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POD RITOZNOJEM POSTAVILI KLOPOTEC
Sonči po trsju se grozdje zoreče
in tiho v soncu se polni z močjo
in tiho z žlahtnostjo polni se v pesmi,
ki prek goric jo klopotci pojo.
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KOLOFON

Klopotec je nepogrešljiv znak štajerskih
vinogradov. Na našem območju se že
oglašajo klopotci, ki varujejo grozdje pred
ptiči in naznanjajo prihajajoče se trgatve.
Klopotce po tradiciji postavljajo od Jakobovega do Jernejevega oziroma od 25. julija do 24. avgusta.
Člani Društva vinogradnikov Ritoznoj so
v soboto, 11. avgusta, na Devini pod Ritoznojem v znak počastitve klopotca priredili svojo tradicionalno prireditev, na
kateri so se zbrali številni vinogradniki in
ljubitelji dobre vinske kapljice. Za odličen
uvod v prireditev so s svojim nastopom
poskrbeli člani Frajhajmske godbe na pihala. Po blagoslovu župnika Janija Družovca so vinogradniki ob zvokih harmonike postavili klopotec, po opravljenem
delu pa nazdravili bližajoči se jeseni in
trgatvam.
V mesecu aprilu je potekalo društveno
ocenjevanje vin letnika 2017, zato so vinogradnikom na prireditvi podelili tudi
priznanja za njihov trud. Lansko leto slo-

venskobistriškim vinogradnikom zagotovo ni prizaneslo. Po spomladanski pozebi
in poletni toči so bili na trdnih preizkušnjah. Z zagonom in trdno voljo so delali v
vinogradu, da so pomagali vinski trti, da si
opomore in ponovno postane močna ter
plodna. Žal so vremenske razmere grobo
posegle v količino in kakovost vinskega
letnika. Zato je bilo letos na ocenjevanju
le 21 vin. Z vztrajnostjo, trdim delom in
močno voljo je vinogradnikom in vinarjem uspelo pridelati lepa vina. Zaradi tega
imajo priznanja še posebno vrednost. Priznanja so vinogradnikom podelili predsednica ocenjevalne komisije, enologinja
Darja Bovha, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik DV Ritoznoj Jože Pečovnik. Posebno čestitko je
prejelo Vinogradništvo Vehovar za najbolje ocenjeno vino na tekmovanju in s tem
tudi prehodni pokal.
Po kulturnem programu se je nadaljevalo prijetno druženje z ansamblom Gas,
ki je le malokomu dovolil, da ne bi zaplesal. Vzdušje je bilo prijetno, lepi spomini
in melodije pa bodo še dolgo odmevali v
mislih vseh obiskovalcev.
DV Ritoznoj

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Slovenska Bistrica
in
Območno združenje
Zveze slovenskih častnikov Slovenska Bistrica
vabita na pokrajinsko proslavo ob

50-letnici Teritorialne obrambe
Slovenije.
Proslava bo v soboto,
22. septembra, ob 11. uri
v Veteranskem centru Brinje.

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

Ne učimo se za šolo,
temveč za življenje.
(Seneka)
Šola je naš prostor sobivanja z učenci, učitelji in s starši. Nekoč je veljalo prepričanje, da imaš dovolj teoretičnega znanja,
ko se šolska vrata zaprejo, in imaš v rokah
zaključno spričevalo ali diplomo.
Danes otroke sprejmemo v šolo, ko so
stari šest let. Kaj pričakujejo od nje? Se je
veselijo?
To je temeljno vprašanje, h kateremu se
vračamo vedno znova z željo, da bi bili
otroci zvedavi, radoživi, srečni in zdravi.
Tako smo zapisali v vizijo naše šole.
Najprej potrebujemo sodoben, urejen in
varen šolski prostor. Ta pogoj je v širšem
slovenskem prostoru zgledno izpolnjen. In
prav tako na naši šoli, ki je ob 10. obletnici
še vedno nova, svetla in prijazna. Je odraz

spoštovanja učencev in
vseh zaposlenih do tega,
kar nam družba nudi.
Ne samo lepe in urejene
učilnice, ponosni smo
na okolje šole: na učilnico na prostem, šolski
sadovnjak z vrtom, ki
učencem ponuja stik z
naravo, zavest o pomenu ohranjanja rastlin in
živali ter samooskrbe.
Imamo šolsko Močeradovo gozdno učno
pot. Pri urah interesnih
dejavnosti so učenci v
naravi oblikovali relief
Slovenije, da se v njih
utrjuje zavest o narodni
pripadnosti in zavednosti.
Zelo skrbno vnašamo
v učni proces vedenje o naši kulturni dediščini. Avtorji knjige
Pravljično Pohorje so
naši učenci. Dali smo
jim priložnost, da so
prisluhnili pripovedo-

valcem, da so začutili lepoto Pohorja in
ustvarjali. To je nekaj, s čimer se lahko pohvali redko katera šola.
Vsako leto podelimo šolske Prešernove
nagrade za dosežke učencev na različnih
področjih, da lahko odkrijejo in potrdijo
svoje talente.
Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost
spodbujamo z istoimenskim in drugimi
projekti in dejavnostmi. Raziskovalne naloge so dosegle zavidljivo raven, saj smo
prišli do tega, da je treba zaščititi intelektualno lastnino mladih raziskovalcev.
Zagotovo ni naključje, da prav vsako leto
dosežemo državno priznanje na področju
lutk. Naši mladi ustvarjalci sami oblikujejo besedila, izdelajo lutke in jih izvrstno
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animirajo. Bili smo nominirani kot najboljša kulturna šola.
Učencem pa ni tuja sodobna IKT-tehnologija. Na področju robotike smo se letos
pomerili na mednarodnem tekmovanju.
Za vsemi uspehi se zrcalita delo in predanost naših učiteljev. Povezani v kolektiv
s pozitivno energijo sledijo novostim. Še
več: so avtorji učbenikov, dobitniki Šilihovih priznanj za uspehe na področju vzgoje
in izobraževanja ter avtorji različnih priročnikov za delo z učenci in ohranjanje
temeljnih vrednot. Sodelavka Darja Vtič
je avtorica knjig Iskalci biserov, Učimo jih
sreče, Glavo imaš in srce in drugih. Skoraj
ni osnovnošolske knjižnice in učitelja, ki
ne poseže po dragocenih priročnikih za
vzgojo v današnjem času. Dokaz, da naši
učitelji nesebično delijo znanje in izkušnje.
Da se v času devetletnega šolanja stkejo
pristne in žlahtne vezi z učenci, dokazuje
sodelovanje z dijaki in študenti, ki se radi
vračajo tudi kot tutorji in svetovalci mlajšim generacijam.
Veseli me, da zgledno sodelujemo z zavodi in ustanovami v občinskem in širšem
okolju. Posebej bi izpostavila dobro sodelovanje s starši, kar dokazuje lepa sodobna
kolesarnica.
Ko se ozremo na prehojeno pot od ustanovitve šole do danes, so vse težave s
pregrevanjem že preteklost. Danes smo v
pričakovanju lastne kuhinje in širitve šole.
Obletnica je priložnost, da se iskreno zahvalimo vsem, ki z nami delite čas in okoliščine z novimi izzivi, ki vlivajo pogum in
zaupanje v učence. Posebna zahvala gre
občini kot ustanoviteljici, vsem donatorjem in staršem.
Verjamem, da vloženi trud obrodi sadove.
Verjamem v mlade, ker so še vedno radovedni, ustvarjalni in nas presenečajo, če
jim damo pravo priložnost.
Sonja Arbeiter, ravnateljica
2. osnovne šole Slovenska Bistrica
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PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ

Letošnje, že 22. Podobe bistriških domačij se ponovno povezujejo z organizacijo živinorejske razstave, ki bo tokrat
potekala že šestič. Tudi sicer je živinoreja ena od poglavitnih kmetijskih panog v naši občini. Glede na velikost in
tudi podeželsko naravnanost jo oblikuje
zelo pestra kmetijska ponudba. Skoraj
ni področja, s katerim se ne bi spogledovali naši kmetovalci. Če se vrnemo k
živinoreji, lahko z veseljem ugotovimo,
da je na tem področju podobno kot na

drugih, naši kmetovalci napredujejo iz
leta v leto in pomembno presegajo rezultate v slovenskem merilu. Tako bodo tudi
na letošnji predstavitvi imeli kaj pokazati.
So pa letošnje Podobe bistriških domačij
z živinorejsko razstavo tudi priložnost za
strokovno izmenjavo stališč v iskanju odgovorov, kako s kmetijstvom v prihodnje.
Tudi na iskanje rešitev, povezanih z okoljskimi izzivi (soočanja s številnimi ujmami). In nenazadnje gre tudi za nadgradnjo
povezovanja med posameznimi kmetijski-
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mi panogami v smislu povečanja samooskrbe, boljšega trženja tudi v povezavi
s turističnimi produkti pa tudi vračanje
v preteklost. Prav to prepoznamo skozi
4. Rokodelski praznik in Vinsko-kulinarični večer. Priznanje gre organizatorjem
in razstavljalcem, vsem pa velja vabilo,
da obiščete Podobe bistriških domačij.
Prepričan sem, da vam ne bo vam žal.
Dr. Ivan Žagar,
župan

V Slovenski Bistrici bo v petek, 7. septembra, in v soboto, 8. septembra,
potekala tradicionalna prireditev,

22. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ.

