žumberak – Samoborsko
hribovje, Občina Vrsar). Območja povezujejo ohranjena narava, izjemna kulturna
dediščina in pestra geološka ter arheološka zgodovina.
V okviru omenjenega projekta bomo
v prihajajočih poletnih mesecih na Bistriškem uredili novo tematsko pot med
Slovensko Bistrico in Črnim jezerom na
Pohorju. Bistriška pot, kot smo jo poimenovali, sledi stoletnim zgodbam, ki se
prepletajo med grajskimi zidovi in naravo
Pohorja, med trdim preživetjem in igrivimi pripovedmi. Glede na to, da je celotna trasa poti dolga 18 kilometrov, smo jo
razdelili na pet vsebinskih sklopov, ki jih
prikazuje preglednica.
Interpretacijske točke na bistriški poti
bodo opremljene z zanimivimi animacijskimi elementi, interpretativnimi tablami,
elementi za rekreacijo in učenje o dediščini. V planinskem domu pri Treh kraljih
nastaja geo in gozdni vrtec, ki bo pika
na i interpretativne ponudbe projektnega
območja med Slovensko Bistrico in Čr-

nim jezerom. V prijetnih, z animacijskimi
elementi, ki na barvit in ilustrativen način
ponazarjajo naravno in kulturno dediščino območja, opremljenih prostorih, igralnicah, bodo otroci skozi igro spoznavali
naravno in kulturno dediščino. Z zanimivimi igrali bo opremljena tudi okolica planinskega doma za doživeto z elementi dediščine obogateno igro.
Ureditev bistriške poti ima velik pomen
za lokalno prebivalstvo, saj bo pripomogla
k izboljšanju zavedanja o pomenu naravne in kulturne dediščine ter k ohranjanju
naravnih in kulturnih virov območja.
Omogočila bo aktivnejše in poučno
preživljanje prostega časa v naravi ter
pripomogla k turističnemu razvoju
in povečanju zaposlitvenih možnosti
območja.
Projekt je med
drugim omogočil
izobraževanje za
vodnike interpretatorje, ki so pridobili
nova znanja s področja načrtovanja doživetij in interpretacije naravne in kulturne
dediščine. Izobraževanja so potekala v sodelovanju s partnerjem, Zavodom za turizem Maribor - Pohorje. Certificirani vodniki interpretatorji bodo s pridobljenim
znanjem obiskovalcem na zanimiv način
predstavljali naravno in kulturno dediščino bistriške poti.
Na pobudo projektnega partnerja, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
OE Maribor, smo v začetku letošnjega
leta izvedli likovni natečaj v sodelovanju
z Osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica na temo bistriške poti.
Učenci prve triade so s svojimi ilustraci-
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jami izbranih točk na bistriški poti poskrbeli za barvitost in slikovitost priročnika
Interpretacija za male in velike. V priročniku je predstavljena dediščina vseh petih
pilotnih območij skozi primere inovativnih in kreativnih načinov podajanja le-te.
V njem bodo tako pedagoški delavci kot
angažirani starši in posamezniki našli načine (naloge), kako predstaviti naravo in
kulturno dediščino otrokom in tudi odraslim na drugačen način ter jih posledično
senzibilizirati za njeno ohranjanje. Verjamemo, da ga bodo z veseljem vzeli v roke.
V zahvalo za izjemne ilustracije smo mladim umetnikom v sodelovanju z Zavodom
za kulturo Slovenska Bistrica, Društvom
Koruzno zrno in lutkovno skupino podružnične Osnovne šole Zgornja Ložnica
priredili kreativno delavnico, na kateri so
si otroci poslikali vrečke in si ogledali lutkovno predstavo Martin Krpan.
V okviru izobraževanj učiteljev in vzgojiteljev osnovnih šol in vrtcev na projektnih
območjih je bila oktobra lani v Slovenski
Bistrici izvedena izobraževalna delavnica,
na kateri smo sodelujočim pedagoškim
delavcem predstavili naravno in kulturno
dediščino območja med gradom v Slovenski Bistrici in Črnim jezerom ter Malo šolo
geologije in osnove gozdne pedagogike. V

sklopu delavnice, ki je temeljila na z vsemi
čuti podprtih prikazih interpretacije dediščine, vključujoč kreativne delavnice, so
se učitelji in vzgojitelji na ne duhamoren
način seznanili s projektnimi vsebinami in
interpretacijo.
V mesecu maju so udeleženci pomladnega dela izobraževanja za pedagoške delavce Od Bistriškega gradu do Črnega jezera
– skozi igriv sprehod spoznavam in ohranjam dediščino v živo spoznali zanimive
načine interpretacije naravne (Bistriški
vintgar) in kulturne dediščine (arheološko najdišče Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi). Ekipa animatorjev iz Zavoda
za kulturo Slovenska Bistrica ter interpretatorjev dediščine z Zavoda RS za varstvo
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narave je poskrbela za prav posebna doživetja na Pohorju.
V pripravi so doživljajski programi, namenjeni šolam, turističnim ponudnikom
in družinam. Vključevali bodo zanimive
in privlačne predstavitve dediščine območja, podprte z mogočimi aktivnostmi in
doživetji v naravi.
S pomočjo mobilne aplikacije, ki prav tako
nastaja v sklopu projekta, bomo za vsebine
poti navdušili in aktivirali tiste obiskovalce, ki jih sicer klasični motivacijski pristopi ne dosežejo, saj zanje niso zanimivi.
Predvsem je tukaj mišljena aktivacija najstnikov, ki bodo prek mobilne aplikacije dobili podatke o poti in – verjamemo
– impulz za odhod v naravo ter aktivno
preživljanje prostega časa in spoznavanje
dediščine (tod brez mobitelov, tablic …).
Z mobilno aplikacijo bomo z zanimivimi
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nalogami tudi preostale obiskovalce spodbujali k ponovnemu obisku območja kot
tudi k obisku ostalih vključenih območij,
saj bodo interaktivne vsebine ob vnovičnem obisku omogočale nadgradnjo doživetja in znanja.
Projekt sofinancira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A
Slovenija – Hrvaška.
Skupna vrednost projekta je 1.221.544,00 EUR
oziroma 1.038.312,39
EUR
upravičenih
sredstev ESRR. Od tega
je vodilnemu projektnemu partnerju namenjenih 235.620,00 EUR

IZVIRNI MLADI
TURISTIČNI DELAVCI
Zadnji četrtek v mesecu maju je bilo na
osrednjem mestnem trgu v Slovenski Bistrici ponovno zelo veselo in razigrano.
Potekalo je že 12. medobčinsko srečanje
turističnih podmladkov z naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Dogodek je organiziral Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica v sodelovanju z
medobčinsko turistično zvezo in ob podpori Občine Slovenska Bistrica. Prireditev
je sofinancirala Turistična zveza Slovenije.
Gre za nadaljevanje projektov Turistične zveze Slovenije, ki potekajo v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah, z njimi pa
želijo spodbuditi delovanje mladih v turizmu. Skupno pri vseh je, da se vsebine
navezujejo na raziskovanje domačega kraja, spoznavanje običajev, odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po
starih receptih in podobnega ter na ugotavljanje možnosti za njihovo vključevanje v
ponudbo kraja. Letos so mladi ustvarjali
na temo Kultura in turizem. Turističnim

podmladkom pa so se tudi letos pridružili posamezniki in skupine, ki delujejo in
ustvarjajo na šolah, in to na plesnem, pevskem ali glasbenem področju.
Tako smo ponovno preživeli prijeten popoldan v družbi mladih turističnih delavcev in mladih ustvarjalcev ter njihovih
mentorjev. Predstavili so se nam:
-Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica z nalogo OHRANJATI KULTURO
KRAJA SKOZI IGRO IN PLES,
-Vrtec Blaže in Nežica z nalogo KULturni
vrtec,
-Turistični krožek OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje z nalogo HRANA
OB DELOVNIKIH IN PRAZNIKIH NA
TINJSKEM DELU POHORJA in Otroška
folklorna skupina Tinje,
-OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica z nalogo PO POTEH LAHOVE MIME,
-OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava,
podružnici Zgornja Polskava in Pragersko, z nalogama INGOLIČEV DAN IN
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nepovratnih sredstev.
Aktivnostim v okviru projekta ENJOYHERITAGE lahko sledite na uradni spletni strani www.enjoyheritage.eu ali na
strani družbenega omrežja Facebook
ENJOYHERITAGE.
projektna skupina ENJOYHERITAGE

LOV NA PRAGERJEV ZAKLAD in trobentač Anže Keršič,
-OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica z nalogo PRIDI NA BISTRIŠKI GRAD
DOLGČAS PREGNAT,
-2. osnovna šola Slovenska Bistrica z nalogo MIŠKA FRIDA PRIPOVEDUJE,
-podmladek TD Lipa Kebelj OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj
z nalogo NEKOČ V ČRNI KUHINJI, harmonikar Vito Senič in pevke Lana Žvižaj,
Natalija Adam in Larisa Kumer,
-turistični podmladek Mlada jelka OŠ
Šmartno na Pohorju z nalogo PRIDI
ISKAT GROMBERŠKI GRAD IN SKRITI
ZAKLAD,
-OŠ Anice Černejeve Makole z nalogo
ANIČINA DRUŽINSKA NEDELJA,
-OŠ Gustava Šiliha Laporje z nalogo LLL
po LPP – LAPASTI LAPKO LAPA PO
LAPORSKI POHODNIŠKI POTI in harmonikarka Biserka Dovnik,
-OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec z nalogo PERIŠČE ČREŠNJEVEC – KOT SO
PRALE NAŠE BABICE,
-Srednja šola Slovenska Bistrica z nalogo
KUL – TURA NA POHORJU.
Marsikaj smo si lahko ogledali, marsičemu prisluhnili, med seboj stkali prijateljstva, sicer pa smo tudi z letošnjega srečanja odšli bogatejši za številne ideje, ki so
nam jih predstavili mladi. Vsem iskreno
čestitamo za letošnje predstavitve in nastope.
12. srečanje turističnih podmladkov so
podprli: Občina Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, Sadjarska
kmetija Frešer – Frešjabka in Ahac Slovenska Bistrica. Vsem se iskreno zahvaljujemo.				
Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica
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GLASBENA ŠOLA

Poletje in z njim konec šolskega leta se nezadržno bližata, zato bi vam radi postregli
z novicami o delovanju Glasbene šole Slovenska Bistrica v drugem delu letošnjega
šolskega leta.
Mrzli februar ni ustavil naših glasbenikov,
da se ne bi udeležili 21. regijskega tekmovanja za godala v Ljubljani, komorne
skupine s pihali so muzicirale v Kopru, citrarji pa v Celju. Na regijskih tekmovanjih
je letos prvič ocenjevala le ena komisija
in doseženo zlato priznanje je pomenilo
ključ do udeležbe na državnem tekmovanju. Bienalni koncert »Nekoč in danes«,
katerega idejni vodja je Andrej Šmon, je
na oder povabil učence naše šole, ki so na
njem zaigrali skupaj s svojo sestro, bratom,
starši, starimi starši ali drugimi sorodniki,
ki so vešči igranja na glasbilo, in ljubek
koncert je privabil mnoge obiskovalce.
Uspešen glasbeni projekt »Fantom iz opere«, katerega pobudnica je bila Tadeja
Pančič, je tudi učencem laporske osnovne
šole ponudil svojevrsten glasbeni užitek
v domeni našega klavirskega oddelka v
okviru slovenskega kulturnega praznika.
Pusta hrusta smo iskali tako v dislociranih oddelkih kot v Slovenski Bistrici, kjer
nam je pri tem pomagal Pingvinček, ki ga
je odlično upodobil učenec Nejc Trantura,
na odru pa se je poleg njega zvrstilo veliko norčavih pustnih šem s svojimi glasbili. Dvodnevna delavnica pod vodstvom
odličnega glasbenika svetovnega formata,
nekoč našega učenca Martina Beliča je
razveseljevala naše flavtiste in nadgradila
njihovo znanje. Mesec marec je za vse, ki
so se odlično izkazali na poprej omenjenih regijskih tekmovanjih, prinesel državno glasbeno tekmovanje, TEMSIG, na
katerem so se izkazali učenci v kategorijah
citer ter komorne skupine s pihali, nekaj
naših glasbenikov pa se je udeležilo raznih
mednarodnih tekmovanj. Ministrica za
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja

Makovec Brenčič, je v letošnjem šolskem
letu prvič povabila na sprejem uspešne
učenke in učence glasbenih šol, ki so na
tekmovanjih v letu 2017 dosegli izjemne
dosežke, in mnogi naši učenci so se udeležili slavnostnega dogodka (klarinetista Aljaž Čuček in Miha Špec, trobentač
Miha Pirc ter citrarka Hana Hren, z njimi
pa njihovi mentorji: Andrej Šmon, Valter
Kukovič, Irena Anžič, Franja Kočnik, korepetitiorki Petra Turk Rupreht in Mateja
Pleteršek ter ravnateljica Radmila Bikić
Magdić). Učenka citer Hana Hren je na

21. regijskem tekmovanju prejela posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe
slovenskega avtorja, na prav tako že omenjenem, letos že 47. državnem tekmovanju TEMSIG pa posebno priznanje za
najboljšo izvedbo obvezne skladbe, kar sta
izjemna dosežka. Baletne plesalke in plesalci so se poleg rednega pouka baleta tri
sobote zapovrstjo v telovadnici 2. osnovne šole Slovenska Bistrica pripravljali na
vsakoletno produkcijo, ki je potekala v
stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, kjer so dopoldansko
vajo pred večernim nastopom spremljali
učenci 2. osnovne šole Slovenska Bistrica
in Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, dve večerni predstavi pa so si ogledali
starši nastopajočih ter mnogi drugi. Mentorica baletnih umetnikov, Manca Raušl,
je s presežno izvedbo baletne produkcije
nadgradila čarovnijo, ki je lastna le baletu. Mali princ, literarno delo, na katerem
je temeljila predstava, nas je učil mnogih
presežkov. S samostojnim klavirskim re-
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citalom je odlična učenka mentorice Barbare Škof Ana Pučnik navdušila ptujsko
občinstvo. Na intenzivnih vajah pihalnega
orkestra, katerega dirigent je Jernej Senegačnik ml., ki so potekale pri Treh kraljih,
so se glasbeniki pripravljali na revijo pihalnih godb v Šentjurju. Mnogi tematski
in oddelčni nastopi so se v aprilu zvrstili
v naši dvorani, gostili pa smo tudi trobilce iz glasbene šole v Slovenskih Konjicah.

Andrej Šmon, Gerbičeva nagrada

Mentorja Jernej Senegačnik ml. in Valter
Kukovič sta nastop naslovila »Zatrobi z
nami«. Učitelj naše glasbene šole, Andrej
Šmon, je v Cerknici, rojstnem kraju slovenskega glasbenika in skladatelja Frana
Gerbiča, prejel priznanje za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem
področju svojega učiteljskega glasbenega
delovanja. Ponosni smo, da je član našega kolektiva že 33 let, ne le kot odličen
pedagog, temveč tudi izjemen sodelavec.
Na strežaj smo odprli vrata naše šole na
dnevu odprtih vrat, da so lahko obiskovalci zaigrali na prav vsa glasbila, ki jih
poučujemo na naši šoli, ter se razvajali v
»zvočnem vrtu«, ko so občudovali edinstvena glasbila izpod spretnih rok učencev
6. razreda nauka o glasbi, njihove rime v
pesmicah o glasbilih, na katere muzicirajo, očarala pa so jih tudi Orffova glasbila,
nepogrešljiva pri skupinskem pouku. Učiteljice skupinskega pouka štajerske regije
(in tudi učiteljice skupinskega pouka naše
šole) so aprila zaključile s seminarjem po
metodi Willems. Učenke in učence od 1.
do 6. razreda baletnega oddelka so za nagrado ob zaključku celoletnega dela, ki se
je odražalo na že omenjeni uspešni baletni
produkciji, povabili še na baletno produkcijo baletnega oddelka Konservatorija za
glasbo in balet Maribor z »Glasbeno mineštro«, ki jo je skuhal veliki glasbeni in
kuharski maestro Jože Pongračič. V mesecu maju smo vrtičkarjem, ki bodo jeseni
postali prvošolčki, in učencem prvih in
drugih razredov bistriških osnovnih šol
(ter z uprizoritvijo »Mineštre« v Poljčanah
in v Oplotnici tudi tamkajšnjim otrokom)
ponudili sladkanje njihovih "ušesnih brbončic", ko smo jim skozi izjemno zanimivo predstavitev ponudili srečanje z
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glasbili, ki se jih je moč učiti pri nas, ter
jim predstavili tudi naše baletno delovanje. Zelo odmeven oktobrski koncert učiteljev smo znova izvedli ob morju, v Poreču, kjer nas je prijazno gostila tamkajšnja
glasbena šola, in nad našim nastopom so
bili navdušeni. Zaključni nastop oplotniškega dislociranega oddelka je sovpadel
s slavnostnim dogodkom ob 20-letnici
samostojne občine Oplotnica, zaključni
koncert v Slovenski Bistrici pa je gostil
letošnje tekmovalce. Sledil je koncert orkestrov, godalnega, pihalnega in harmonikarskega (dirigenti Katjuša Majcenič,
Jernej Senegačnik ml. in Radmila Bikić
Magdić), šolskega banda (mentor Jernej
Senegačnik ml.), pevskega zbora (mento-

rica Petra Turk Rupreht) in skupine Orffolini, ki jih v oplotniškem dislociranem
oddelku vodi Kristina Marjanović, ter
nato v prijetni naravi druženje vseh članov
teh zasedb na že tradicionalnem pikniku
in v sproščenem druženju. Poljčanski instrumentalisti so meseca junija sklenili
nastope z zaključnim koncertom v okviru poljčanskega občinskega praznika, v
prijaznem parku v Ozki ulici, tik ob naši
šoli, pa so učenci vseh skupin glasbene
pripravnice pod mentorstvom Tatjane Gaberšek sodelovali v glasbenem kvizu »Najlepše je biti glasbenik« in se pomerili med
seboj ter se preizkusili v znanju, ki so ga
nabirali to šolsko leto. Njihova mentorica
jim je pripravila ljubke in zaslužene diplome, pa tudi komisija ni bila prestroga, zato
je bil kviz prepoln zabavnih trenutkov.
Klarinetist Miha Špec (mentor Andrej
Šmon, korepetitorka Mateja Pleteršek) in
pianistke Lara Pulko, Lana Prosenak in
Ana Pučnik (mentorica Barbara Škof) so
ob zaključki šolanja v naši šoli pripravili
nepozaben koncert in kar malce težko se
nam je bilo posloviti od njih in jih poslati
tujim in večjim odrom naproti, potem ko

Glasbena pripravnica na javnem nastopu

ŠOLSTVO
so toliko let muzicirali na našem. Junij je
tudi mesec, ko so člani pihalnega orkestra
zaigrali na regijskem srečanju pihalnih
godb na Spodnji Polskavi, mesec izpitov
za vse instrumentaliste, mesec, ko bomo
v poletje zakorakali s podelitvijo spričeval
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ter tako sklenili to šolsko leto, ga zaobjeli,
pretehtali vse izvedeno in pričakujoč vrtiljak, ki se bo znova zavrtel jeseni s prvim
šolskim dnem.
Bojana Bučar

DOSEŽKI UČENCEV GŠ
Slov. Bistrica 2017/2018
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ZA POVPREČNEGA UPORABNIKA JE
ELEKTRIČNI AVTO ŽE DANES CENEJŠI
Tako pravi Teo Bunta iz podjetja Implera,
odličen poznavalec električne mobilnosti,
ki se poklicno ukvarja z razvojem polnilne
infrastrukture. Podjetje je v lanskem letu
preselilo sedež v Slovensko Bistrico, tako
da je naše mesto ne le eno tistih z največ
polnilnicami daleč naokoli, ampak tudi z
vrsto smelih projektov na tem področju,
ki bodo realizirani v bližnji prihodnosti.
Samo ozaveščenost o tem, kako močno
promet zmanjšuje kakovost našega življenja, in zavedanje o omejenosti virov
fosilnih goriv seveda nista dovolj, da bi se
človek odločil za nakup električnega avtomobila. Ena od ovir je tudi dejstvo, da električni avto ni ena tistih reči, ki jih najdeš
v vsaki trgovini!
Tudi na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica smo bili pred dilemo, kakšno vozilo
izbrati za službene potrebe, in najbrž odločitev ne bi bila v prid električnega avta,
če se ne bi srečali s Teom. Ta nas je povabil
na testno vožnjo in po nekaj kilometrih
ni bilo več nobenega dvoma. Teo Bunta je

boter večini električnih vozil tod okoli, kot
radi rečemo, saj širi znanje, informacije in
izkušnje.
V okviru TVU 2018 in ob počastitvi občinskega praznika Občine Poljčane smo
pripravili testne vožnje in predstavitev
avtomobila v Poljčanah. Presenetila nas je
številna udeležba zainteresiranih občanov.
Imeli so veliko vprašanj, česar pa smo že
vajeni: kako daleč se pride z enim polnjenjem; kako dolgo se polni baterija; kje se
lahko polni; kako je z garancijo; koliko
avto stane in še mnoga druga.
Po opravljenih testnih vožnjah sta ostali le
še navdušenje nad novo izkušnjo in novo
znanje. Teo Bunta nam je na pogovoru o

prihodnosti pojasnil še, da je najpogostejša zmota o električnih avtomobilih poleg
cene še njegova zmogljivost in dostopnost
polnilne infrastrukture. Podal je nekaj
konkretnih primerov in podatkov. V Sloveniji je trenutno ravno toliko električnih
avtomobilov, kot je polnilnic. Na Petrolovih polnilnicah na avtocestnem križu
je dnevno število polnjenj 0,9, tako da je
treba imeti kar srečo, da srečamo koga, še
v šali doda. Pomislekov v zvezi z električno mobilnostjo je sicer zelo veliko, dejstva
pa govorijo drugače. Povprečni uporabnik v Evropi naredi 34 kilometrov na dan.
26.000 slovenskih družin ima dva ali več
avtomobilov in ti drugi praviloma nimajo vinjete. Vse te avtomobile bi lahko že
jutri zamenjali za električne avtomobile, s
prihrankom, če bi ljudje seveda to vedeli.
Vedenje o električni mobilnosti in mreža
ljudi, ki pri tem pomagajo, je ključna, saj
samo ozaveščenost ni dovolj.
Tudi zato bomo na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica še naprej omogočali testne
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vožnje za vse zainteresirane in obveščali,
informirali in osveščali.
Pogovori o prihodnosti, ki jih že nekaj let
v okviru Tedna vseživljenjskega učenja
pripravljamo na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica s cenjenimi rojaki, so tudi le-
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tos prinesli pomembna sporočila!
Skupaj z gosti smo odpirali zanimiva
vprašanja in iskali odgovore nanje. Ob
tem smo tudi publiki dali možnost postavljanja vprašanj, po pogovoru pa smo
posneli še kratka sporočila, s katerimi
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bomo prek socialnih omrežij promovirali
pomen znanja za boljše življenje, kakor ga
vidijo naši ugledni sogovorniki.