Prireditev že vrsto let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica. Gre za kmetijsko-turistično prireditev z osrednjim prizoriščem v Slovenski Bistrici, nekaj
dogajanja bo tudi v njeni okolici.
Na letošnjih Podobah bo v petek potekala 6. živinorejska
razstava, in sicer za cerkvijo Sv. Jerneja v Slovenski Bistrici. Na razstavi sodelujejo rejci iz občin Slovenska Bistrica,
Oplotnica, Poljčana, Makole in Rače - Fram. Ob 10. uri bo
slovesno odprtje celotne prireditve. Dopoldan bo potekalo ocenjevanje živali in nato podelitev zvoncev najboljšim
živalim, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi razstavo živali, razstavo kulinarike, sodobno mehanizacijo, stare
obrti in običaje in še mnogo zanimivega. Na stojnicah bo
možna pokušina dobrot s kmetij, potekale bodo tudi številne ustvarjalne delavnice.
V soboto se bo dogajanje preselilo v bistriški grad oziroma na grajsko dvorišče. Kot vsako soboto bo tudi tokrat
obiskovalce prijazno sprejela grajska tržnica. Ob 11.30
bo slovesna otvoritev 4. Rokodelskega praznika, ki poteka v okviru Slovenskega rokodelskega festivala 2018
in Rokodelske razstave Centra domačih in umetnostnih
obrti (CDUO) Rogatec. Med 11. in 13. uro bodo potekale ustvarjalne delavnice za otroke tudi pod okriljem Miške Fride. Ob 14. uri bo tekmovanje turističnih društev v
igrah in ob 16. uri podelitev priznanj za nagrajene kruhe
in potice ter turističnim društvom. Vse skupaj bo še do-

datno popestril vinsko-kulinarični večer z glasbeno skupino Gemaj.
Poleg navedenega se nam na Podobah obetajo še številne
druge zanimivosti – razstava nagrajenih kruhov in potic
Društva kmetic Slovenska Bistrica, vodeni ogledi bistriškega gradu in CDUO Slovenska Bistrica, razstava »Zgodba o vrelni vehi«, razstava slikarskega društva Paleta.
V sodelovanju z občinami Poljčane in Makole smo si prireditev Podobe bistriških domačij zamislili kot projekt
»Doživetja med Pohorjem in Bočem«, ki je bil odobren na
javnem pozivu v okviru LAS Dobro za nas. V okviru projekta bodo do naslednjega leta izdelane etnološke študije
in druge strokovne podlage, zato je naš cilj, da program
prireditve v doglednem času tudi vsebinsko nadgradimo
in dodelamo ter razvijemo integralni produkt, ki bo tržno
zanimiv tudi za obiskovalce izven našega območja.
Veselilo nas bo, če si boste vzeli čas in se nam pridružili na
22. PODOBAH BISTRIŠKIH DOMAČIJ. Verjamemo, da
boste uživali!
Slavka Zafošnik,
vodja projekta »Doživetja med Pohorjem in Bočem« in
Mag. Monika Kirbiš Rojs,
vodja Oddelka za gospodarstvo in
direktorica RIC Slovenska Bistrica ter
predsednica organizacijskega odbora
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4. ROKODELSKI PRAZNIK V SLOVENSKI BISTRICI

8. september 2018
Letošnji Rokodelski praznik v Slovenski
Bistrici je sestavni del tradicionalne prireditve 22. Podobe bistriških domačij in
eden od enajstih dogodkov Slovenske-

ga rokodelskega festivala, ki poteka pod
okriljem Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije. Bogato ustvarjalno rokodelsko
dogajanje se bo odvilo v čudovitem ambientu bistriškega gradu.

V Centru domače in umetnostne obrti
drugo soboto v septembru odpirajo gostu-

jočo razstavo rokodelskih izdelkov Rokodelskega centra Rogatec. Odprtje razstave

Osrednji vsebinski dogodek Rokodelskega praznika je okrogla miza, ki bo letos
namenjena predstavitvi Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo lokalni in širši
javnosti, predvsem pa vsem rokodelkam
in rokodelcem. Gre za pomemben dokument, s katerim želijo rokodelski centri,
povezani v Konzorcij rokodelskih centrov
Slovenije, doseči celovito zakonodajno
ureditev področja rokodelstva.
VCentru domače in umetnostne obrti bo
potekal dan odprtih vrat, v razstavnem
prostoru centra pa bo odprtje odlične
gostujoče razstave izdelkov rokodelk in
rokodelcev, ki jih povezuje Rokodelski
center Rogatec. Grajsko dvorišče bo ves
dan prizorišče živahnega sejemskega dogajanja, na katerem se bodo s svojo bogato prodajno ponudbo izdelkov domače in
umetnostne obrti predstavljali rokodelke
in rokodelci ter centri domače in umetnostne obrti iz vse Slovenije. Za obiskovalce
vseh starosti bodo posebej zanimivi prikazi domačih obrti (trenje lana in ročno tkanje, pletarstvo, lončarstvo, izdelava nakita,
obdelava kamna itd.), najmlajši pa bodo
lahko svoje ustvarjalne spretnosti preizkusili na ustvarjalnih delavnicah.

V CDUO SLOVENSKA BISTRICA GOSTIJO
ROKODELSKI CENTER ROGATEC

Foto: Aleš Kolar

pripravljajo v sklopu pestrega dogajanja
ob 4. Rokodelskem prazniku v Slovenski
Bistrici.
Na razstavi se z izdelki iz stekla, gline,
ličja, šibja, lesa in z ročno tkanimi vezenimi in šivanimi izdelki visoke kakovosti
predstavljajo rokodelke in rokodelci, ki
jih povezuje Rokodelski center Rogatec.
V okviru centra, ki je v Rogatcu zaživel
leta 2014, danes deluje pet profesionalno
opremljenih delavnic na dveh lokacijah –
steklarska, lončarska, pletarska in tkalska
delavnica na dvorcu Strmol ter mizarska
delavnica v prostorih Stare šole. V njih
organizirajo prikaze, učne delavnice in tečaje ter tako ohranjajo in prenašajo rokodelska znanja in veščine. Hkrati prostore
namenjajo obrtno proizvodni dejavnosti
– razvoju in izdelovanju replik ter novih
rokodelskih izdelkov iz dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Kozjanskega.
Rokodelske umetnine, ki nastajajo med
Donačko goro in reko Sotlo, si lahko v
CDUO na Grajski 13 ogledate do konca
meseca septembra. Vabljeni!
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POMEN GOVEDOREJE NA OBMOČJU
UPRAVNE ENOTE SLOVENSKA BISTRICA
Pomen govedoreje je veliko širši kot le
zaradi pridelave hrane. To dejansko ugotavljajo na območjih, kjer je izginilo govedo. Zato je trditev, da je govedo največji
povzročitelj ustvarjanja toplogrednih
plinov, izrazito pretirana in takšne informacije bolj škodijo kot koristijo varovanju
okolja. Govedo ustvari letno okoli 800
kg ekvivalenta CO2 v primerjavi z avtomobilom, s katerim smo prevozili 20.000
kilometrov in ima porabo 5 l goriva na
100 km, ta ustvari 2650 kg CO2 (podatek
MOP in KIS). Vendar imata oba še vedno relativno manjši vpliv na klimatske
spremembe. Poleg tega moramo poudariti, da se je stalež goveje živine v zadnjih
štiridesetih letih v Sloveniji razpolovil.
Tudi trend v Evropski uniji je negativen,
tako je po podatkih Evrostata v EU padel
stalež krav za okrog milijon glav, od vseh
držav največ v državah vzhodnega dela in
v Sloveniji. Zlasti je zaskrbljujoče upadanje na težjih pridelovalnih območjih, kjer
pravzaprav ni pogojev za drugo kot za rejo
govedi ali drobnice. Oba sta prežvekovalca
in le prežvekovalci lahko ustrezno pojedo
krmo iz travinja in hkrati ohranjajo rodovitnost tal. Prežvekovalci so sposobni prebaviti krmo (vlakninski del), ki jo druge
živali ne morejo. Posledica tega ni samo
količinsko manj pridelane hrane, ki jo
zato uvozijo iz azijskih in južnoameriških
krajev, ampak tudi večje onesnaževanje
okolja zaradi prevozov in hlajenja živil.
Na območjih, kjer izginja govedoreja, se
je zelo poslabšala rodovitnost tal (delež
humusa v tleh) in zmanjšala biodiverziteta rastlinskih vrst. Ugotavljajo tudi, da
zarast prinaša tudi večjo onesnaženje tal
z nitrati, saj se z mineralizacijo nastali nitrati ne porabijo. S problemom zaraščanja
in izginjanja pomembnih vrst rastlin na
območju Haloz se ukvarjajo strokovnjaki

s posebnim projektom (LIFE) za njihovo
oživitev. V tem projektu ugotavljajo, da
ima govedoreja zelo pomembno vlogo
pri ohranitvi izumrlih vrst rastlin. To lahko potrdimo na gorskih pašnikih: kjer so
pašna goveda, so se ohranile vrste rastlin,
ki so na območjih zaraščanja izginila. V
Sloveniji smo v letu 2017 redili le 108.000
krav molznic, kar je več kot polovica manj
kot pred 40 leti, kljub temu da so na nekaterih kmetijah povečali stalež govedi. Še
posebej pomembno vlogo imajo za ohranitev pokrajine krave molznice, ki so skoraj edina veja, ki omogoča kmetovalcem
preživetje na tem območju. Prireja mleka je strokovno zelo zahtevna. Potrebuje
dobre živali, ki so sposobne prirediti optimalno količino mleka, in rejca, ki pridela
dovolj kakovostno krmo, da lahko kravo
ustrezno prehrani. Izboljšava črede na teh
kmetijah traja nekaj desetletji in dosežki
na tem področju so vedno dolgoročni.
Razstava živali je priložnost, da se te dosežke ovrednoti. Na razstavo rejci pripeljejo vedno najboljše živali. Od teh

se odberejo najboljše po zunanjosti, saj
imajo tudi te lastnosti pomemben vpliv
na čimdaljšo življenjsko dobo (na primer ustrezne noge, širina križa, pripetost
vimena ...). Predstavljene krave molznice
so dosežek vrhunske reje in oskrbe živali.
To dosežejo le rejci, ki se na tem področju stalno dodatno izobražujejo, in s tem
kažejo veliko skrb za živali. Vsi rejci, ki
bodo imeli na razstavi živali, si zaslužijo
posebno zahvalo za vestno strokovno delo
in za nudenje živalim čim boljšega okolja
za rejo. Predstavljenih bo okoli 60 krav lisaste in črno-bele pasme. Ocenjevanje bo
potekalo po treh starostnih kategorijah.
Na koncu ocenjevanja se bo izbrala šampionka za lisasto in črno-belo pasmo. Poleg krav bodo zagotovo zelo zanimive tudi
živali, kot so plemenski bik iz osemenjevalnega centra Ptuj, ovce, koze in konji ter
male živali. Zato ne smete zamuditi ogleda
te razstave, še posebej, ker je prireditev le
vsakih šest let.
Mag. Anton Hohler,
svetovalec specialist pri KGZ Ptuj

Študente s stalnim prebivališčem v občini Slovenska Bistrica obveščamo, da
bo v ponedeljek, 24. septembra 2018, na
spletni strani Občine Slovenska Bistrica
(www.slovenska-bistrica.si) objavljen

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA NADARJENE
IN USPEŠNE ŠTUDENTE
Občine Slovenska Bistrica za študijsko
leto 2018/2019.
Rok za oddajo vlog v sprejemno pisarno

Občine bo 15. oktober 2018.