OBILICA ZVEZDNIŠKIH
UTRINKOV NA SŠSB
Vas zanima, kaj zanimivega se je v tem šolskem letu pletlo med bistriškimi srednješolci? Preberite kratko reportažo v besedi
in sliki.
Medgeneracijske in medkulturne delavnice ACES
Oktobra smo v okviru projekta ACES
(Academy of Central European Schools)
na prijateljsko srečanje povabili upokojence, vrtčevske otroke in dijake. V zanimivem pogovoru o šoli nekoč in danes je
bilo nekaj pozornosti namenjene tudi priseljencem, ki jih je sicer v šolah in vrtcih
včasih bilo manj, a so po besedah udeležencev bili vedno sprejeti s spoštovanjem
in toplino.

Pogovor s Prešernovim nagrajencem
Aprilski svetovni dan knjige bi vsako leto
moral biti nekaj posebnega. In za nas
dejansko je! Ni le čas za premislek o pomembnosti pisnega ustvarjanja, lahko je
priložnost, da se s prijateljem ob kavici
ali čaju pogovorimo o dobrem romanu,
ki smo ga pred kratkim prebrali … Bistriški gimnazijci so se potrudili in pripravili
barvit in umetelen sprejem pesniku »besednih slik« ter uredniku Andreju Brvarju, tudi nagrajencu Prešernovega sklada.
Literarni gost ni mogel skriti navdušenja
nad skrbno pripravljenim kulturnim programom, ki pa ga je ozaljšal z zanimivimi

anekdotami iz svoje mladosti.
Bistroumi 2018
V začetku maja je v Unionski dvorani
Grand hotela Union v Ljubljani potekala
slavnostna podelitev nagrad nagrajencem
državnih tekmovanj iz matematike, fizike,
astronomije, poslovne matematike in raz-

vedrilne matematike v organizaciji DMFA
Slovenije. Andrej Bek (drugo mesto na
državnem tekmovanju iz poslovne matematike in statistike) in Klemen Keršič
(zlato priznanje in pohvala na tekmovanju
v znanju astronomije za Dominkova priznanja) sta šolo zastopala v njenih najsvetlejših barvah.
DSD 1 – nemška jezikovna diploma
Menite, da je nemščina težka? No, niti ne.
Tako bi pritrdili tudi letošnji kandidati za
nemško jezikovno diplomo. Z diplomo
nemškega ministrstva za kulturo in izobraževanje namreč pridobijo dokazilo o
znanju nemščine za nadaljnje izobraževanje, hkrati pa je uspešno opravljen izpit
tudi dobra popotnica pri poznejšem iskanju zaposlitve.
Maturantska ekskurzija
Kaj bi šola brez oddiha? Pravzaprav ni le
oddih, je izobraževalno potovanje s kančkom užitkarstva. Letošnji maturanti so
izbrali pravšnjo destinacijo ‒ Madžarsko.
Poglejte jih, kako so z nasmejanimi obrazi
(in zatisnjenimi ušesi!) opazovali lepote
naših sosedov.
Maturantski ples
Čas za večerno toaleto, številne nasmejane
obraze, veselje v pričakovanju zaključka
srednješolskih let … Neprecenljivo! To je
lahko samo maturantski ples Srednje šole
Slovenska Bistrica.
Olimpijada

Ko gre SŠSB-jevec na olimpijado, je to res
nekaj posebnega. No, mi imamo kar dva –
Izidorju Gregoriču (bron na naravoslovni
olimpijadi) in Klemnu Keršiču (uvrstitev
v olimpijsko ekipo za prihajajočo olimpijado novembra v Pekingu) drzni koraki v
življenju zelo dobro uspevajo.
Ekskurzija na Poljsko
Dijaki so izbirali med Poljsko, Barcelono
in Dunajem. Izbrali so Poljsko in sovrstnikom z navdušenjem pripovedovali o skritem biseru evropske kulturne in naravne
dediščine.
Predstavitev podjetniških idej
Uspešen gospodarski in družbeni razvoj
vsake moderne države temelji na podjetnosti in podjetništvu vseh njenih prebivalcev, še posebej mladih.
Predstavitev raziskovalnih nalog
Stela Kušar je častno zastopala Srednjo
šolo Slovenska Bistrica in z odlično
predstavitvijo navdušila tričlansko komisijo. Predstavila je raziskovalno nalogo z
naslovom Študija antimikrobne učinkovitosti izdelkov iz aloe vere in zanjo prejela
zlato diplomo.
Predstavniki nagrajenih ekip
Samo en vikend je potreben, da uresničiš
svojo podjetniško idejo!
Sprejem v dijaško skupnost
Tradicija na šoli terja tudi ustrezne iniciacijske »obrede«. Fazaniranje je lahko tudi
zabavno; to so dokazali dijaki letošnjih
prvih letnikov.
Srečanje tehniških šol v Kopru
Letos smo se tradicionalnega 25. srečanja
strojnih šol Slovenije udeležili aprila v Kopru. Dijakom prvega in drugega letnika
programa metalurški tehnik je predstavitev odlično uspela, da o sončenju in športnih igrah sploh ne izgubljamo besed.
Zbrala in uredila: mag. Gregor Artnik in
mag. Pika Smogavec
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NEPOZABEN
PEVSKI USPEH
MPZ OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica se je od 31. maja do 3. junija udeležil 46. Mednarodnega zborovskega tekmovanja »Mundi Cantant«, ki je potekalo
v Olomucu na Češkem. Poželi smo odličen in nepozaben uspeh ter se s tem zapisali v zgodovino.
Kljub naporni in dolgi poti smo se veselili
prihoda na končni cilj. Vedeli smo, da smo
odlično pripravljeni, a nihče si ni mislil,
da bomo na koncu dosegli tako izjemen
uspeh.
Po nastanitvi v hotelu smo se odpravili
v osrčje češkega mesta. Ogledali smo si
otvoritveni koncert, prav tako pa smo se
začeli privajati na Reduto – dvorano, v
kateri smo nastopili naslednji dan. V petek smo se po zajtrku odpravili na tonsko
vajo, ki nam je zelo dobro uspela. Pozneje
smo šli v Slovesky dom, kjer smo izvedli še
zadnje vaje. Po kosilu smo odhiteli v Moravsko filharmonijo, kjer smo se pripravili
na tekmovalni nastop. Po odličnem motivacijskem govoru naše zborovodkinje

Nadje Stegne
smo
pogumno stopili na
oder. Odlično
smo odpeli v
naši tekmovalni skupini in zasedli
1. mesto ter
osvojili zlato
medaljo v naši
tekmovalni
skupini.
Naslednji dan smo dopoldan izvedli še
nekaj vaj, saj smo vedeli, da je velika verjetnost, da se uvrstimo v veliki finale, v katerem nastopi le pet najboljših zborov tekmovanja. In res, na razglasitvi finalistov
so povedali, da nam je uspelo. Poklicali so
našo šolo. Navdušeno smo izvedli še zadnjo vajo. Spodbujali so nas zborovodkinja,
gospa ravnateljica in vsi spremljevalci, kar
nam je vlilo še več poguma za zadnji nastop. Verjeli so v nas, mi pa vase. Napočil
je odločilni trenutek. Zadnji nastop je bil
zagotovo najbolj vrhunski, in to brez ene
same napake. Sledila je svečana podelitev.
Komaj smo čakali rezultate. Kot prvo je
sledila podelitev posebne nagrade za najboljši zbor po mnenju javnosti. Voditelj je
razglasil naš zbor. Prevzeli smo nagrado in
nestrpno čakali nadaljevanje. Na oder je
povabil vse zborovodje. Vsak član žirije je
glasoval za najbolj prepričljiv zbor. Najprej
smo bili izenačeni, nato pa jih prehiteli
za štiri glasove, in tako postali absolutni

zmagovalci celotnega tekmovanja. Premagali smo odrasle in otroške zbore. Prejeli
smo prečudovit pokal in kljub močni konkurenci zmagali v naši kategoriji, v glasovanju javnosti in finalu 46. mednarodnega
pevskega tekmovanja. Zato lahko kot Julij
Cezar rečemo: »Veni, vidi, vici.« Prišli, videli, zmagali!
Matic Mohorko, 6. b,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

PETOŠOLCI SPET FINALISTI
Učenci 5. razreda na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica so celo šolsko leto
sodelovali pri projektu Varno na kolesu
družbe Butan plin, d. o. o., in opravljali
naloge, ki so bile razpisane za šolsko leto
2017/18.
Projekt Varno na kolesu poteka že osem
let, naša šola pa pri tem sodeluje sedmo
leto. Letošnje naloge so zajemale pripravo
video predstavitve varnih in nevarnih poti
v okolici šole in pripravo didaktične igre o
prometnih pravilih za kolesarje. Učenci so
opravili anketo med Slovenjebistričani in
se pozanimali, kaj oni menijo o varnosti
za kolesarje v našem mestu, posneli primere varnih in nevarnih odsekov in jih
opisali ter predstavili v videoposnetku. Vi-

deoposnetek so nato predstavili tudi predstavnikom Sveta za preventivo v prometu
Slovenska Bistrica.
Za drugo nalogo so petošolci proučili
pravila v prometu, ki veljajo za kolesarje,
in izbrali interaktivno didaktično igro za
učenje pravil. Igra je bila objavljena na
spletni strani šole in so jo lahko učenci
preizkusili za priprave na kolesarski izpit.
Po opravljenih nalogah so učenci težko
pričakovali razglasitev rezultatov. Na regijskem tekmovanju so tako dosegli 2.
mesto in 4. mesto na državnem. Čestitke
za dobro opravljeno delo in vloženi trud.
Mentorica: Živa Gabrijelčič
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NAVDUŠILA NAS JE ANJA ŠTEFAN
Sončen junijski dopoldan je bil na OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
pomemben praznik, in sicer praznik knjige, številnih zgodb, domišljijskih svetov,
predvsem pa vseh tistih, ki se zavedamo,
kako nas knjige bogatijo.
Ob zaključku bralnega leta smo se odločili, da zvestobo nagradimo s prireditvijo,
na kateri so nastopili tudi naši učenci, zaključek pa je popestrila gostja Anja Štefan,
odlična pisateljica, pesnica, pravljičarka.
Izhaja iz ljudskega izročila, ga prireja,
hkrati pa tudi sama piše. Med drugim je
tudi izvrstna pripovedovalka, ki s svojim
nežnim glasom in poetičnim jezikom poišče nove poti v srca otrok in vseh tistih, ki

so po duši ostali otroci. Učence od 4. do
9. razreda je popeljala v svoj čarobni svet
domišljije in predvsem navdušila.
V letošnjem šolskem letu je bilo 529 učencev, zvestih knjigi vse šolsko leto, 19 učencev pa se lahko pohvali, da jim je uspelo
uživati v knjigah prav vseh devet let šolanja. Knjižno nagrado in spominsko priznanje jim je podelila ravnateljica.

V lanskem šolskem letu smo si mladi
navdušenci z 2. OŠ v Slovenski Bistrici
z dobrimi nastopi priborili udeležbo na
evropskem prvenstvu v robotiki kategorije junior za leto 2018 v Italiji.
Z navdušenjem smo pripravili in programirali svojega robota, da bi bili v mestecu Montesilvano, turističnem kraju ob
jadranski obali, kar najbolj konkurenčni

ekipam iz drugih evropskih držav.
Takoj po prihodu so nas k dobrim rezultatom spodbudili prijetno okolje, bližina
prizorišča, odlična italijanska hrana in
novi znanci ter prijatelji iz Slovenije in številnih evropskih držav. Seveda smo budno opazovali konkurenco, predvsem pa
pripravljali svojega robota, da bi zmogel
zahtevno progo in opravil vse naloge na
kontrolnih točkah. Po poskusnih vožnjah
je sledila odločilna preizkušnja, ko je naš
robot na mizi, nagnjeni za 55° uspešno
opravil naloge in nas uvrstil v veliki finale,
med šest najboljših v Evropi. Našemu veselju seveda ni bilo konca, uspeh pa smo
proslavili z odličnim italijanskim sladoledom.

Zlati bralci letošnjega leta so:
Žiga Arbeiter, 9. a, Nika Bradan, 9. a, Lora
Castellani Ruedel, 9. a, Anja Kokol, 9. a,
Zala Korošec, 9. a, Rene Lozinšek, 9. a,
Anika Nagode, 9. a, Maruša Petrišič, 9.
a, Jaka Smogavec, 9. a, Lucija Tarkuš, 9.
a, Gašper Zadek, 9. a, Aljaž Ozimič, 9. b,
Lana Prosenak, 9. b, Srečko Stramšak, 9.
b, Sara Hribernik, 9. c, Amadeja Kos, 9. c,
Luka Lorenci, 9. c, Miha Martinjak, 9. c,
Ela Visočnik, 9. c.
Vsi učenci ste zmagovalci na tej bralni
poti, zato vam iskreno čestitamo.
Mentorice bralne značke
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

EP V ROBOTIKI JUNIOR

V finalu smo svoj uspeh ponovili in osvojili končno šesto mesto, kar je nagrada
članom ekipe, ki smo jo sestavljali Miha
Bučar, Jakob Čerič, Anže Lešnik, Miha
Govedič in mentorica Vesna Potočnik. Za
nami so zaostale ekipe številnih velikih in
razvitih evropskih držav, recimo Francije
in Nizozemske. Seveda pa smo prepričani,
da z vztrajnostjo in inovativnim
pristopom uspeh na področju
robotike, ki je stvar sedanjosti in
prihodnosti, kdaj v prihodnje lahko še nadgradimo.
Z navdušenjem smo navijali in
držali pesti tudi za druge slovenske ekipe v drugih kategorijah in
se nato polni vtisov zadovoljno
odpravili na dolgo vožnjo proti
Sloveniji.
Hvala ravnateljici, Sonji Arbeiter, hvala staršem, donatorjem in
podpornikom.
Na Montesilvano, Italijo, sladoled,
testenine in evropsko prvenstvo
nas bodo še dolgo vezali prijetni
spomini.
Miha Govedič, 2. OŠ Slovenska
Bistrica
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Konec meseca maja smo z otroki iz vrtca
prvič obiskali knjižnico Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica. Toplo nas je sprejela knjižničarka Darja Kolar. Otrokom je
prijazno predstavila pravila v knjižnici in
pripravila knjižno razstavo o travniških
žuželkah. Za presenečenje nam je pripovedovala pravljico o pikapolonici Piki.
Nato je otroke povabila, da si lahko ogledajo in izberejo slikanice. Ker se v vrtcu
pogovarjamo o travniških žuželkah, smo
si nekaj knjig na to temo izbrali in izposodili. Obisk v knjižnici nam je bil zelo
všeč, zato smo se odločili, da knjižnico še
obiščemo.
Vzgojiteljici Nina Marguč
in Aleksandra Tkavc

ODLIČNI MATEMATIKI S ČREŠNJEVCA

Na letošnjem tekmovanju iz znanja matematike, tekmovanju, ki ima v slovenski
osnovni šoli najdaljšo tradicijo, se je na
šolski ravni v vsakem razredu tekmovanja udeležilo okoli 6000 učencev. Okoli
600 učencev posameznega razreda, ki so
na šolskem tekmovanju dosegli najboljše
rezultate, se je uvrstilo na 54. državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka
v petih ločenih kategorijah od 5.
do 9. razreda. Učenci s Črešnjevca so spet dokazali, da so izjemni,
saj so se uvrstili v sam vrh mladih
slovenskih matematikov. Če so
prejšnje generacije postavile visoke mejnike uspešnosti na Vegovem
tekmovanju, so učenci naše šole letos presegli vsa pričakovanja. Bera
priznanj in nagrad je resnično zavidljiva.
Smo edina šola v Sloveniji, ki ima
dva državna prvaka, sedem zlatih
in sedem srebrnih priznanj. Med
našimi učenci sta najbolj navdušila
Matija Čelig (6. razred) in Katarina
Grilj (8. razred), ki sta pometla z
nalogami in s konkurenco. Osvojila sta 1. nagrado, saj sta dosegla
vse točke, in končala na 1. mestu v
državi. David in Igor Ahec (5. razred) sta se izkazala s 4. in 6. mes-

tom v državi. Med 583 devetošolci sta Jaša
Šalabalija (6. mesto) in Jakob Čelig (15.
mesto) pokazala veliko mero znanja, ki
ga bosta v naslednjih letih uspešno izpopolnjevala v srednji šoli. Njihov uspeh je
dopolnil Rok Vlaj, ki je v 7. razredu osvojil
14. mesto. Vsi našteti učenci so suvereno
osvojili ZLATO VEGOVO PRIZNANJE
in končali tekmovanje med 15 najboljšimi
učenci v državi.
Ker zlato priznanje dobi 65 najboljših
tekmovalcev v posameznem razredu, sta
najbolj razočarani Ela Skale in Alina Tomažič. Osvojili sta 53. mesto, a zaradi tega,
ker so v 6. razredu podelili samo 52 zlatih
priznanj, sta Ela in Alina le za pol točke
zgrešili zlato priznanje. Srebrno priznanje
so osvojili še šestošolca Jaka Kop in Nuša

Krošel, osmošolca Urban Mernik in Matic
Koren ter devetošolec Vid Golob.
Dobitniki nagrad so se 12. maja v Grand
hotelu Union v Ljubljani udeležili podelitve priznanj najuspešnejšim učencem v
državi. Katarina, Jaša in Jakob pa so se 1.
junija podali na nagradni izlet v Salzburg,
ki ga za najboljše matematike 7., 8. in 9.
razreda organizira DMFA.
Ponosni smo, da sta trud in čas, ki ga
učenci skozi vso leto vlagajo pri pouku
matematike, poplačan na državnem tekmovanju, ki je najboljši pokazatelj učenčevih sposobnosti in znanja. Iskrene čestitke
vsem sodelujočim učencem. Resnično si
jih zaslužijo.
Žarko Šalabalija,
OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec

Informator, junij 2018

ŠOLSTVO

Stran 29

MLADI INGOLIČEVI RAZISKOVALCI
V letošnjem šolskem letu je pet učencev
naše šole sodelovalo na 26. regijskem
srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Predstavili so se
s tremi raziskovalnimi nalogami. Miha
Golob in Matic Juršnik, učenca 8. razreda
matične šole na Spodnji Polskavi, sta pod
mentorstvom Davida Voduška izdelala
nalogo z naslovom Naredi si sam: tolkalo
cajon. Lina Kovač in Zoja Malec, učenki
9. c, sta svoj aplikativni inovacijski projekt naslovili S QR-kodo po Pragerskem.
Devetošolec Jan Mikložič je izdelal nalogo
z naslovom Financiranje investicije Strelskega centra Gaj. Prav vsi so se na regijskem tekmovanju odlično odrezali, saj so
prejeli zlato priznanje in se uvrstili na 52.
srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.
V prvem krogu državnega tekmovanja

sta mladi raziskovalki, Lina in Zoja, prejeli bronasto priznanje. Ostali dve nalogi
sta se uvrstili v drugi krog tekmovanja in
s tem dobili priložnost, da sta se 14. maja
v Murski Soboti potegovali za srebrno ali
zlato priznanje. Naloga Jana Mikložiča je
na področju turizma in ekonomije med
šestimi uvrščenimi nalogami zagotovo
izstopala po svoji inovativnosti in aktualnosti. V konkurenci, kjer so po besedah
komisije oz. recenzentov odločale malenkosti, je osvojil srebrno priznanje.
Na področju tehnike in tehnologije se je
na osnovnošolski ravni predstavilo kar
osem raziskovalnih nalog, le tri so dobile
zlato priznanje, zato smo še toliko bolj ponosni na »zlata« Miho in Matica, ki jima
je uspel ta izjemen dosežek. Svojo nalogo
sta odlično predstavila in navdušila tako

DOBRODELNI KONCERT
NA SPODNJI POLSKAVI

komisijo kot tudi ostale prisotne. Naloga
je temeljila na samostojni izdelavi glasbila cajon ter primerjavi doma izdelanega
s kupljenim. Zaradi atraktivnosti igranja
na cajon v temnih prostorih ali zatemnjenem odru sta raziskovalca izdelala prototip osvetljenega cajona. Pri izdelku sta
uporabila prosojno umetno snov, tolkalo
pa je kljub inovaciji še vedno proizvedlo
značilne šume, primerljive s »klasičnimi«
lesenimi cajoni.
Upamo, da bodo mlade raziskovalne žilice
na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
tlele tudi v prihodnjem šolskem letu in
dosegale tako odlične rezultate kot letos.
Bojana Marin

(Ko prisluhnemo, zmoremo …)
2. aprila je bil na OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava dobrodelni koncert v
sklopu projekta »20 za 20« Marka Soršaka - Sokija. Celoten izkupiček dobrodelnih prispevkov staršev in donatorjev je
namenjen učencem OŠ Antona Ingoliča
in obeh podružnic (podružnice Pragersko in podružnice Zgornja Polskava) za
nakup glasbil. Kitaro in cajon bomo tudi
podelili, in sicer učencem OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica. Na zborovskem koncertu so se predstavili otroški
in mladinski pevski zbori vseh treh šol ter
učiteljski pevski zbor pod vodstvom učiteljic Rebeke Bračič in Lucije Pocrnja. Premišljeno izbranim pesmim je bilo vredno
prisluhniti, saj so jih učenci zapeli z občutkom in z nasmehom
na obrazih.
Dobrodelni koncert se je začel
z uvodnim nagovorom Marka
Soršaka. Pred koncem pa sta se
vsem nastopajočim in mnogim
donatorjem ter obiskovalcem
zahvalili ravnateljica Danica Veber in predsednica sveta staršev,
Simona Pulko.
Obiskovalcem pa bo zagotovo še
posebej ostal v spominu prav konec koncerta, ko so vsi nastopajoči, skupaj s polno telovadnico
obiskovalcev, zapeli pesem Dan
ljubezni.
Telovadnico na Spodnji Polskavi
so po koncertu zapuščali navdušeni in zadovoljni obiskovalci ter
nasmejani nastopajoči.
Romana Vek
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ERASMUS+ BRIŠE MEJE
MED MLADIMI
V šolskem letu 2017/2018 smo učenci 8.
in 9. razreda Osnovne šole Antona Ingoliča skupaj z mentoricama Barbaro Juristo,
Jano Zadravec in koordinatorko Cvetko
Govejšek začeli z rednim delom pri krožku Erasmus+ ter s pripravami na Erasmus+ srečanja. Ob našem delu razmišljamo o Evropi in domovini in odgovarjamo
na vprašanje: »Kaj pomeni, da se v Evropi
počutim kot doma?« In to je tudi glavni
cilj projekta.
Najprej smo učencem naše šole predstavili koncept projekta in sodelujoče države.