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

Oddelek za družbene dejavnosti
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LAS, DRUŠTVA

JAVNI POZIV

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 kmetijskega sklada za
razvoj podeželja
Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je
na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ 1. junija 2018 objavila
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni,
gospodarski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram
in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov
operacij za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja LAS Dobro za nas 2014–2020
za leto 2018.
Namen javnega poziva je izbor operacij
(projektov), katerih rezultati prispevajo k
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja
na območju občin Makole, Poljčane, Rače
- Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018
in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni
poziv se izvaja kot podpora za izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in
znotraj tega v okviru podukrepa »Podpo-

ra za izvajanje operaciji v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje operacij,
izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 428.561,71 evra. Delež sofinanciranja
operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela,
materiala, naložb, storitev in prispevka v
naravi, kot je določeno v 28. členu Uredbe CLLD. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme
presegati lastnega deleža v operaciji. Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo
največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije. Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške
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krije upravičenec kot nosilec operacije iz
lastnih sredstev.
Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija in vloga za prijavo
operacije so objavljeni na spletni strani
LAS Dobro za nas: http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/
Vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja, ki je Razvojno informacijski center,
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, do
1. oktobra 2018 ali osebno dostaviti med
ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, najpozneje do 1. oktobra
2018 do 12. ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom
dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju
lokalne akcijske skupine: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22
70) in Tomaž Repnik (02 620 22 73), vsak
delovni dan od 9. do 13. ure.

INVALIDI S ČREŠNJEVCA NA GORENJSKEM
V soboto, 4. avgusta, je Društvo invalidov Črešnjevec gostovalo na srečanju pri
pobratenem MO DI Radovljica. Najprej
so si člani ogledali veliko zanimivosti na
Gorenjskem, nato pa so se odpeljali v Ribno pod goro, kjer so jih pričakali veseli invalidi iz Radovljice. Pozdravil jih je Niko
Podgornik, športni referent, in jim zaželel
dobrodošlico. Ob veselem druženju so se

okrepčali z dobro hrano in pripravili na
tekmovanje v pikadu in prstometu. Tekmovali so posamično, pomerilo se je 27
tekmovalk in 32 tekmovalcev. Po krajšem
ogrevanju se je začela prijateljska tekma.
Najuspešnejši so prejeli medalje. Pri ženskah je bila najuspešnejša Brigita Ptičar,
ki je v obeh kategorijah osvojila zlato medaljo, pri moških pa Anton Kolar srebrno

in Štefan Smontana bronasto pri pikadu.
Poleg tega so člani DI Črešnjevec prejeli še
prehodni pokal. Tekmovalce je spodbujalo veliko navijačev, saj se je srečanja udeležilo skupaj kar 145 invalidov.
DI Črešnjevec
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NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA
DOMA SLOVENSKA BISTRICA

Občina Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta se prijavila
na javni razpis Ministrstva za zdravje za
izbor v operacij »Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu
in lokalnih skupnostih«, ki je bil objavljen
oktobra leta 2017. Predmet razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem
varstvu in pripadajočih lokalnih
skupnostih v 25 zdravstvenih
domovih v Sloveniji ter sofinanciranje investicij za pridobitev
ustreznih prostorskih kapacitet
za izvajanje dejavnosti.
Prijavitelja sta bila uspešna na
javnem razpisu in tako je Zdravstveni dom pridobil sofinancerska sredstva za sklop 1, to je za
nadgradnjo in razvoj preventivnih programov, Občina je upravičena do sofinancerskih sredstev
za sklop 2, to je za ureditev prostorov za izvajanje preventivnih
programov.
Po proučitvi prostorske situacije
v zdravstvene domu je bila sprejeta odločitev, da se zagotovijo
prostori na način, da se nadzida stavba zdravstvenega doma
ob Partizanski ulici. Za izvaja-

nje preventivnih programov bo na voljo
približno 120 kvadratnih metrov. Ker pa
se zdravstveni dom ob tem srečuje še z
dodatno prostorsko stisko, bo Občina z
lastnimi sredstvi zagotovila prostore še
za štiri zdravniške ordinacije, za dve referenčni ambulanti, čakalnice ter prostore
za osebje. Skupna površina teh prostorov
bo približno 379 kvadratnih metrov.
Vrednost predmetne investicije je ocenje-

Foto: Aleš Kolar

na na približno 1.100.000,00 evra. Trenutno je objavljen javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del.
Prostori morajo biti predani namenu čez
eno leto.
Oddelek za družbene dejavnosti

Informator, september 2018

NALOŽBE

Stran 9
Foto: Aleš Kolar

IZGRADNJA VRTCA
V OZKI ULICI
V prvi polovici maja je izbrani izvajalec
gradbeno-obrtniških del, Krt gradbeništvo, d. o. o., Slovenska Bistrica, začel z
deli za izgradnjo novega vrtca v Ozki ulici
v Slovenski Bistrici.
Investicija zajema porušitev obstoječega
zapuščenega stanovanjskega objekta in
potem izgradnjo trioddelčnega vrtca bruto tlorisne površine 792 kvadratnih metrov.
Novi vrtec bo oblikovan v delno razgibani obliki črke l, ki tvori na južni strani
objekta sončno notranje dvorišče. Na se-

verozahodni strani je delno odmaknjen
od uličnega niza zaradi lažjega dostopa
in varnejše postavitve glavnega vhoda v
vrtec. V središčnem delu objekta bo ob
vhodu večnamenska dvorana, namenjena
športnim, družabnim in kulturnim prireditvam. V vzhodnem delu kraka bosta
dve igralnici s skupnimi sanitarijami in
garderobo, v južnem kraku pa razdelilna
kuhinja s spremljevalnimi prostori, dodatni skupni prostor in tretja igralnica s sanitarijami. Vse igralnice bodo imele proti
jugu (jugovzhodu) odprte pokrite terase.

Podstrešna etaža bo namenjena zaposlenim, skladiščenju in kurilnici.
Celotna vrednost investicije (nakup zemljišča, projekti, rušitev in gradnja novega
objekta, nabava opreme , ureditev igrišča in strokovni nadzor) znaša približno
1.400.000,00 evra.
V skladu s terminskim načrtom bo objekt
končan konec februarja 2019.
Oddelek za družbene dejavnosti

NOV VRTEC TUDI V LAPORJU

Konec maja smo
objavili javni razpis
za izgradnjo novega vrtca v Laporju.
Do roka za oddajo
ponudb, 12. julija
2018, je ponudbo
oddalo pet ponudnikov. Trenutno
poteka pregled ponudb. Pričakujemo,
če v postopku izbire
ne bo zapletov, da
bosta podpis pogodbe z izbranim
izvajalcem in zače-

tek gradnje v mesecu oktobru.
Bruto tlorisna površina novega vrtca bo
približno 1.482 kvadratnih metrov. V
njem bodo štiri igralnice, večnamenski
prostor in drugi prostori, v skladu z zahtevami, ki jih opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca.
Objekt bo nizkoenergetski, predvidena
je lesena montažna gradnja. Za gradnjo
vrtca bomo s od Eko sklada pridobili tudi
sofinancerska sredstva do višine približno
374.000,00 evra.
Oddelek za družbene dejavnosti
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P R I S TO J N O S T I I N N A LO G E
U P R AV N E E N OT E I N O B Č I N E
Občani in občanke marsikdaj ne vedo, kje
lahko lahko uredijo kakšno zadevo. V občinski zgradbi na Kolodvorski ulici 10 se
namreč nahaja kar nekaj institucij, med
drugim Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Kolodvorska 10
2310 Slovenska Bistrica
tel.: (02) 843 21 30
faks: (02) 843 21 38
e-pošta: urad.ojslb@sodisce.si
spletna stran: www.sodisce.si/okrasb/

Poslovni čas sodišča:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 8. do
16. ure,
petek: od 8. do 15. ure.
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure,
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. ure do
16.30.
Uradne ure zemljiške knjige:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12.
ure, ob ponedeljkih in sredah tudi: od 14.
do 16. ure.

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk
in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:
od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
petek: od 8. do 15. ure.
Na istem naslovu najdemo tudi Finančni
urad Sektor za davke, Pisarno Slovenska
Bistrica. Odprt je v ponedeljek (od 8. do
12. ure in od 13. do 15. ure) ter v sredo (od
7. do 12. ure in od 13. do 17. ure).
V nadaljevanju pa podrobneje predstavljamo pristojnosti upravne enote in občine.

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA
Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je
zaradi njihove narave treba organizirati
teritorialno oziroma dekoncentrirano, delujejo v Republiki Sloveniji upravne enote: za območje lokalnih skupnosti občin
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane
in Makole je organizirana Upravna enota
Slovenska Bistrica.
Upravna enota opravlja zadeve s svojega
delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstva, h kateremu posamezno
delovno področje oziroma posamezna zadeva sodi. Smiselno temu je vzpostavljena
notranja organizacijska struktura, in sicer
naloge izvajamo v treh oddelkih, ki so:
• oddelek za upravne notranje zadeve,
• oddelek za kmetijstvo in okolje in
• oddelek za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.
V naši upravni enoti delujeta tudi dva krajevna urada (KU), ki sta organizirana kot
način dela v oddelku za upravne notranje
zadeve. To sta KU Poljčane in KU Oplotnica.
Nabor upravnih nalog, ki jih izvaja upravna enota, je izredno širok, skušali pa vam
jih bomo na kratko predstaviti po posameznih oddelkih.

Oddelek za upravne notranje
zadeve
Na oddelku za upravne notranje zadeve
lahko občani na podlagi vloženih vlog
urejajo zadeve ob različnih življenjskih
dogodkih in situacijah.
V zvezi z rojstvom, poroko ali smrtjo lahko
pridobijo izpiske iz matičnih registrov oz.
prijavijo sklenitev zakonske ali partnerske
zveze v uradnih prostorih ali izven njih. V
primeru poteka osebnih dokumentov, kot
sta potni list in osebna izkaznica, sprejemamo vloge za njihovo izdajo, prav tako
se tukaj vloži vloga za prvo pridobitev ali
pridobitev novih po pogrešitvi.
Glede zadev prometa na oddelku za
upravne notranje zadeve opravljamo
registracijo motornih vozil, vključno s
plačilom letne dajatve za uporabo vozil
v cestnem prometu (cestnina) in izdajo
ustreznih registrskih tablic. Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev odločamo tudi
o oprostitvi plačila letne dajatve za vozila.
Prav tako se pri naših uslužbencih lahko
prijavi k opravljanju vozniškega izpita in
se potem tudi pridobi vozniško dovoljenje. Imetniki vozniških dovoljenj jih pri
nas lahko podaljšujejo in ob morebitnih
pogrešitvah uredijo novega. Invalidi lahko