Izdelali smo predstavitvene plakate, ki so
razstavljeni na naši šoli.
Kmalu zatem smo se začeli pripravljati na
prvo srečanje, ki se je začelo 26. novembra in je potekalo v mestu Muelheim an
der Rühr v Nemčiji. Zanj smo pripravili predstavitev Slovenije in naše šole ter
predstavitveni videoposnetek učencev,
sodelujočih pri projektu. Osrednja tema
srečanja je odgovarjala na vprašanje: »Kaj
zate predstavlja dom oziroma domovina?«
Vsi sodelujoči učitelji in učenci smo sodelovali s pogovorom o osrednji temi po

uvodnih predstavitvah. Delo in razpravo
o tej široki temi smo nadaljevali v skupinah, v katere smo bili naključno razdeljeni. Prav tako smo začeli s predstavitvami,
ki smo jih morali v skupini pripraviti do
četrtka. Sodelujoči smo odstrli različne
poglede in razmišljanja o vprašanju tudi
ob koncu srečanja na skupinskih predstavitvah.
Lina Kovač

ERASMUS+ POTOVANJE V NEMČIJO
V tednu med 27. novembrom in 2. decembrom 2017 smo učiteljici Barbara Jurista,
Cvetka Govejšek ter učenki Lina Kovač in
Nina Hartl z OŠ Antona Ingoliča Spodnja
Polskava odpotovale v mesto Muelheim
an der Rühr v bližini Kölna na prvo srečanje v okviru projekta Erasmus+. V nedeljo, 27. novembra 2017, smo se zgodaj
odpravili na letališče na Dunaju in od tam
odleteli na letališče v Düsseldorfu. Teden
poln nepozabnih trenutkov, se je začel z
nastanitvijo pri gostujočih družinah, kjer
sva z Lino preživljali jutra, večere in noči.
Seveda pa tja nismo odšle samo na počitnice.
Delovni teden se je začel s ponedeljkom.
Zjutraj smo se zbrali v šoli gostujočih
učencev. Tam smo imeli predstavitve
držav, iz katerih smo prihajali. Slovenija
je bila na vrsti druga. Za nami so se vrstile predstavitve učencev iz Italije, Francije, Norveške, Grčije in s Portugalske.
Za predstavitvami smo imeli debato v
angleščini z naslovom What does homeland mean to me? (kaj je zame domovina).
Debata je na začetku bila rahlo zadržana,
potem pa smo se vživeli. Učenci in učitelji so povedali, da je zanje domovina tam,
kjer so njihovi prijatelji, družina, ljudje, ki
govorijo njihov jezik ... Nato so nas uvrstili
v naključno porazdeljene skupine.
Naša naloga je bila, da do konca tedna
pripravimo predstavitev oziroma video z
naslovom What does homeland mean to
me? Potem smo imeli nekaj časa za spo-

znavanje z ostalimi učenci. Po dokaj napornem začetku smo se odpravili v restavracijo, saj so nam že kar pošteno krulili
želodci. Ko smo pojedli, smo se odpravili
na spoznavanje mesta. Po mestu smo
hodili skupaj z našo skupino. Zatem smo
imeli prosti čas.
Torek smo začeli v razredu.
Midve z Lino sva preživeli uro likovne
umetnosti z učiteljicama iz Italije, najini
mentorici pa sta poučevali v 7. razredu.
Po uri pouka je zazvonil zvonec. Odpravili
smo se na ogled gasometra v Oberhausnu.
Potem smo imeli čas zase.
Lahko smo se odpravili v velikanski nakupovalni center Centro ali pa počeli stvari
po lastni želji. Nekateri smo opravljali tudi
intervjuje z mimoidočimi. Povprašali smo
jih, kaj je za njih domovina, in tako začeli
opravljati svojo nalogo.
V sredo smo se z vlakom odpeljali na
ogled mesta Köln. Najprej nas je pot vodila v kölnsko katedralo, ki je res ogleda
vredna. Potem smo nekaj časa preživeli še
na božičnem sejmu in nekaj malega po-

jedli. Ob 16. uri smo se vrnili v Muelheim
in lahko odšli domov.
V četrtek smo so mi ogledali muzej Camere Obscure o zgodovini fotografiranja oziroma o razvoju fotoaparata. Imeli smo še
nekaj časa za pripravo našega projekta, ki
smo ga morali predstaviti zvečer, in sicer
na poslovilni večerji. Po ogledu muzeja
smo se šli domov uredit za zabavo. Zvečer
smo se dobili v šoli ob 19. uri. Izkazalo se
je, da smo svoje naloge opravili odlično.
Vsi smo pripravili video, v katerem smo
povedali lastno mnenje o domovini ter o
temi povprašali še nekaj mimoidočih, torej smo v video vključili posnetke iz Kölna, Essna in Oberhausna.
Starši, učitelji in ostali gostje so bili naravnost navdušeni. Po uradnem delu smo
se učenci še malo pozabavali ob glasbi. V
petek smo se dobili na glavni železniški
postaji in se še zadnjič z vlakom odpeljali
na ogled Essna oziroma premogovnika v
Essnu. Tam nas je vse premrazilo. Po vodenem ogledu nas je pot popeljala v toplo
restavracijo, kjer smo pojedli še zadnje
skupno kosilo. Poslavljanje je bilo zelo
čustveno, pritekla je tudi kakšna solza. V
soboto smo se zgodaj zjutraj vstali in odleteli nazaj domov. Čeprav smo v Nemčiji
sklenili mnogo novih prijateljstev, smo se
vseeno veselili odhoda domov. Potovanje
je bilo res izjema izkušnja. Na koncu je
bilo res vredno vložiti toliko truda in biti
izbran za potovanje.
Nina Hartl, 9. b

li, da sodelujemo pri projektu Erazmus+
S športom do večje socialne vključenosti,
katerega glavni namen je uporaba športa
kot sredstva za večjo socialno vključeno-

st oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Pri projektu sicer sodelujejo tudi Specialna olimpijada Makedonije in organizaciji
mladih iz Grčije in Romunije. Na eni strani gre za vključevanje bolj ranljive skupine
v širše socialno okolje in na drugi strani za

VKLJUČUJEM, TOREJ SEM
OŠ Minke Namestnik - Sonje je šola s
prilagojenim programom. Smo aktivni člani Specialne olimpiade Slovenije in
skupaj z 2. Osnovno šolo smo se odloči-

Informator, junij 2018
soočanje z drugačnostjo, njeno razumevanje in tudi sprejemanje. Verjamemo, da je
predvsem šport področje, da se lahko te
razlike tudi srečajo. Dejavnosti, ki zahtevajo skupinsko delovanje, kjer pa so učenci med seboj pomešani. Sodelovati smo
začeli že v mesecu marcu. Učitelji obeh šol
smo najprej sestankovali, načrtovali in sodelovali pri nastajanju skupnega športnega
dne, ki smo ga izvedli 6. junija v športnem
parku Slovenska Bistrica. Seveda smo
se pred tem športnim dnevom morali še
pripraviti. Dogovorili smo se, da si bomo v
znak medsebojnega prijateljstva in gostoljubja ter sprejemanja izmenjali tudi darilca, ki jih bodo učenci naredili sami. In
smo jih. Keksi, magnetki, razne umetnine
so popestrili začetek športnega druženja.
Na slavnostni otvoritvi smo sledili protokolu Specialne olimpiade. Na otvoritvi so
se nam predstavili učenci 9. razreda s plesno točko. Govor je imel tekmovalec Nejc
Medved, ki je tudi povedal svečano zaprisego. Pozdravili sta nas tudi ravnateljici.
In da, celo snemali so nas. Med nami so
bili tudi predstavniki medijev. Po otvoritvi
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je sledilo skupno ogrevanje ob glasbi pod
taktirko naše energične učiteljice Tine Korošec. Cilj Specialne olimpiade je spodbujanje socialne vključenosti skozi skupne
športne treninge in igre. Temu smo sledili
tudi mi. T. i. unified sports združuje ljudi
z ali brez intelektualnih motenj v isti skupini. V ozadju se skriva preprosto načelo:
skupno usposabljanje in igranje je hitra
pot do prijateljstva in razumevanja. Ekipe sestavljajo ljudje s podobno starostjo
in sposobnostjo. To naredi prakso bolj
zabavno in igre bolj zahtevne in vznemirljive za vse. Mi smo igrali nogomet, odbojko in izvajali igre MATP. Za vsakega se je
našlo kaj. Učenci so bili pomešani. Sonce
je pripekalo. Slišati je bilo veliko smeha.
Sproščenosti. In ko smo opazovali nekatere učence, kako spontano so začeli drug
drugemu pomagati, smo vedeli, da smo se
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prav odločili. Športno druženje je doseglo
svoj namen. Rezultati niso bili pomembni.
Druge vrednote so bile tokrat v ospredju.
Ob koncu našega druženja so dobili vsi
učenci potrdilo o udeležbi in darilca, ki so
nam jih omogočili naši donatorji. Hvala
njim. Darilca je podeljevala naj športnica
Slovenske Bistrice, atletinja Saša Babšek.
Zahvala gre tudi njej in seveda Zavodu za
šport Slovenska Bistrica za pomoč, sodelovanje in pripravljenost sodelovati.
Šoli vse bolj sodelujeta in se povezujeta.
Na področjih, kjer je to možno. Vključevanje po meri posameznika torej. V prihodnjem letu bomo sodelovanje nadgradili. Kako? Boste videli. Cilj pa nam je
vedno graditi čim bolj odprto družbo, v
kateri lahko vsak učenec sodeluje v okviru svojih sposobnosti in v kateri skupina
nudi varen prostor za izboljšanje občutka
lastne vrednosti.
Ni treba venomer zmagovati, lahko pa
smo vedno znova pogumni v svojem poizkušanju.
Jure Pirš, Andreja Pogorevc, Tina
Korošec, Tina Medved, Jani Stergar

KLOPKO IN MIKA PRI ROČNODELKAH
V veliki dvorani Metulja so vsak torek mize
postavljene na sredino, okrog njih pa sedijo
ročnodelke in ustvarjajo svoje umetnine.
Pletejo, kvačkajo, šivajo, vezejo, izdelujejo
prte, rožice, detelje, angelčke in še marsikaj. S Klopkom sva se pomešala mednje
in opazovala njihove spretne roke. Potem
sva z njimi tudi poklepetala.Vsem pomeni
delovanje v skupini ročnih del druženje,
zadovoljstvo, izmenjavo mnenj in načrtov,
učenje, veselje ob uspešnem izdelku. Med
najstarejšimi je Tilčka Kmetec, ki je prej
28 let sodelovala pri ročnih delih Društva
upokojencev Slovenska Bistrica in zdaj že
deset let pri Metulju. Dela predvsem za
svojo dušo. Začela je s pletenjem in šivanjem za svoje otroke, nadaljevala s kvačkanjem prtičkov, slik, prtov, zaves, snežakov,
metuljev, ur, ogrlic in še česa. Steno v Metulju krasijo velika slika Žanjica in številne
druge. Za svoje veselje rada napiše kakšno
pesem in jo potem na prireditvi prebere.
Štefka Rozman prinaša v skupino svoje široko znanje in sposobnosti. Izdeluje rože iz
papirja, okraske iz dasmase in kviling tehnike, šiva prte, kvačka pisanke in druge okrasne predmete. Ima smisel za dekoracijo
in aranžiranje in je nepogrešljiva pri pripravljanju razstav. Ob desetletnici Metulja je
izdelala velikega metulja v posebni tehniki.
Elza Podpečan izdeluje gobeline, uporablja
tehniko rišeljeja, kvačka prtičke, napravila