pri nas pridobijo parkirno karto.
Ob menjavi naslova prebivališča ali ob
novi naselitvi se uredi prijava stalnega ali
začasnega prebivališča tako za državljane
RS kot tudi za tujce.
Tujci pri uslužbencih tega oddelka vlagajo
vloge za pridobitev državljanstva in vloge
za izdajo in podaljšanje vseh vrst dovoljenj za prebivanje.
Občani namero za spremembo osebnega
imena prav tako rešujejo na tem oddelku.
Lovci, športni strelci in zbiratelji orožja
tukaj urejajo vse potrebno v zvezi z nabavo orožja in izdajo ustreznih orožnih
listin. Dediči orožja pa urejajo zadeve v
zvezi z dedovanjem orožja po pokojnem
imetniku.
Zaradi uresničevanja različnih interesov
se občani združujejo v društvih. V ta namen je treba društvo najprej registrirati,
kar uredimo na tem oddelku, tukaj pa se
po registraciji urejajo še razne spremembe
v zvezi z društvi, kot so na primer sprememba naslova sedeža društva, sprememba zastopnika društva, sprememba statusa
itd.
Za namen izvajanja kulturnih, športnih,
zabavnih in podobnih prireditev izdajamo
dovoljenja za javni shod ali javno priredi-
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tev. Ob določenih pogojih pa zadošča že
priglasitev prireditve pri policiji.
Želimo še poudariti, da za nekatere storitve, kot so pridobitev osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja), pridobitev potrdil iz
uradnih evidenc in izpiskov iz matičnih
registrov ni krajevne pristojnosti, kar pomeni, da se lahko te zadeve uredijo pri
kateri koli upravni enoti. Prav tako lahko
zadeve v zvezi z registracijo motornih vozil občani urejajo tudi pri registracijskih
organizacijah – tehničnih pregledih.
Oddelek za kmetijstvo in okolje
Na področju kmetijstva so naše glavne naloge postopki prodaje, nakupa in zakupa
kmetijskih zemljišč, gozdov ter kmetijskih
gospodarstev. Pomembno področje je vodenja Registra kmetijskih gospodarstev
(RKG), ki vključuje evidenco GERK-ov,
in Registra pridelovalcev grozdja in vina
(RPGV), prav tako pa tudi ugotavljanje,
ali kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno
kmetijo in ugotavljanje statusa kmeta.

USTANOVE
Vsebinsko področje okolja in prostora obsega izdajo gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, soglasij za poseg v naravo,
soglasij za promet z nepremičninami na
zavarovanem območju. Uslužbenci tudi
svetujejo investitorjem in posredujejo
osnovne informacije v zvezi z gradnjo še
pred začetkom upravnega postopka,
Na področju gospodarstva imamo točko e-VEM (po novem SPOT-točko) za
registracijo s. p.-ja in za registracijo gospodarskih družb po elektronski poti.
Prek portala SPOT se vlagajo spremembe
podatkov gospodarskih subjektov (sprememba dejavnosti, imena, naslova, sedeža, zastopnikov ...), prijave za vpis in izbris
podjetij po elektronski poti, vnos davčnih
podatkov gospodarskih subjektov in postopki, povezani z delovnimi razmerji in
socialnimi zavarovanji.
Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve
Ta oddelek poleg določenih splošnih na-
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log in administrativno-tehnične podpore drugima dvema oddelkoma izvaja
tudi posamezne upravne naloge, in sicer
priznavamo status in pravice vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam
vojnega nasilja, opravljamo overitve,
sprejemamo vloge in vplačila upravnih
taks, sprejemamo in posredujemo vloge za pridobitev kvalificiranih digitalnih
potrdil za fizične osebe ter posredujemo
splošne informacije strankam. Poleg tega
se opravlja skupne naloge za upravno enoto (sprejem in odprema pošte, upravljanje
dokumentarnega in arhivskega gradiva,
kadrovske zadeve, finančno poslovanje,
varstvo pri delu, nabava in javna naročila,
upravljanje poslovnih prostorov in osnovnih sredstev).
Različni življenjski dogodki in situacije so
podrobneje opisani na spletnih straneh
e-uprave: http://e-uprava.gov.si/, za informacije pa so na voljo tudi naši prijazni
uslužbenci.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE
SLOVENSKA BISTRICA
Občina je samoupravna lokalna skupnost,
ki obsega območje naselij, ki so povezana
s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. V pristojnost občine spadajo lokalne
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Občinska uprava Občine Slovenska
Bistrica opravlja naloge v petih oddelkih
in sicer:
- Oddelek za finance in računovodstvo,
- Oddelek za splošne in pravne zadeve,
- Oddelek za okolje in prostor,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarstvo.
Občina Slovenska Bistrica ima z občinama Poljčane in Makole ustanovljen skupni
organ medobčinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Občini
Slovenska Bistrica in Oplotnica pa imata
skupni organ medobčinske uprave za izvrševanje nalog na področju civilne zaščite
in požarne varnosti.
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih
potreb občanov na območju posameznih
naselij je v občini Slovenska Bistrica ustanovljenih 15 krajevnih skupnosti.
Upravni postopki in druge naloge po posameznih oddelkih v občinski upravi so:

Oddelek za okolje in prostor
• izdajanje odločb o višini komunalnega
prispevka
• izdajanje lokacijske informacije
• izdajanje potrdila o namenski rabi zemljišča
• izdajanje dovoljenja za postavitev prometnega znaka
• izdajanje soglasja za ureditev cestnega
priključka
• izdajanje projektnih pogojev
• izdajanje mnenj na projekt
• izdajanje soglasij k parcelaciji
• izdajanje soglasij za plakatiranje
• izdajanje soglasij za uporabo javnih površin
• izdajanje dovoljenj za postavitev turistične obvestilne signalizacije ob javni cesti
• izdajanje dovoljenj za dela na javni cesti
in v varovalnem pasu javne ceste
• izdajanje dovoljenj za dela v varovalnem
pasu javne ceste
• izdajanje dovoljenj za delno ali popolno
zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na
njej
• izdajanje dovoljenj za zaporo javne ceste
zaradi prireditve
• obravnavanje vlog za spremembo namembnosti zemljišča
• vodenje postopkov za sprejem občin-

skega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN)
Oddelek za družbene
dejavnosti
• izdajanje odločb o pridobitvi enkratne
socialne pomoči ob rojstvu otroka
• izdajanje odločb o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka
zaradi daljše bolezni ali poškodbe
• organizacija šolskih prevozov
• vodenje razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture
• vodenje razpisa za sofinanciranje mladinskih programov
• vodenje razpisa za sofinanciranje humanitarnih društev
• vodenje razpisa za sofinanciranje društev upokojencev
• vodenje razpisa za sofinanciranje športa
• vodenje razpisa za pridobitev občinske
štipendije
• izdajanje soglasij za prekop posmrtnih
ostankov
Oddelek za gospodarstvo
• izdajanje soglasij za uporabo zvočnih
naprav
• prijava obratovalnega časa gostinskega
lokala ali kmetije
• izdajanje soglasja za enkratno podaljša-
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nje obratovalnega časa gostinskega lokala
ali kmetije
• vodenje razpisa za sofinanciranje kmetijske dejavnosti
• vodenje razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj
• razpisovanje sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za
pospešitev razvoja malega gospodarstva
in kmetijstva
• spremljanje razpisov evropskih sredstev
ter prijava in izvajanje razvojnih projektov
• sodelovanje z Razvojno informacijskim
centrom Slovenska Bistrica na področju
prireditev, turizma, podjetništva, razvo-

ja podeželja ter regionalnega razvoja in
evropskih projektov
Oddelek za splošne in pravne
zadeve
• sklepanje kupoprodajnih pogodb za nepremičninami v lasti občine
• sklepanje najemnih pogodb za nepremičnine v lasti občine
• sklepanje služnostnih pogodb na nepremičninah v lasti občine
• urejanje lastninskih razmerij v zvezi z
javnimi cestami
• urejanje drugih zadev v zvezi s stvarnim
premoženjem občine

Informator, september 2018
• izdajanje potrdil o uveljavljanju predkupne pravice
• pridobivanje in urejanje podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO OBČIN
SLOVENSKA BISTRICA,
POLJČANE IN MAKOLE
• vodenje inšpekcijskih postopkov na komunalnem področju
• vodenje prekrškovnih postopkov na področju varnosti cestnega prometa

ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV
V LASTI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Občina Slovenska Bistrica je na podlagi
javnega razpisa izbrala koncesionarja za
energetsko prenovo objektov v lasti Občine. Izbrani koncesionar, to je družba
Petrol Ljubljana, bo v okviru podeljene

koncesije izvedel ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti v objektih, da
se bodo zagotavljali prihranki energije in
standardi ugodja, kot predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba.

Celovita energetska prenova
poteka v naslednjih objektih:

Za izboljšanje energetske učinkovitosti v
objektih bo koncesionar prenovil izbrane
objekte v celoti ali delno.

Informator, december
september2014
2018

ENERGETSKA PRENOVA,
RIC URAD ZA DELO
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Delna energetska sanacija se
izvaja na naslednjih objektih:

Foto: Aleš Kolar

Vrednost investicijskega projekta znaša 4.114.688,00 evra.
Projekt se bo financiral iz sredstev Občine v višini 620.644,08
evra, iz javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU-sredstev v višini
1.468.257,67 evra ter iz drugih, zasebnih virov (koncedent) v višini 2.061.459,00 evra.
Oddelek za družbene dejavnosti

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Registrirana brezposelnost

Julija letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1117
brezposelnih oseb, kar je za 5,7 % več kot
v mesecu juniju v letu 2018 in za 12,0 %
manj kot v enakem obdobju lani, meseca
julija 2017. Med registriranimi brezposelnimi je v mesecu juliju bilo 242 mladih,
kar znaša 21,6 %. Stopnja registrirane
brezposelnosti je maja 2018 na Uradu za
delo Slovenska Bistrica znašala 7,1 % (kar
je za 1,6 % manj kot v istem obdobju lani),
na območju celotne Slovenije pa 8,1 %.

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
julij 2018)

Štev. delovno
aktivnih
(maj 2018)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(maj 2018)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah
OBČINE

Trg dela

Ob koncu julija je bilo registriranih 76.051
brezposelnih, kar je 1,4 % več kot junija in
10,2 % manj kot julija 2017.
Na območju Slovenske Bistrice se je od
januarja do julija letos iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo
721 brezposelnih oseb. Razveseljujoči so
podatki o dodatnih potrebah po novih kadrih delodajalcev, saj je bilo do meseca julija letos v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje na območju Slovenske Bistrice
objavljenih že 824 prostih delovnih mest.

Makole

68

310

7,0

Oplotnica 120

652

5,7

Poljčane

152

1.198

7,9

Slovenska
Bistrica

863

8.383

7,2

Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se delovno aktivno prebivalstvo povečuje. Julija
2018 je bilo na območju Urada za delo Slovenska Bistrica 10.543 delovno aktivnih
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta),
kar je za 3,6 % več kot v enakem obdobju
lani. Na območju Območne službe Maribor se je delež povečal za 1,8 %, povečal se
je tudi delež na ravni celotne Slovenije, in
sicer za 3 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slovenska Bistrica

60,3

ženske

42,0
16,1

11,1%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

21,6

33,3%

23,5%

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
1. avgusta 2018 je bilo objavljeno novo
javno povabilo Delovni preizkus za obdobje 2018/2019.
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oz. največ en
mesec. Izjema so invalidi, pri katerih pa
lahko traja vključitev več kot en mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 23. oktobra 2019. Oddaja ponudb je možna na portalu za delodajalce
od 8. avgusta dalje.
• Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situ-
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aciji 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 tri mesece. Usposabljanje lahko
traja dva ali tri mesece. V trimesečni 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 tri 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 tri mesece prijavljeni v naši
evidence; posameznikom, ki se vključujejo na trg dela po končanem programu socialne aktivacije. Usposabljanje traja dva
ali tri mesece, odvisno od zahtevnosti del.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz.
najdlje do 30. novembra 2018.
• Trajno zaposlovanje mladih – od 5. Julija 2018 znova subvencije za trajno zaposlovanje mladih iz vzhodne regije
Osebe, ki so mlajše od 30 let, se lahko že
takoj po prijavi v evidenco brezposelnih
vključijo v subvencionirano zaposlitev.
Javno povabilo delodajalcem omogoča
subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj en
dan prijavljeni v evidenci brezposelnih
oseb. Subvencija znaša 5.000 evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje
mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Javno povabilo je odprto najdlje do 31. julija
2019.
• Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000
evrov za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij
iz ciljne skupine; 6.000 evrov za osebe, ki
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine;
7.000 evrov za osebe, ki izpolnjujejo tri
kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let in so najmanj šest 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 brezposel-

URAD ZA DELO
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nih oseb prijavljene najmanj
šest 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

Preučevanje alternativnih virov energije
pomočjo LEGO Education (foto Darko
Zakelšek)

čas (t. j. 40 ur tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe
sredstev oz. najdlje do 31. julija 2019.
Novost v javnem povabilu je, da se v program Zaposli.me takoj po prijavi med
brezposelne osebe lahko vključijo starejši
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno največ osnovno šolo in so stari najmanj 30 let.
• Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim
časom za najmanj 24 mesecev prejeli subvencijo v višini 11.000 evrov. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen
čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno povabilo je odprto
do porabe sredstev oz. najdlje do 30. julija
2020.
• Usposabljamo lokalno za zaposlitev v
najbolj iskanih poklicih
Usposabljajte brezposelne na delovnem
mestu v deficitarnih poklicih, opredeljenih po naših območnih službah, še preden
se odločite glede njihove zaposlitve.
S takšnim usposabljanjem bodo brezposelne osebe pridobile dodatna znanja,
veščine in spretnosti, s katerimi si bodo
izboljšale ali razširile zaposlitvene možnosti in odprle nove poti do zaposlitve v
deficitarnih poklicih. 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.

Javno povabilo Usposabljamo lokalno je
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do
28. junija 2019.

N ovo s t : Za p o s l ov anj e
h r v a š k i h d r ž av l j anov
b r e z o m e j i t ev

S 1. julijem 2018 je začel veljati prost
dostop na slovenski trg dela za državljane
Republike Hrvaške. Republika Slovenija
ni podaljšala omejitve dostopa na slovenski trg dela za državljane in državljanke
Republike Hrvaške. To pomeni, da od 1.
julija 2018 za delo v Sloveniji ne potrebujejo več delovnega dovoljenja in so na slovenskem trgu dela v enakem položaju kot
drugi državljani Evropske unije.
Sprostitev zaposlovanja hrvaških državljanov na slovenskem trgu dela bo slovenskemu gospodarstvu omogočila lažje zapolnjevanje aktualnih potreb po ustrezni
delovni sili in bo vsekakor olajšala težave
slovenskih podjetij, ki si pri zapolnjevanju
svojih kadrovskih vrzeli pomagajo z zaposlovanjem tujcev.
Slovenija je imela v skladu s predpisi
Evropske unije sicer možnost podaljšati
omejitev dostopa na trg dela za državljane in državljanke Republike Hrvaške še za
dodatni dve leti. Vendar glede na razmere
na slovenskem trgu dela in težave slovenskih podjetjih v zvezi s pomanjkanjem
predvsem nizkokvalificirane delovne sile
za takšen ukrep ni bilo potrebe.
Največ hrvaških državljanov, ki delajo v
Sloveniji, je voznikov težkih tovornjakov
in vlačilcev, varilcev, strugarjev, orodjarjev, kuharjev, elektroinštalaterjev, steklarjev, elektromehanikov, pripravljavcev in
monterjev kovinskih konstrukcij ipd.
Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica

RIC
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JE PODJETNIŠTVO ZAME?
V okviru projektnih aktivnosti SPOT svetovanje Podravje vabimo 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 usposabljanj.
Prvo usposabljanje:

JE PODJETNIŠTVO
ZAME?

5. in 6. september 2018, 10.00–14.30
sejna soba RIC Slovenska Bistrica (Trg
svobode 5, Slovenska Bistrica
VSEBINA:
• Podjetništvo
Podjetniški proces, zakaj se odločiti za
podjetništvo;
prednosti, slabosti, izzivi, priložnosti.
• Podjetniške ideje
Nabor podjetniških idej; kje iskati ideje;
izbor idej; preveritev poslovne ideje –
Kanvas model.
• Motivacija za podjetništvo
Na kaj je dobro paziti; dobre prakse.
• Podjetniško podporno okolje
Ministrstva, državne javne inštitucije,
regionalne institucije, agencije, razvojni
centri, tehnološki parki, zbornice, inkubatorji, finančne inštitucije, skladi, svetovalna podjetja.
• Mreženje – nacionalne in mednarodne
mreže (EEC)
• Finančne spodbude in javni razpisi
Za odpiranje, delovanje in razvoj podjetja,
za nove projekte; nepovratna sredstva;
krediti razvojnih agencij in skladov; bančna posojila;
informacije in spletne strani; e-priročniki,
e-novičke.
• Množično financiranje – crowdfunding
Kickstarter, indiegogo, gofundme, youcaring, crowdsupply,
crowdfunder, experiment, chuffed ...
• Primeri iz prakse, vprašanja in odgovori
Prijave sprejemamo po e-pošti: danica.
kosir@ric-sb.si in po telefonu na tel. št. 02
292 72 10.
Število mest je omejeno!
Drugo usposabljanje:

KAJ MORAM
VEDETI KOT
PODJETNIK?

11. in 12. september2018, 10.00–14.30
sejna soba RIC Slovenska Bistrica (Trg
svobode 5, Slovenska Bistrica)

VSEBINA:
• Pravnoorganizacijske oblike podjetij
Oblike podjetij, razlike s. p. in d. o. o.; značilnosti, samozaposlitev, druge organizacije: zavodi, zadruge, društva, ustanove,
invalidska podjetja, kmetije, gospodarsko
interesna združenja; posebne oblike podjetništva: žensko podjetništvo, socialno
podjetništvo,
družinsko
podjetništvo;
podjetnik
obrtnik.
•Ustanavljanje/odpiranje/registracija
podjetja
Oblika podjetja, dejavnost podjetja (SKD),
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• Primeri iz prakse, vprašanja in odgovori
Prijave sprejemamo po e-pošti: danica.
kosir@ric-sb.si in po telefonu na tel. št. 02
292 72 10.
Število mest je omejeno!
Ker se vsebina prvega usposabljanja smiselno nadaljuje v drugo, priporočamo
udeležbo na obeh usposabljanjIH. Prijava
je potrebna za vsako usposabljanje posebej!
Predavateljica Olga Pregl, dipl. ekon. za
analizo in planiranje, samostojna podjetnica z dejavnostjo podjetniško in poslovno svetovanje in direktorica zavoda
Vedoma. Ima 27 let delovnih izkušenj s
področja vodenja zasebnega zavoda, pod-

Foto: www.btctip.cz

zaposlitev, samozaposlitev, začasne in
druge oblike zaposlitve;
postopki registracije; zapiranje podjetja;
informacije in pomoč, nasveti, aktualne
teme.
• Računovodstvo
Sodobno računovodstvo; knjigovodstvo;
knjigovodske listine; enostavno/dvostavno knjigovodstvo; knjigovodski podatki;
gibanje knjigovodskih listin; temeljne/pomožne knjige; osnovna sredstva in amortizacija; stroški; obračun plač; prispevki za
socialno varnost samozaposlenih; odhodki; prihodki; poslovni izid; Slovenski računovodski standardi.
• Davki
Davki in davčna številka, Zakon o davku
od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon
o davčnem potrjevanju računov, Zakon o
davčni službi.
• Trženja
Trženjski koncept, poznavanje potreb in
želja kupcev oz. trga,
zadovoljevanje potreb in želja; trženjski
miks 4P, 7P;
SWOT-analiza trga; življenjski cikel izdelka; trženjsko komuniciranje.
• Poslovni načrt
Kaj je poslovni načrt; zakaj ga podjetnik
potrebuje; vsebina: tržni del, finančni del.

jetniškega izobraževanja in usposabljanja
v Sloveniji in v tujini, načrtovanja kariere
samozaposlenih, usposabljanja podjetniških vsebin, izvajanja domačih in mednarodnih projektov s področja razvoja
programov usposabljanja in izobraževanja neformalnih vsebin za različne ciljne
skupine, vodenja in upravljanja razvojnih
projektov majhnih in srednjih podjetij,
kmetij in samozaposlenih na podeželju.
Za podjetja pripravlja poslovne načrte in
investicijske elaborate, razvojne programe
lokalnih skupnosti, vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev za majhna in srednja
podjetja, kmetije in neprofitne organizacije.
Kotizacija: usposabljanje je za udeležence
BREZPLAČNO.
Organizator: RIC Slovenska Bistrica.
Dodatne informacije: Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica (tel. št.: 02 292 72 10).
Prijazno vabljeni!
Usposabljanje je organizirano v sklopu aktivnosti SPOT-svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ (»Mix and
Move«)

Program dejavnosti v tednu mobilnosti

Foto: Aleš Kolar

Foto: Tjaša Brglez

Izvajalec aktivnosti za ETM 2018
RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica
Opomba: organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, ki bodo objavljene na spletni strani www.ric-sb.si.