je več kot meter velik prt, izdeluje igračke, medvedke, zajčke in druge figurice ter
kvačka kokoške z jajčki.
Jožica Šeško je v skupini že devet let. Pletla je copatke za dojenčke (kar 135 parov),
punčke, Janka in Metko, vezla je prte, delala je rožice iz perlic in nogavic. Veliko se je
naučila od Pavle.
Pavla Kukovica v Metulju že od začetka
ustanovitve ročnodelske skupine. Obiskuje
tudi ročnodelske delavnice v drugih krajih (Laško, Vransko) in tako prinese novosti v bistriško skupino. Izdeluje nakit iz
perlic, kvačkane figurice (čebelice, zajčke,
angelčke), okraske iz perlic za novoletno
jelko, pirhe iz perlic. Plete prtičke, rožice iz
otroških nogavic, perlic in krep papirja.V
skupini je zelo zadovoljna.
Cvetka Domadovnik sodeluje od leta 2014,
ko so izdelovali metuljčke. Naučila se je
brati vzorčke in po vzorčku je skvačkala
torbico; šivala je punčke. Najbolj zanimiva
ji je izmenjava vzorcev, načrtov, idej. Je avtorica Klopka in Mika.
Cvetka Potočan je polna energije. Spletla je
kostima lila in bele barve in jopice vseh velikosti ter rokavice. Z izvirnimi šalami poskrbi za dobro voljo in vedno vse nasmeji.
Marija Ačko je vesela, ko ji uspe lep izdelek.
Kvačka prte, zavese, rože, angelčke in deteljice. Hčeri je skvačkala zavese za vso hišo.
Prvi izdelek Majde Martinec je bila punčka,

nakvačkala je prtičke, beli komplet v velikosti 75 centimetrov krat 80 centimetrov,
šivala je torbe in vrečke, izdelke za velikonočno razstavo, slikala je na steklo.
Štefka Polanec se je ob prihodu vključila v
vezenje in je izvezla šopek mačic, komplet
prtov (večjega in tri male), blazine in še kaj.
Milica Ferčec kvačka rokavice in nogavice,
riše na steklo in uživa v odmorih ob kavi.
Milena Strgar domiselno in natančno izdeluje čestitke, ki jih ob rojstnem dnevu dobijo uporabniki Metulja.
Gelca Novačan kvačka prtičke, šiva rišelje
prtičke in pri vsem uživa.
Jožica Horvat uživa v vezenju, Irena Mernik plete in kvačka, Nada Sagadin plete različne izdelke. V tej skupini sodeluje tudi Ida
Koren, ki je vesela družbe in pridno ustvarja različne izdelke. Natančno in z veseljem
je sodelovala Greta Amon.
Ročnodelke Metulja so sodelovale z Beharom iz Cazina v Bosni, jih obiskale, pozneje
pa so jih sprejele v Slovenski Bistrici. Popeljale so jih na ogled bistriškega gradu in se
veselo družile v Metulju.
Štefka
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Predavanje Tatjane Zafošnik: Jakutija – dežela, ki ogreje srce
predstavlja trenutno življenje.
Tatjana je še povedala, da iz Jakutije izhaja
tudi vlečenje palice v sedečem položaju,
šport, ki je med Jakuti najbolj priljubljen.
Pokrajina in vremenske razmere so dokaj
neugodne za vzgajanje sadja in zelenjave,
zato se ljudje prehranjujejo predvsem z
mesom, jagodičevjem, kot pijača pa je izrednega pomena kobilje mleko, tudi močen antioksidant, saj je Jakutija dežela z
največ stoletniki na svetu. Predstavila je še
tradicionalno žensko nošo in srebrni nakit, ki se ob njej nadene, in se vanju tudi
sama oblekla, da je bilo doživetje še bolj
pristno.
Janja Pepelnak

V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici
smo prisluhnili predavanju Tatjane Zafošnik, ki je predstavila svojo domovino
Jakutijo. Tatjana Zafošnik je profesorica
ruščine, ki v Sloveniji živi že skoraj dvajset
let, in tokrat je poslušalce na izredno srčen način popeljala v marsikomu neznano
rusko deželo Jakutijo.
Predavateljica je predstavila najpomembnejši jakutski praznik naroda, saho,
ki poteka ob poletnem solsticiju. To je praznik isiah, s katerim v najdaljših poletnih
dneh slavijo nov življenjski krog, rodovitnost in prebujenje narave po dolgi zimi.
Jakuti so izredno povezani z naravo. Na
njihovi zastavi je simbol belega sonca, ki

ima poseben pomen, saj naj bi Jakuti izvirali iz belega božanstva v podobi belega
sonca. Verujejo, da obstajajo trije svetovi,
zgornji, srednji in spodnji. Zgornji in spodnji sta nevidna, kjer prebivajo božanstva,
ki nagrajujejo ali kaznujejo, srednji svet pa

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica smo bili priča zanimivi predstavitvi
knjige mag. Karmen Furman, direktorice
Občinske uprave Občine Poljčane. Problematiko pravne narave delovnih razmerij javnih uslužbencev sta nam predstavila
avtorica in gost, Tone Jerovšek, sodnik,
nekdanji ustavni sodnik in politik, eden
izmed tvorcev prve slovenske Ustave. Pogovor je povezovala Bojana Korez. Gosta
sta nanizala problematiko pogodb o zaposlitvi javnih uslužbencev, ki po mnenju
mnogih uživajo samo privilegije, v resnici pa so z zaposlenimi v gospodarstvu
velikokrat v neenakopravnem položaju.
Pogodbe se sklepajo, ko so stranke enakopravne, v javnem sektorju pa žal ni tako
in so pogosto v škodo javnih uslužbencev.

Zasebni delojemalec ob spremembi zako- ključi s kritičnimi pripombami in sugestina pravice obdrži, javni uslužbenci pa ne. jami, predlogi in rešitvami. Bomo lahko o
Tukaj se takoj postavi vprašanje spoštova- njih brali v njeni novi knjigi?
nja 14. člena Ustave Republike Slovenije,
Saša Šega Crnič
ki govori o tem, da so v Sloveniji vsakomur
zagotovljene enake človekove pravice in
da smo pred zakonom vsi enaki. Pogodbe
o zaposlitvi javnih uslužbencev bi morale
po mnenju mag. Karmen Furman določiti
pravice in obveznosti javnih uslužbencev,
kar pa po današnji togi zakonodaji ni mogoče, saj ne dopuščajo niti stimuliranja in
nagrajevanja uspešnih javnih uslužbencev
ter na drugi strani discipliniranja in motiviranja neuspešnih, to pa bi vodilo tudi
k večjemu zadovoljstvu uporabnikov storitev.
Mag. Karmen Furman svojo knjigo za-

V mesecu maju je potekala okrogla miza
Društva Jasa pod imenom Kakšno domovino si želim. Učenci osnovnih in sre-

dnjih šol na področju, ki ga pokriva Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
so brali knjige iz zbirke Onežimo svet in
premišljevali, v kakšni domovini bi radi
živeli. Na to temo so pisali in ustvarjali
različne izdelke, ki nosijo sporočilnost,
kakšno okolje si želijo. Dogodek je povezovala filozofinja Vesna Vilčnik, ki je skozi
dela mladih ustvarjalcev k besedi povabila sodelujoče goste, da so izrazili svoje
razmišljanje. Sodelovali so župan Občine
Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, župan
Občine Poljčane, Stanislav Kovačič, pred-

»SRCE VSAKE DELOVNE ORGANIZACIJE SO LJUDJE!« (Tone Jerovšek)

Utrinek z okrogle mize Društva Jasa : KAKŠNO DOMOVINO SI ŽELIM

OBISK V KNJIŽNICI
V tednu praznovanja smo v osrednji knjižnici pripravili srečanje bistriškega župana, dr. Ivana Žagarja, z mimoidočimi, ki
so se ustavili pri stojnici pred knjižnico,
ali z obiskovalci knjižnice. Poseben gost
je spremljal utrip knjižnice pri izposoji, na
oddelku za odrasle in v pionirski knjižnici

ter bil na voljo za morebitna vprašanja. Obisk je bil v
sproščenem tonu in prepričani smo, da se je gost v naši
družbi odlično počutil.
Tanja Jakolič

sednik občinske uprave Oplotnica, Aleš
Hren, mag. sociologije, prof. Iva Pučnik Ozimič, in predsednica društva Jasa,
mag. filozofije Mateja Jamnik. Kot rezultat
projekta je nastala knjiga Slovenija ima
srce, ki je bila prav tako predstavljena na
okrogli mizi. Prireditev sta z glasbo popestrila mlada glasbenika pod mentorstvom
Nadje Stegne, Neven Otorepec na kitari in
Tisa Stegne na klaviaturah.
Janja Pepelnak
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PREDAVANJE PATRA DR. KARLA GRŽANA

Pater Karel Gržan je v polni čitalnici knjižnice ljudi nagovarjal, da je treba misliti
s svojo glavo. Nagovarjal je z razmišljanji
o gospodarstvu, šolskem sistemu, o sprejemanju oz. o potiskanju starejših na rob.
Za konec pa je gost povedal nekaj anekdot iz svojega življenja, ki so čitalnico napolnile s smehom. Anekdote so zbrane v
knjigi Jaz, Čarli Čeplin. Po vzoru Martina Luthra, ki je pred 500 leti spisal 95 tez
zaradi nevzdržnih razmer v Cerkvi, pater
Karel Gržan v svoji najnovejši knjigi opozarja na nevzdržnost v današnji družbi.
Na predavanju je odpiral in ponujal v

razmislek vprašanja o krivični in neetični ureditvi sveta, v katerem živimo, o
manipulacijah, ki nas delijo in potiskajo v medsebojne spopade, o lokalnem in
globalnem terorizmu, o politikih, ki niso
sposobni soglasja, ampak le ustvarjajo
nasprotja v družbi. Pa o največji globalni
prevari današnjega časa, ekonomiji, ki to
ni, saj povzroča vedno večji prepad med
peščico bogatih in večino revnih. Pater
Karel Gržan se je s kritiko dotaknil trenutnega šolskega sistema, da je potreben temeljite prenove. Poudaril je, da če je pedagogika res pedagoška, kar naj bi v pomenu
besede tudi bila, to najprej pomeni: prepoznati posameznika v njegovi nadarjenosti,
ga v njej potrditi ter spodbuditi k razvoju
in uporabi v dopolnjujočem družbenem
sožitju. Prav tako je treba prepoznati posameznikova šibka področja, s katerimi ga
bo treba tudi sprejeti. Ob tem pa poudaril,
da je vsak otrok zlat otrok.
Natalija Stregne

Utrinek s predavanja in predstavitve knjige
Antona Komata Zemlja, voda, seme
V čitalnici knjižnice smo prisluhnili izvirnemu in zanimivemu predavanju Antona
Komata. Predavatelj nam je v uvodnih besedah povedal, da njegova knjiga Zemlja,
voda, seme ni vrtnarski priročnik, ampak
nov pogled na naše preživetje.
Govoril je o pomembnosti zadostne količine rodne zemlje, pitne vode in semen.
Do glavnega konflikta prihaja na tem področju predvsem med ekologijo in gospodarstvom. Vse preveč posegamo v naravo
in s svojim ravnanjem ter napačnimi odločitvami rušimo ekosistem in ogrožamo
svoja življenja. Danes je v porastu potrošništvo, ki nas vodi v popolno odvisnost
in nenazadnje tudi pogubo. Velike korporacije imajo jasno začrtane cilje, kako
osvojiti, pridobiti in imeti monopol nad
najbolj pomembnimi človeškimi viri. Od
tega pa dobro živeti in narediti ljudi odvisne od njih. Slušatelje je opozoril na rek
naših babic: »Najboljša hrana je tista hra-

na, ki se najhitreje
pokvari.« Ključna stvar, ki si jo je
vredno zapomniti,
pa se skriva v kitajskem pregovoru,
ki se glasi: »Naj bo
kmet zdravnik in
zdravnik učitelj.«
Naj bo hrana naše zdravilo, težave je bolje
preprečiti kot zdraviti. Avtor je opozoril,
da je pred nami skrajni čas, da nehamo
slepo verjeti farmaciji in drugim velikim
lobijem, saj je zanj zdrav človek mrtev, ker
bogatijo na račun bolnih ljudi. Za našo
prihodnost je velikega pomena ohraniti
vodne vire, rodno prst in avtohtona zdrava semena, ki niso gensko spremenjena in
podrejena velikim svetovnim korporacijam. Le razmišljati, gledati in živeti moramo s svojo glavo in ne slepo verjeti.
Darja Kolar