Foto: Aleš Kolar

Trajni ukrep: Postavitev servisnega stebrička za kolesa v centru
mesta.
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INTERVJU
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ZAVOD ZA KULTURO
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ODLIČEN ODZIV V PROGRAMU DOŽIVETJA POHORJA
Tudi letos nas je v pomladnih dneh v okviru programa Doživetje Pohorja, ki smo ga
zasnovali leta 2013 (projekt LAS), obiskalo lepo število šol in otrok. K nam so prišli
učenci iz šol iz Maribora, Ruš, Dupleka,
Destrnika, Ptuja, Cirkovc, Poljčan, Črešnjevca, Makol in Slivnice. Obiskalo nas je
preko 870 otrok, kar je zelo lepo število,

še bolj navdušujoče pa je, da so vsi odšli
zadovoljni in z nasmehom ter z željo, da
se ponovno vrnejo.
V okviru programa izvajamo tri dogodke:
PASTIRČKOV DAN, MLINARJEV DAN
in KOVAČEV DAN. Vseh treh dogodkov
skupaj je bilo 20, kar zahteva od izvajalcev precej vztrajnosti in kondicije, saj si

dogodki sledijo skoraj iz dneva v dan. Pa
tudi delo v zavodu je treba temu primerno
organizirati, saj je večji del zaposlenih angažiran na teh programih, ravno v tistem
času (maj, junij) pa je tudi največ dogodkov.

PASTIRČKOV DAN
Program Pastirčkov dan je eden izmed treh programov v
okviru Doživetja Pohorja, ki ga ponujamo osnovnim šolam
in ga izvajamo na Ančnikovem gradišču, najprimernejši je
za učence prve triade. Od vseh treh programov je ravno ta
najbolj priljubljen. V letošnjem letu smo izvedli kar 14 Pastirčkovih dni, udeležilo se jih je skoraj 600 otrok. Aktivno
doživetje pristne pohorske narave, vonj sena in razposajena igra so tisto, kar obiskovalce prepriča, da se vračajo na
naš lep konec Pohorja. Ekipo, ki izvaja program, sestavljajo
strokovni delavci zavoda za kulturo, k sodelovanju pa smo
pritegnili tudi domačine, ki kraj in običaje najbolje poznajo.

Ob prihodu jih najprej sprejmejo pastirji, s katerimi se ena
skupina igra pastirske igre, medtem ko druga skupina izdeluje
pastirske klobuke (ki jih vzamejo za spomin) in peče jabolka
na odprtem ognju. Nato pastir, ki je že zgodaj zjutraj zakuril poseben ogenj, da je ustvaril veliko žerjavice, vanjo naloži
krompir, da se počasi peče. Tega nato obe skupini skupaj poizkusita in s tem zaključita obisk.
Program se lahko prilagodi tudi za odrasle, bodisi za razna
praznovanja ali skupinske izlete. Več informacij dobite v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica ali na ursula.hribernik@
zavod-ksb.si.

MLINARJEV DAN
Mlinarjev dan je drugi po priljubljenosti in obisku izmed treh programov v
okviru Doživetja Pohorja, ki ga ponujamo osnovnim šolam. Letos je bilo izvedenih pet Mlinarjevih dni. Kot ostala dva programa je tudi ta namenjen predvsem učencem prve triade. Letos se ga je udeležilo preko 220 otrok. Ekipa, ki
izvaja program, je sestavljena iz strokovnih delavcev zavoda za kulturo, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi domačine, ki kraj in običaje najbolje poznajo.
Otroci najprej obiščejo Šetorov mlin v Bojtni na Pohorju, kjer jih s kratko animacijo nekdanjega življenja sprejmejo mlinar, mlinarica in hlapec. Za otroke
je to vedno posebno doživetje. Po ogledu mlina in prikazu njegovega delovanja
si nameljejo koruzno moko, iz katere pozneje spečejo kruh. Nato se odpeljejo
do Pečovnikove domačije na Šmartno na Pohorju, kjer ena skupina spoznava
življenje nekoč na domačiji ter se pred domačijo igra razne zanimive igre ter
izvaja druge dejavnosti, ki so vključene v program. Druga skupina si medtem
v stari domačiji zamesi testo za kruh, ki jim ga nato gospodarica in animatorka
spečeta v krušni peči. Sveže pečen hrustljav hlebček domačega kruha, ki ga
otroci nesejo s sabo domov, pa ustvari nepozabno doživetje, ki se ga še dolgo
spominjajo.
Program se lahko prilagodi tudi za odrasle, bodisi za razna praznovanja ali
skupinske izlete. Več informacij dobite v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica
ali na ursula.hribernik@zavod-ksb.si.

ZAVOD ZA KULTURO
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KOVAČEV DAN
Tudi Kovačev dan je eden izmed treh programov v okviru Doživetja Pohorja, ki ga ponujamo predvsem za učence tretjega razreda
osnovne šole, primeren pa je seveda za celotno prvo triado. Kljub svoji zanimivosti se šole
zanj najmanj odločajo, saj smo v letošnjem
letu izvedli le enega. Ekipa, ki izvaja program,
je sestavljena iz strokovnih delavcev zavoda
za kulturo, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi domačine, ki kraj in običaje najbolje
poznajo.

Z animatorji se otroci odpeljejo najprej v Cezlak, kjer si ogledajo
muzejsko zbirko kamnoseštva in spoznajo zgodovino ter sedanjost
kamnoloma v Cezlaku. Tam si ob pomoči domačina iz pohorskega
granita izdelajo maketo Zajčevega gradu. Da si lažje predstavljajo,
kaj so izdelali, se odpeljejo do njegovih razvalin in si jih ogledajo. Po ogledu odidejo v kovačnico v Modriču. Tam jim lastnik pri
prižganem kovaškem ognju prikaže delo kovača nekoč, ogledajo
pa si tudi staro kovaško orodje.
Po dogovoru v program vključimo tudi ogled učne poti na Keblju.
Več informacij dobite v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica ali na
ursula.hribernik@zavod-ksb.si.
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Nastop otroške folklorne skupine Krog

Ustvarjalna delavnica izdelovanja
nakita

Nastop folklorne skupine KUD-a Lojzeta Avžnerja z Ložnice
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SILVIJA STRIŽIČ,
predsednica Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Slovenska
Bistrica
Pred kratkim ste postali predsednica
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Slovenska Bistrica. Kako je prišlo do odločitve, da kandidirate za to pomembno
funkcijo, in kaj vam ta pomeni?
20. junija 2018 je bila volilna skupščina
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Slovenska Bistrica, na kateri sem bila predlagana in kasneje soglasno izvoljena za
predsednico OOZ Slovenska Bistrica za
mandatno obdobje 2018–2022. Funkcija predsednice mi veliko pomeni, saj mi
ljudje, ki me že poznajo, zaupajo in želijo,
da še več sodelujemo.
Stvari zaenkrat potekajo tako, kot so do
sedaj. Skupaj s sekretarko Olgo Kampuš dobro sodelujeta. Verjetno pa boste
uvedli tudi kakšne spremembe. Čemu
boste torej posvetili največ pozornosti?
S sekretarko Olgo Kampuš dobro sodelujeva že od vsega začetka. Sproti se dogovarjava, kaj bi še lahko spremenili, dodali,
pomagali in katere spremembe bi uvedli.
Največ pozornosti pa bomo seveda posvetili potrebam članov, ki jih potrebujejo pri
svojem poslovanju. Usmerjali bomo sekci-

je, da se bodo udeleževale regijskih sestankov in drugih izobraževanj, ter nato članstvo obveščale o novostih in spremembah
na posameznih strokovnih področjih.
Velikokrat obrtniki rečejo, da nimajo
nič od zbornice. To zagotovo ne drži. Kaj
vse jim je torej na voljo?
Storitve OOZ so številne: zastopanje članov pred državo, informiranje, izvajanje
javnih pooblastil, svetovanje, izobraževanje, usmerjanje in zastopanje članov, prenos znanja, usposabljanje … Na primer
članom je na voljo brezplačno svetovanje
z vrhunskimi strokovnjaki z različnih
področij. Ob včlanitvi vsak član prejme
kartico mozaik podjetnih, s katero lahko koristi številne ugodnosti, in ob tem
veliko prihrani. Na portalu MojObrtnik.
com lahko člani brezplačno predstavijo
svoje podjetje. Za udeležbo na seminarjih in izobraževanjih lahko člani koristijo
popuste. Vsako leto pa jim zagotovimo
vsaj en seminar ali delavnico brezplačno.
Mesečno tudi brezplačno prejmejo revijo
Obrtnik – podjetnik. Vse naše člane obveščamo s pomembnimi informacijami
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po elektronski pošti in prek spletne strani.
V okviru zbornice se člani povezujejo tudi
po sekcijah in si med seboj izmenjujejo
izkušnje, se udeležujejo strokovnih posvetov in ogledov ter se tudi regijsko povezujejo z drugimi zbornicami. Prav tako
lahko ugodno dopustujejo v počitniških
kapacitetah: na Rogla, v Banjolah pri Puli,
na Malem Lošinju, v Čateških toplicah in
v Moravskih Toplicah ter v Kranjski Gori.
Naša zbornica je ena izmed 62 območnih
obrtno-podjetniških zbornic, ki jih povezuje krovna Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije s sedežem v Ljubljani, kamor se
tudi lahko člani s svojimi vprašanji in problemi vedno obrnejo po pomoč. Zbornica
zastopa interese članov pri zagotavljanju
večje zaščite majhnega delodajalca tako
pri sprejemanju različne zakonodaje, pokojninske reforme, zastopa interese članov
pred državo, pri bankah, zavarovalnicah
in drugih ustanovah ter organizira skupne
sejemske nastope doma in v tujini …
Kako ocenjujete stanje obrtništva in
podjetništva na našem območju? Kje so
še rezerve za razvoj?
Obrtništvo in podjetništvo sta na našem
območju dobro razvita. Odpirajo se številna podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, in
pri tem jim zbornica z dolgoletnimi izkušnjami nudi vse potrebne informacije in
druge strokovne storitve. Ker je članstvo
v zbornici prostovoljno in tudi mnogi ne
prepoznajo prednosti, ki jih nudi članstvo,
ima za posledico tudi manj sredstev, ki
jih ima sedaj zbornica na razpolago, da bi
lahko še bolj spodbujala in podpirala razvoj obrtništva.
Kako bi lahko ponovno poživili mestno
središče v Slovenski Bistrici? Partizanska ulica je bila nekoč znana po številnih
dobrih obrtnikih ...
Da se mestna središča praznijo, ni problem
samo pri nas v Slovenski Bistrici, ampak
v vseh mestih v Sloveniji. Trg je zelo nasičen s serijskimi proizvodnjami, izdelke
ljudje kupujemo prek spleta, predvsem iz
tujine, izdelki in storitve so cenejši, vse
več je nakupovalnih središč. Konkurenca
je danes zelo velika in svet se je povezal.
Danes lahko vsak lažje in ceneje pride do
želenega izdelka, vseeno pa mislim, da kakovost ni takšna, kot je bila nekoč. In ja …
na Partizanski ulici je bilo nekoč res veliko majhnih obrtnikov – rokodelcev, trgovinic, ki pa jih je danes čedalje manj ali
jih skoraj več ni, ki bi se ukvarjali s takšno
dejavnostjo. Vsekakor bi se moralo več otrok odločiti za te poklice, saj vajeništvo se
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ponovno želi obuditi, ampak še ni v celoti
zaživelo. In če bo, se bo mogoče v prihodnje mestno središče spet obudilo …
Kateri pa so po vašem mnenju največji
problemi majhnih podjetnikov na ravni države? Eden izmed njih je zagotovo
prevelika birokracija.
Drži. Predvsem zaradi birokracije. Majhna
podjetja moramo obravnavati kot velika.
Imeti skoraj vse pravilnike, akte in evidence kot velika podjetja. Postopki trajajo predolgo in tudi davki in prispevki so
previsoki.
Običajno je v majhnih podjetjih zaposlenih manj ljudi, tako je potrebno, da zaposleni znajo več stvari in da so bolj iznajdljivi. Majhni podjetniki so bolj ranljivi, težko
dobijo kredite, morajo dobro premisliti,
kakšen posel prevzamejo, država pa jih z
vsemi zakoni dodatno obremeni.
Sicer pa imate sami že veliko izkušenj
s podjetništvom. Pred štirimi leti ste
prevzeli vodenje družinskega podjetja.
Zagotovo gre za zahtevno delo. Kaj vse
počnete?
Tako je. Oče se je konec leta 2014 upokojil.
Vodenje družinskega podjetja je kar zahtevno, ampak imam že kar nekaj izkušenj
s podjetništvom. Oba z bratom se trudiva,
da bova podjetje še naprej uspešno vodila.
Sama urejam vse papirnate zadeve, vodim
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nabavo in dostavo,
opravljam
različna dela v
delavnici, urejam
poslovne prostore
... Tudi če imam
z računalnikom
kakšne probleme,
si jih včasih sama
rešim.
Treba je poudariti, da ste že od
majhnih nog pomagali pri lažjih
opravilih. Pozneje ste v domačem
podjetju delali prav vse ....
Med počitnicami sem pomagala očetu in
mami pri lažjih opravilih, pri sestavljanju
kakšnih izdelkov, prav tako moj brat ali
kakšna sestrična in bratranec, ki sta bila
na počitnicah. Če imaš podjetje doma in
živiš v tem, se delo vedno najde.
Zato sem se po osnovni šoli vpisala v srednjo ekonomsko šolo v Maribor in se po
končani srednji šoli zaposlila v domačem
podjetju. Pomagala in delala sem vse. Tudi
v proizvodnji. Pozneje, ko sem usvojila
znanje, sem nadomestila mamo pri knjigovodstvu.
Ste velika ljubiteljica motorjev, tudi