UTRIP NA STOJNICI PRED KNJIŽNICO

Ob dnevu knjižnice, ki je 25. maja, smo v
tednu od 21. do 26. maja tudi letos pripravili različne spremljevalne aktivnosti.
Med drugim je bila na voljo samosvoja
knjižnica, kjer je bila na voljo velika izbira gradiva po simbolični ceni na stojnici
pred knjižnico. Mimoidočim je bila na voljo velika izbira knjig in vsak je lahko našel

nekaj zase. Odziv je bil spet odličen, saj so
knjige, ki so iz bukvarne, dobile novega lastnika. Vonj starih knjig ima svoj čar. Stare
knjige po videzu niso razkošne, vse njihovo razkošje je skrito v njih, v njihovi vsebini. Prav tako lahko kadarkoli med letom
obiščete Stepišnikovo bukvarno, kjer knjige najdejo svojega bralca. Tanja Jakolič
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NOVO V KNJIŽNICI!
E-izkaznica
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici je kot novost na voljo odčitavanje
e-izkaznice članov Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Za uporabo e-izkaznice v knjižnici je treba uporabiti aplikacijo mCobiss. Namenjena je za telefone in tablice. Brezplačna
aplikacija za android je na voljo v spletni
trgovini Google Play (Trgovina Play), za
iOS pa v iTunes.
Kako nastavimo e-izkaznico na mobilni napravi?
V aplikaciji mCobiss izberete zavihek
Moja knjižnica, se prijavite s člansko številko in geslom (pridobite v knjižnici) ter
izpiše se črtna koda vaše izkaznice.
Črtno kodo prikličemo na zaslon mobilne naprave tako, da se dotaknemo sličice
črtne kode ob številki
članske izkaznice v Moji
knjižnici. Na zaslonu se
pojavi oblika e-izkaznice z vašim imenom in
vašo številko izkaznice.
V knjižnici sprejemamo
samo e-izkaznico, ki je
oblikovana v mCobissu,
v zavihku Moja knjižnica. Vse ostale so
neveljavne. Pri uporabi e-izkaznice prav
tako velja Pravilnik o splošnih pogojih
poslovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica.
S SREČANJA BORK
Vsako leto v osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici pripravimo tradicionalno
srečanje bork, ki se je začelo izvajati že
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
pod ravnateljevanjem Miljutina Arka. Na
krajši svečanosti smo tudi tokrat pripravili kratek program z uvodnim pozdravom direktorice knjižnice, Patricije
Breznikar. Spregovoril je še predsednik
Združenja borcev NOB Slovenska Bistrica, gospod Franc Bera, za glasbeno popestritev so zapele ljudske pevke z Zgornje Polskave. Po programu so se gostje
družile ob zakuski in obudile marsikateri
spomin na preteklost.
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
V mesecu maju sta bili v osrednji knjižnici na ogled dve razstavi fotografska
razstava fotografij Boštjana Rančigaja in
razstava oblačil Vlaste Klobasa.
Boštjan Rančigaj nam je tokrat na ogled
postavil fotografije, na katerih so različni,
a povsem vsakdanji motivi, ki so takšni
namenoma. Z motiviko svojih fotografij
nas je želel opozoriti, da je zunanja lepota
ves čas pred nami. Da bi jo opazili, moramo biti vešči opazovanja in v sebi odkriti
notranjo lepoto. Sam pravi: »Vsak dober
fotograf je vešč opazovanja, seveda pa za
razvoj celovitega, izostrenega in hkrati
mehkega pogleda na svet ni treba biti fotograf. Potrebna je pozornost.«

Razstava Vlaste Klobasa, lastnice podjetja, ki se ukvarja z izdelovanjem odrskih,
tematskih, zgodovinskih, folklornih,
plesnih oblačil oziroma vrhunskih kostumov. Tokrat so bila na ogled pražnja
oblačila kmečkega prebivalstva vzhodne
Štajerske od konca 19. stoletja do začetka
20. stoletja.
V tem obdobju je
na oblačilni videz
kmečkega prebivalstva že zelo vplivala
mestna oblačilna
moda krojenih oblačil, velika izbira industrijskega
blaga in modnih
časopisov. Pražnja obleka se zato kaže
kot sicer preprostejša verzija meščanske
mode, vendar pa je prav vsaka izražala
svojo individualnost v bogatem okraševanju in drobnih detajlih.

IZPOSOJA BRALNIKOV
V knjižnici je odslej za naše člane na voljo tudi izposoja bralnikov, prilagojenih
za branje elektronskih knjig s portala
Biblos.si. Uporaba bralnika je zelo preprosta in predvsem praktična, še zlasti
na potovanju ali dopustu. Več o portalu
Biblos si preberite na www.biblos.si in
pobrskajte po gradivu, ki vam ga naša
knjižnica ponuja v branje.
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25. maj – dan Knjižnice Josipa Vošnjaka

Predstavitev knjige Dno nima dna: POGOSTO SILI
Z GLAVO SKOZI ZID
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici
smo v okviru letošnjega dneva knjižnice
pripravili srečanje z glasbenikom Zoranom Predinom. Pred časom je izdal zbirko kratkih zgodb Dno nima dna, ki so izhajale v Dnevnikovem objektivu.
Sproščen pogovor z gostom je povezoval
Orlando Uršič iz založbe Litera. Razložil
nam je pomen zunanjosti knjige, ki je refleksija današnje družbe, kot jo vidi avtor.
Na naslovnici so hijene v črno-beli barvi,
ki jih je narisal njegov štirinajstletni sin.
Sam pravi, da se je odločil pisati zgodbe,
ker je njegova muza za pesmi postala preobilna. Pri pisanju pesmi je tekst kratek,
omejen na neko število besed, medtem ko
je pri kratkih zgodbah manevrskega prostora več.
V knjigi avtor predstavlja svoj pogled na
družbeno realnost in obravnava več različnih tematik, na primer umetnost, politiko, begunstvo, ki je še posebej aktualno
in nanj nismo bili pripravljeni. Predin ima

izreden občutek za detajle, kar bralcem
omogoča, da z drugega zornega kota pogledajo na stvari, ki se dogajajo v družbi.
Zgodbe podaja na svojevrsten, humoren
način, ki je značilen zanj. Predin je človek,
ki gre proti toku, pove svoje mnenje, je oster do politike in kritičen do številnih tem.
Znanega slovenskega kantavtorja in
vsestranskega glasbenika smo spoznali v
vlogi pisatelja, ki pa po duši ostaja pesnik.
Večer sta glasbeno obogatila mlada glasbena gosta Lara Gril in Jure Pak.
Tanja Jakolič

Noč knjige PREDSTAVITEV KNJIGE DEDIŠČINA IN
UČENJE Z OBČUTENJEM
V ponedeljek, 23. maja, smo ob Noči knjige, ki je organizirana na svetovni dan knjige, v prostorih osrednje knjižnice v Slovenski Bistrici imeli prav poseben večer.
Naša knjižnica že peto leto zapored sodeluje v mednarodnem projektu Noč knjige,
v katerega se vključujejo kulturne ustanove po Sloveniji, Srbiji in Hrvaški. Letos
smo zvezdogledi, očarani nad nočjo, v ka-

teri knjiga pokaže svojo moč. Svoj pogled
izostrujemo na literarni zvezdi, ki v letu
2018 sveti še posebej svetlo in jo jemljemo
v letošnji fokus. Letos mineva 100 let od
smrti enega od velikanov slovenske besede, Ivana Cankarja. Letošnje leto je razglašeno za Cankarjevo leto. Princu z Rožnika
se poklanja tudi Noč knjige 2018.
Ob tej priložnosti smo v knjižnici gostili
otroke in vzgojiteljice Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V uvodu so
prireditev popestrili otroci vrtca s pesmijo
in plesom. Zavedamo se, kako pomembno
vlogo imajo vrtec in njegovi zaposleni pri
vzgoji otrok v knjigoljube in odgovorne
ter strastne bralce. Uvodne besede je spregovorila bivša ravnateljica vrtca, gospa
Ivana Leskovar, ki je prav tako sodelovala
pri nastanku knjige. Avtorica knjige, gospa Karin Lavrin, je bila, žal, zadržana.
Svoje sodelovanje pri nastanku knjige Dediščina in učenje z občutenjem pa so nam
predstavile strokovne delavke vrtca Tanja
Hecl, Barbara Špes in Viktorija Hribernik.
Knjiga vsebuje vaje, ki so jih oblikovale vzgojiteljice in vzgojitelji Vrtca Otona
Župančiča Slovenska Bistrica v okviru
tečajev senzibilizacije, ki so potekali kot
dodatno izobraževanje.
Tanja Jakolič
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USPEŠEN 18. MEDNARODNI
ATLETSKI MITING

Foto: Tjaša Brglez

18. mednarodni atletski miting, ki ga je
26. maja v športnem parku v Slovenski
Bistrici izvedlo Atletsko društvo Slovenska Bistrica, je ponovno dokazal, da gre
za enega največjih in najlepših atletskih
tekmovanj v Sloveniji. Na tekmovanju je
nastopilo okoli 300 atletov in atletinj iz 11
držav, med njimi tudi nekateri, ki imajo v
svojih zbirkah medalje oziroma uvrstitve v
finala na največjih tekmovanjih. Najboljša
rezultata mitinga sta dosegla Hrvata, zmagovalec v suvanju krogle Filip Mihajlević
(20,67 metra) med moškimi in najhitrejša v teku na 100 metrov z ovirami Ivana
Lončarek (13,11 sekunde) med ženskami.
Novi rekord mitinga je v skoku v višino
postavila Hrvatica Ana Šimić (1,91 metra)
in dosegla normo za evropsko prvenstvo,

ki bo avgusta v Berlinu. Na Stepišnikovem memorialu v metu kladiva je slavil
Brazilec Wagner Domingos (74,56 metra)
pred Nejcem Pleškom (73,90 metra), med
dekleti pa je bila najboljša Claudia Štravs
(62,27 m). Tek na 400 metrov si je s tribun ogledal tudi slovenski rekorder Luka
Janežič. Nobenemu od domačih atletov in
atletinj se ni uspelo uvrstiti na stopničke
za zmagovalce, kljub temu pa s svojimi
predstavami niso razočarali. Bitko centimetrov je izgubila najboljša slovenskobistriška atletinja zadnjih let, Saša Babšek,
ki je v troskoku osvojila nehvaležno četrto
mesto. Do drugega mesta sta ji zmanjkala
samo dva centimetra, sezono na prostem
je odprla z rezultatom 13,14 metra. V zelo
močni konkurenci se je dobro boril tudi