tajnica Moto kluba Attems Slovenska
Bistrica. Kaj še radi počnete v prostem
času?
Članica Moto kluba Attems Slovenska Bistrica sem nekje osem let. Imamo srečanja
ob petkih na gradu Štatenberg, ki pa se jih
zaradi obveznosti ne morem udeleževati
pogosto. Trenutno največ časa posvetim
delu, ker še moram urediti veliko stvari.
Ko pa se najde prosti čas, ga rada preživim s hčero, grem kam na izlet ali na morje, da se malo umaknem. Drugače pa se
rada peljem z motorjem, preberem knjigo,
obiščem kak tečaj, se sprehajam s psičko
in psom …

PLESNI STUDIO PLOHL - ZAPLEŠIMO
V NOVO PLESNO SEZONO
Plesni studio Plohl iz Slovenske Bistrice
v septembru ponovno odpira vrata vsem
ljubiteljem plesa.
»Zelo sem vesela in ponosna, kako lepo
so moj plesni studio v mojem domačem
kraju sprejeli ljudje, stanujoči v Slovenski
Bistrici in njeni okolici. Kljub temu, da
je vsak začetek težak in naporen, moram
reči, da so odzivi ljudi že v prvem letu
delovanja plesnega studia Plohl odlični.
Tečaji, kot so družabni plesi za odrasle,
latino solo (skupinska vadba za ženske),
fit babi in individualne ure plesa za poroko so bili zelo zasedeni in povpraševanje
po tem je bilo izjemno. Zato v novi plesni
sezoni ponujamo tudi nekaj novosti v našem programu: cici otroški plesi (3-6 let),
hip hop za otroke in mladino, hip hop
mame ter orientalske plese,« je povedala
Martina Plohl, ki se v vročih avgustovskih
dneh že poti v prostorih svojega plesnega
studia Plohl, saj se njeni tekmovalni ple-

sni pari že aktivno pripravljajo na novo
plesno tekmovalno sezono.
Prijave za navedene plesne tečaje že
potekajo na spletni strani (www.ps-plohl.
si). In ne pozabite, da je ples najboljše

Foto: osebni arhiv

zdravilo za zdravje in dobro počutje, zato
lepo vabljeni vsi, ki ste že plesali pri nas
in vsi, ki še boste.
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RIC, VZGOJA

BISTRIŠKA POT VABI NA
AKTIVNA DOŽIVETJA

Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju
z območno enoto Zavoda RS za varstvo
narave Maribor in z zunanjimi strokovnjaki zasnovala Bistriško pot. Bistriška
pot je nova učno-interpretacijska pot, ki
povezuje bistriški grad s Pohorjem, kjer se
na 1.200 metri nadmorske višine nahaja
končna točka Bistriške poti, Črno jezero.
Pot je opremljena z zanimivimi animacijskimi elementi, interpretativnimi tablami
(slika 1), elementi za rekreacijo in učenje,
ki spodbujajo k aktivnemu doživljanju naravne in kulturne dediščine. Celotna pot
je dolga približno 18 kilometrov in vsebinsko razdeljena na več sklopov:

1. POT DO VINTGARJA – med gradom, ljudmi
in zgodbami: povezuje pomembnejše lokacije v mestu Slovenska Bistrica, vse
do Bistriškega vintgarja:
Bistriški grad, grajski park,
igrišče ob šoli, gibalni park,
Impol, Rajhova žaga. Pot do
Vintgarja spodbuja starše in
otroke ter ostale obiskovalce k aktivnostim v naravi in
iskanju prijetnih kotičkov,
spoznavanju naravne in kulturne dediščine Slovenske
Bistrice ter spodbuja k obisku drugih delov Bistriške
poti;
2. BISTRIŠKI VINTGAR –
bistre vode v objemu kamnin
in zelenja: povezuje potok
Bistrico, Rimski kamnolom,
gozdni rezervat Gradišče in
Maroltovo jelko. Bistriški
vintgar vabi obiskovalce k
rekreaciji, sproščanju in spoznavanju narave ob uporabi
zanimivih animacijskih elementov;
3. OBRONKI POHORJA – pogled v preteklost, v svet in vase: povezuje Ančnikovo gradišče, razgledno ploščad, cerkev
sv. Urha. Arheološko najdišče Ančnikovo
gradišče se nahaja nad sotesko vintgarja.
Zanimivo je za ljubitelje arheologije in
priljubljen cilj rekreativcev, ki pridejo ali
pritečejo po vintgarju navzgor, pa tudi za
skupine osnovnošolskih otrok, ki se udeležujejo animacijskega programa Pastirčkov dan, ki ga organizira Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica.
Ančnikovo gradišče želimo približati individualnim obiskovalcem, družinam,

V objemu varnega igrišča vrtca Ciciban
so otroci v poletju vpeti v naravo in gledališče, ki je otrokom izredno blizu. Če
pomislimo na učinke preobrazbe v svetu
otroka, ki v vrtcu vstopa v socialne odnose
z vrstniki iz načeloma majhnih družin, je
preobrazba v drugo osebo osnovna značilnost gledališke igre. Stopiti v čevlje drugega oziroma vživljanje v svet vrstnika razvi-

ja empatična občutja otroka. Spodbujanje
empatije je ob prevladovanju egoizma
kot družbenega pojava v sodobni družbi
pomembna kvaliteta. Aktivna umetniška
izkušnja v mladosti je pogoj za kakovostno doživljanje in resnično razumevanje
umetnostnih stavaritev v odraslosti. Lutke v vrtcu Ciciban niso samo v otroških
očeh, so tudi v rokah otrok, in za to z željo,
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šolskim skupinam kot tudi tujim turistom.
4. IGRARIJE TREH KRALJEV – potipaj, poglej, povohaj, pojej: nahajajo se pri
Treh kraljih oziroma v planinskem domu,
kjer se je uredila igralnica za geološki in
gozdni vrtec, ki je namenjena otrokom iz
vrtca, šolskim skupinam in seveda tudi
posameznim družinam. V prijetno opremljenih prostorih (slika 2) otroci skozi
igro spoznavajo naravno in kulturno dediščino območja. Tudi nova domiselna
zunanja igrala (spomin, čutna pot (slika
2), dendrofon) so namenjena igri in učenju na prostem.
5. ČRNO JEZERO – gozdno oko, zazrto
v nebo: točka je dostopna z Osankarice
ali Treh kraljev. Na tej točki boste odkrivali zgodovinske zanimivosti nastanka in
uporabe jezera, predvsem pa zanimivosti
iz narave.
Ureditev Bistriške poti ima velik pomen za
lokalno prebivalstvo, saj bo pripomogla k
izboljšanju zavedanja o pomenu naravne
in kulturne dediščine ter 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 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 evra oziroma 1.038.312,39
evra upravičenih sredstev ESRR. Od tega
je Občini Slovenska Bistrica kot vodilnemu projektnemu partnerju namenjenih
235.620,00 evra nepovratnih sredstev.
Aktivnostim v okviru projekta Enjoyheritage lahko sledite na uradni spletni strani
www.enjoyheritage.eu ali na Facebookovi
strani: Enjoyheritage.
Projektna skupina Enjoyheritage

GLEDALIŠČE NA IGRIŠČU
VRTCA CICIBAN

da se bodo zares ugnezdile v njihova srca,
poskrbimo strokovni delavci vrtca.
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LJUDSKAUNIVERZASLOVENSKABISTRICA
– KAKOVOSTNO LOKALNO ANDRAGOŠKO
SREDIŠČE

Na Partizanski ulici 22 v Slovenski Bistrici
je stavba, ki je že vse od svojega nastanka
šola. V preteklosti za otroke in mladino,
danes pa predvsem šola za odrasle. Pa ne
take vrste šola, da vas posadijo v klopi in
pridno poslušate ter se učite, ampak sodobno andragoško središče.
Kaj to pravzaprav pomeni?
Ob vašem prvem obisku skupaj ugotovimo, kakšne so vaše želje, kaj potrebujete,
in vam svetujemo, kako kar najhitreje in

najceneje pridobite želena znanja in kompetence.
Končana osnovna šola je odskočna deska
za vse programe za pridobitev izobrazbe
in tudi za prevzem kmetije, pridobitev
subvencij v kmetijstvu, pristop k u usposabljanju za delo z motorno žago in še
marsičesa. Če je torej še niste končali, vabljeni v brezplačni program osnovne šole
za odrasle, kjer lahko v enem letu končate
dva razreda.