5. Športni vikend, ki ga je pripravila Športna zveza Slovenska Bistrica in je potekal
od 1. do 3. junija, je pretegnil lepo število
ljubiteljev rekreacije. V športnem parku v
Slovenski Bistrici in okolici je na 18 različnih športnih prireditvah sodelovalo okoli
700 občanov in občank. V soboto so organizirali tudi 1. spominski turnir Bojana
Siniča v malem nogometu. Bojan Sinič,
dolgoletni urednik Tednika Panorama, je
bil velik privrženec športa. Med drugim
je bil predsednik Športne zveze Slovenska
Bistrica, z veliko vnemo je vrsto let prip-

ravljal tradicionalno prireditev Športnik
leta občine Slovenska Bistrica. Bil je športnik rekreativec in tudi glavni pobudnik
za ustanovitev novinarske nogometne ekipe, ki je sodelovala na različnih turnirjih.
Na memorialnem turnirju so se pomerile
ekipe športnikov, Smučarsko skakalnega
kluba Šmartno na Pohorju in novinarjev.
Zmagali so športniki pred novinarji in
šmarskimi skakalci. Začetni udarec je izvedla Jelka Sinič, žena pokojnega Bojana
Siniča, ki se je ob koncu zahvalila organizatorjem za izvedbo turnirja. Udeležence
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Nino Celec, ki je bil v skoku v daljino z
rezultatom 729 centimetrov sedmi. Je pa
Nino dokazal, da ima v nogah še precej
daljše skoke, in zato lahko z optimizmom
pričakuje naslednja tekmovanja. Zmagal
je Hrvat Ivan Vujević, ki se je s 7,78 metra najbolj približal meji osmih metrov.
V ogrevanju za tek na 100 metrov se je
žal poškodoval domači favorit za visoke
uvrstitve Jan Kramberger. Rene Pernek
Acker je svoj prvi nastop v sezoni v teku
na 400 metrov končal na petem mestu.
Gala Trajkovič je bila v teku na 400 metrov z ovirami sedma. Valentina Vavdi je
v skoku v daljino osvojila deseto mesto, v
teku na 200 metrov pa je z novim osebnim
rekordom 26,62 metra zasedla dvanajsto
mesto. Anja Ferlež je v teku na 100 metrov osvojila 23. mesto, na 200 metrov pa
je bila osemnajsta. Leon Lorenci je prvič
nastopil v teku na 200 metrov in zasedel
26. mesto. Med mlajšimi mladinkami je v
teku na 100 metrov z ovirami imela smolo
Maša Dvoršak. Po vodstvu do šeste ovire
je grdo padla, k sreči pa se ni huje poškodovala. Med pionirkami je nastopila Noa
Tušek, ki je v teku na 60 metrov osvojila
četrto mesto.
Tomaž Ajd

5. ŠPORTNI VIKEND

20. ŠAHOVSKI FESTIVAL
VETERANOV SLOVENIJE
Turistično društvo Viničar Zgornja Polskava je v nedeljo, 3. junija, v Gostišču
Golob na Zgornji Polskavi izvedlo 20.
jubilejni šahovski festival veterank in veteranov Slovenije, starih nad 50 let. Na
turnirju je tekmovalo 118 udeležencev,
med njimi sedem žensk. Zmagal je Dušan
Čepon (mojstrski kandidat, ŠK Podpeč)

pred Marjanom Kastelicem (FIDE mojster, ŠK Krka Novo mesto) in Marjanom
Karnerjem (mojstrski kandidat, ŠK Domžale). Med ženskami je bila najboljša Pavla
Košir (ŠK Domžale), ki je bila v abslutni
konkurenci 21. Najstarejši udeleženec je
bil s 86 leti Martin Majcenovič (ŠK Ptuj),
tekmovanje je končal na 29. mestu. Pokale

turnirja sta nagovorila tudi dr. Ivan Žagar,
župan Občine Slovenska Bistrica, in Bojan
Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska
Bistrica. Zanimivo je bilo tudi v petek, ko
sta se na glavnem stadionu v revijalni nogometni tekmi pomerili ekipi gospodarstva in negospodarstva. Uspešnejši so bili
direktorji, ki so zmagali s 5 : 4.
Tomaž Ajd
Foto: Tjaša Korošec

sta podelila dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica, in Andrej Kolmanič,
glavni izvršni direktor Impola.
T. A.
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PRIZNANJE ZA FRIDINO MIŠNICO

Za otroško mladinsko društvo Fridina mišnica se je leto 2018 začelo delovno in polno novih izzivov. S programom društva,
ki zajema vsa področja otrokovega razvo-

ja, in z osrednjim dogodkom – Fridinim
rojstnim dnevom, ki ga z ostalimi društvi
in lokalno skupnostjo pripravljamo v mesecu septembru, smo prejeli priznanje za
izvedeni projekt Fridin rojstni dan, prav
tako pa je za prostovoljsko delo priznanje dobila Ana Frešer, ki se kot najmlajša
članica društva aktivno vključuje v proces
delovanja društva. Prostovoljno delo ima
velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju solidarnosti, ki
jo poleg znanja poskušamo prenašati na
najmlajše generacije.
Zbrane v dvorani je nagovoril predsednik
države Borut Pahor. Veseli smo priznanja,
veseli izzivov, ljudi in otrok, ki se priključujejo našemu društvu s srcem!
TIM MIŠNICA

ZGODBA O VRELNI VEHI

Izziv slovenskim keramikom
V mesecu maju je bila Slovenska Bistrica
gostiteljica dveh pomembnih mednarodnih dogodkov.
Festival keramike Dober dan, keramika!
se je letos drugič istočasno odvijal po več
kot stotih evropskih mestih, ki živijo s
keramiko. Center domače in umetnostne
obrti (CDUO) je v okviru omenjenega festivala v tednu ljubiteljske kulture 19. maja
pripravil dan odprtih vrat. Obiskovalci so
si lahko ogledali in kupili ročno izdelane
keramične izdelke ter replike starih lon-

čarskih izdelkov, ki nastajajo v centru, se
preizkusili v oblikovanju gline na lončarskem vretenu in opazovali potek poslikave keramike. Ob tem so si lahko ogledali
razstavo Transforma, ki je bila v tem času
na ogled v CDUO.
Dogajanje se je nato preselilo pred Graslov
stolp, kjer je potekalo odprtje spremljevalne razstave IV. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2018 Od tradicionalne
do sodobne keramike – Zgodba o vrelni
vehi. Prvo odkupno nagrado je prejela
Tanja Sokolov – Boh za svoje delo, poi-

menovano Požirek časa, drugo nagrado je
prejela Darinka Lapajne za delo Simfonia
Celeste, tretjo pa Vasja Nanut za delo Sotovoče. Priznanja so prejele Alenka Gololičič, Stanka Janžič in Vesna Taušanović.
Nagrajena dela je predstavil likovni kritik
Mario Berdič, priznanja in odkupne na-

grade sta podelila vodja CDUO in idejna
pobudnica razstave Ljubica Zgonec Zorko
in podžupan Slovenske Bistrice Stanislav
Mlakar. Prireditev je povezovala Ursula
Hribernik, za glasbeno popestritev je poskrbela skupina Gemaj. Vrelne vehe, ki so
razstavljene v drugem nadstropju Graslovega stolpa, so pri obiskovalcih vzbudile
veliko navdušenje, prav tako vinski kozarci in vrči odlične gostujoče razstave s Hrvaške Zelina 18, razstavljeni so v tretjem
nadstropju. Zanimiva, izvirna in kakovostna razstava bo v Graslovem stolpu na
ogled do 15. septembra.
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I Z D E L K I N A Š I H R O KO D E L C E V
N A KO R O Š K E M
V Slovenj Gradcu se te dni
zaključuje 1. vseslovenska
rokodelska razstava, na kateri se je s svojimi izdelki
predstavilo tudi pet rokodelk in rokodelcev iz naših
krajev.

Prireditev izhaja iz tradicionalnih bienalnih razstav domače in umetnostne obrti,
ki so v Slovenj Gradcu potekale zadnjih
40 let. Letos, v evropskem letu kulturne
dediščine, se je koncept razstave spremenil. Ključna vloga je pripadla devetim
rokodelskim centrom, ki so povezani v
Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije.
Med njimi je bistriški Center domače in
umetnostne obrti, ki je za predstavitev na
razstavi izbral rokodelske izdelke vrhunske kakovosti. Obiskovalci razstave v Slovenj Gradcu so si tako lahko ogledali cvetje iz krep papirja, ki ga je izdelala Milena
Furek, pletenine, nastale izpod rok Darje
Hudin, nakit, ki ga je iz aluminija ustvari-

la Vesna Plavec, lesene cokle, delo Alojza
Capla, ter pladenj in krožnik, ki ju je iz
kamna oblikoval Marjan Crnič.
Ob vseslovenski razstavi rokodelskih
izdelkov je v Koroški galeriji likovnih
umetnosti potekala tudi razstava sodobnih
inovativnih izdelkov na temeljih dediščine
v Sloveniji, poimenovana Iz rok do oblike,
na kateri so se predstavili ustvarjalci, ki
ideje, vzorce in oblike za svoje izdelke črpajo iz bogate zakladnice naše dediščine.
Izbor teh izdelkov je opravila strokovna
komisija in med več kot 40 prijavljenimi
izdelki izbrala tri kose avantgardnega nakita iz aluminija rokodelke Vesne Plavec iz
Slovenske Bistrice. Gre za nakit z močnim

sporočilom, ki je poklon prednikom in
čudovit preplet starodavnih ročnih tehnik
in neobičajne sodobne kovine – aluminija.
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SATIRA

Piše: Drago Čož
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Stranke nam zaupajo
Vsako jutro, ko vreme dopušča, se pred poslovalnico NLB v Slovenskih Konjicah ustavi močan potovalni motocikel. Lastnik sestopi in si sname čelado. Nato si pogladi obleko, popravi kravato in vstopi v banko. Pozdravi uslužbence oziroma
uslužbenke in jih povabi na kratek sestanek ob kavi. Tudi to je lahko bančnik.
Spoznajte Roka Kolariča, vodjo dveh poslovalnic NLB: ene v Slovenskih Konjicah in druge v Slovenski Bistrici. V prostem času je ljubitelj motorjev, potovanj in adrenalinskih športov, na delovnem mestu pa popoln profesionalec. »Stranke
nam zaupajo svoj denar. Zato si zaslužijo naše spoštovanje, znanje in odgovornost. Moramo biti vredni njihovega zaupanja,« se zaveda odgovorne vloge, ki jo imajo zaposleni banke.
Kolarič je v svet bančništva vstopil še kot študent. Delu ob študiju je sledilo pripravništvo, temu pa redna zaposlitev.
Doslej je v štirih različnih bančnih ustanovah zbral že petnajst let delovne dobe. Sprva je delal v eni od tujih bank, nato
pa je z leti prišel tja, kamor si je, kot dodaja, želel že od začetka. »Večina mladih, ki se odločijo za delovno pot v bančništvu, si želi priti v NLB. Zakaj? Ker je sistemska banka, ki nudi največji karierni izbor, hkrati pa ima veliko strokovnega
znanja, ki ga lahko črpamo zaposleni, in tradicijo.”, pojasni.
Večji del svoje dosedanje kariere je Rok Kolarič posvetil segmentu poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetij. Ob
tem se je naučil, da ljudje, ki so uspešni s svojimi podjetji, cenijo, če zna kdo poskrbeti za njihov težko zasluženi denar in
ga oplementiti: »Podjetnikom ponujamo najširšo, celovito storitev. Uredimo jim varčevanja, kredite, svetujemo pri izbiri
naložb in zavarovanj.« Kolarič svoje delo očitno opravlja dobro. Ne želi se hvaliti, a na vprašanje potrdi, da ima dober
odnos s strankami. »Ko sem odšel iz prejšnje službe in prišel v NLB, so stranke odšle z menoj. To je največja potrditev.
Pomeni, da ljudje zaupajo največji slovenski banki, hkrati pa zaupajo tudi meni kot njihovemu bančnemu svetovalcu in
cenijo moje znanje.«
V svoji vlogi vodje poslovalnic ima ob delu za stranke še eno nalogo: skrbi tudi za delovno vzdušje in motivacijo med
zaposlenimi. O sodelavcih govori z izbranimi besedami: »Skupaj smo vsak dan in čeprav se sliši klišejsko, smo kot velika
družina. Srečen sem, ko vidim, da so sodelavci in sodelavke zadovoljni in sproščeni. Največje priznanje pa so seveda
odlični rezultati, ki jih dosegamo skupaj.«