Strojni tehnik je na našem območju med
najbolj iskanimi poklici, ekonomski tehniki pa hitro najdejo zaposlitev. Oba programa sta torej dobra izbira, saj je mogoče
po uspešnem zaključku vložiti prošnjo za
povrnitev šolnine. Ob pridobitvi statusa
udeleženca izobraževanja odraslih pa ste
tudi zdravstveno zavarovani in lahko opravljate delo prek študentskega servisa.
Posebej pestra je ponudba brezplačnih
programov za zaposlene in zajema jezikovne ter računalniške tečaje, programe za
zdrav življenjski slog in osebnostno rast in
tudi za sprostitev. Tudi če ste brezposelni,
se bo v naši ponudbi našlo kaj takšnega,
kar bo izboljšalo vaše kompetence in vam
pomagalo pri iskanju ustrezne zaposlitve.
To so s pridom izkoristili tudi udeleženci
dolgega programa socialne aktivacije Aktivno v boljši jutri, saj se jih je polovica že
zaposlila.
Dobrodošli v naši hiši, kjer vemo, da odrasli potrebujemo kakovostno in sodobno
» šolo«!
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25 LET PODJETJA STOTINKA
Podjetje Stotinka iz Slovenske Bistrice je
v 25 letih svojega delovanja, ki jih obeležuje te dni, ključno prispevalo k oblikovanju bivalnih navad Slovencev in k razvoju
celostnih wellness storitev na območju
Slovenije. Dandanes je namreč dejstvo,
da imamo na domačem vrtu svoj bazen,
nekaj povsem običajnega. Leta 1993, ko so
začenjali s svojo dejavnostjo, ni bilo tako.
Sprva so sodelovali samo s kopališči in
zdravilišči, ki so jih oskrbovali s proizvodi
za pripravo in nego bazenskih voda ter s
čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi za
bazene in savne. Na prelomu tisočletja pa
so začeli še s postavljanjem zasebnih bazenov.
Stotinka je danes vodilno podjetje na področju prodaje bazenov, bazenske tehnike
in sredstev za nego bazenske vode v Sloveniji, že več kot desetletje pa so prisotni
tudi na Hrvaškem. Zaposluje 17 izkušenih
vrhunskih strokovnjakov. Sodeluje S skoraj vsemi slovenskimi kopališči in zdravilišči, ta vsaj del svojih potreb pokrivajo
iz prodajne ali servisne ponudbe podjetja,
ter s številnimi trgovskimi hišami. Na trgu
zasebnih bazenov ponujajo bazene vseh

vrst in oblik, dodatno opremo in lastne
montažne ekipe ter servisno službo. Stotinka je od svojih začetkov pomemben
član nemške poslovne skupine Chemoform, ki je eden od vodilnih evropskih
dobaviteljev izdelkov na tržišču bazenov
in wellnessa.
V jubilejnem letu za svoje stranke – tako
tiste, ki si želijo bazen na svojem vrtu, kot
tiste, ki bazene postavljajo –, za trgovske
hiše in javna kopališča ter zdravilišča,
pripravljajo posebne ponudbe. Januarja so
organizirali večdnevni strokovni posvet za
svoje dolgoletne partnerje, na katerem so
jim, skupaj s partnerji iz tujine, predstavili
najnovejše trende s področja postavljanja in vzdrževanja bazenov. V svoji spletni trgovini, v prodajnem salonu in prek
veleprodaje na trgu predstavljajo številne
novosti s področja bazenske tehnike. Na
začetku sezone so na spletu predstavili
tudi pogovornega bota, ki so ga poimenovali Poolboy. Ta skrbi za močnejšo povezanost s strankami in boljšo dostopnost
do informacij.
V začetku letošnjega leta je podjetje pridobilo tudi certifikat bonitetne odličnosti Bi-

snode ravni zlati trojni A (AAA), pridobili
so tudi certifikat GZS Excellent Small@
Medium Enterprises. Direktor Darko Rojs
pravi, da so ponosni na svojo zanesljivost
in odličnost v celotnem poslovnem procesu, tako do svojih zaposlenih kot tudi do
kupcev in dobaviteljev. »Do teh rezultatov
seveda ni mogoče priti čez noč, ampak so
dokaz trdega in poštenega dela celotne
ekipe v 25 letih.«
Kot vsako uspešno podjetje tudi Stotinka
vrača del svojega uspeha nazaj v skupnost.
Spodbuja športnike, pomaga otrokom do
boljšega otroštva, skrbi za okolje. V duhu
slednjega svojim strankam ponujajo tudi
bolj ekološke alternative, ki pa so še vseeno dovolj varne za neoporečno vodo v
bazenih.
»Ob našem jubileju se želimo še posebej
zahvaliti vsem partnerjem in strankam,
ki skupaj z nami ustvarjate našo zgodbo.
Ponosni smo, da je Stotinka pogosto prva
izbira, ko se ljudje odločajo za nakup in
vzdrževanje bazena. Naše stranke bomo
še naprej seznanjali z najnovejšimi trendi
in jim ponujali novosti, vse z namenom,
da bo njihovo preživljanje prostega časa
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čim bolj kakovostno, sproščeno in varno.
V čarobnem svetu vode,« je zadovoljstvo
ob prehojenih uspešnih 25 letih povzel direktor Darko Rojs.
O Stotinki ...
Stotinka je podjetje, ki od leta 1993 z visokokakovostnimi izdelki, strokovno podporo in prijaznim odnosom zagotavlja
sprostitev in dobro počutje vse dni v letu.
Podjetje je zastopnik priznanih evropskih
proizvajalcev, kot so Chemoform AG, Planet Pool, Aqualux in Hexagone. Pri delu

povezujejo strokovno znanje mednarodnih in domačih strokovnjakov, njihovo
delo pa usmerjajo povezanost, spoštovanje, strokovnost in odličnost. Odnos s
strankami Stotinka snuje na zaupanju, ki
ga vsakodnevno pridobiva z dostopnostjo,
prilagodljivostjo, prijaznostjo in tolerantnostjo. Za to tudi razvijajo zaposlene in
jim omogočajo spodbudno delovno okolje.
V svojem prodajnem programu poleg
bazenov in opreme za gradnjo bazenov

ponujajo še profesionalna sredstva za
pripravo in nego bazenske vode, čistilna
sredstva, bazenske sesalce, dozirne in merilne instrumente ter sredstva za analizo
bazenske vode, proizvode za vzdrževanje
bazenov in drugo.
Stotinka

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica smo začeli z nadgradnjo zdravstvenovzgojnega programa. Pod okrilje službe
Centra za krepitev zdravja spadajo šolska preventiva, šolska zobna preventiva,
priprava na porod in starševstvo ter preventiva odraslih. Projekt financirata Ministrstvo RS za zdravje in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.
Center za krepitev zdravja je namenjen
ljudem, ki so kakor koli ogroženi zaradi
življenjskega sloga, kroničnih nenalezljivih bolezni ali težav z duševnim zdravjem.
Tako so zainteresiranim uporabnikom
na voljo številne brezplačne delavnice in
individualna svetovanja glede telesne dejavnosti, zdrave prehrane, tveganega pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s
sladkorno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter spoprijemanja s tesnobo
in z depresijo. Vse storitve so za udeležence, stare več kot 19 let, brezplačne.
V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica udeleženci
pridobijo strokovno podporo, ustrezne
informacije in znanja, predvsem pa oblikujejo stališča, usvojijo veščine in pridobivajo nove vedenjske vzorce za bolj zdrav
način življenja ter krepitev duševnega
zdravja. Po tej poti lahko napredujejo in
se opolnomočijo, sčasoma v svoje življenje vnesejo tudi kakšno dolgotrajno spremembo glede opuščanja tveganih navad.
Če pa so že bolni (na primer bolniki s
sladkorno boleznijo, z visokim holesterolom ali z visokim krvnim tlakom), lahko z
izkušnjami in znanji z delavnic s kronično
boleznijo lažje živijo.
V Centru za krepitev zdravja si želimo
prispevati h krepitvi javnozdravstvenega poslanstva Zdravstvenega doma tako,
da se povezujemo z drugimi službami v
Zdravstvenem domu, aktivno sodelujemo
s partnerji v lokalnem okolju (z Zavodom
za zaposlovanje, Centrom za socialno
delo, različnimi nevladnimi organizacija-

mi, občinami idr.), se odzovemo na potrebe lokalnega prebivalstva, načrtujemo in
izvajamo aktivnosti promocije zdravja in
skrbimo za vključevanje (ranljivih) oseb v
preventivne programe.
Opaziti je tudi, da smo zbudili zanimanje
ljudi za naše programe. V primerjavi s preteklo organiziranostjo novi koncept dela
vključuje tudi skupine ljudi, za katere so
bile nekatere zdravstvene storitve težje dostopne. Med ranljive skupine z vidika dostopnosti zdravstvenega sistema in vključevanja v preventivne programe spadajo
brezposelne osebe, brezdomci, uporabniki
nedovoljenih drog, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z raznimi oblikami
oviranosti in vsi drugi, ki naletijo pri skrbi
za lastno zdravje na različne ovire.
V Centru za krepitev zdravja bomo tudi
aktivno sodelovali z otroki in njihovimi
družinami, ki imajo težave s prekomerno
telesno težo. Program traja 24 mesecev in
ga vodi interdisciplinarni tim (kineziologinja, dietetičarka, diplomirana medicinska sestra, zdravnica pediatrinja in psihologinja).V projekt bodo vključeni učenci
tretjega in šestega razreda osnovne šole.
Prav tako se je preoblikovala šola za bodoče starše – priprava na porod in starševstvo. Pridobili smo nekaj sprememb
v programu in dodatne kadre. Izvajalci
programa (pedontolog, ginekolog, pediatrinja, patronažni medicinski sestri z
licenco IBCLC-ja, zobna preventivna medicinska sestra, patronažna medicinska
sestra, psihologinja, nevrofizioterapevtka
in fizioterapevtka) bodo bodočim staršem
poizkušali na razumljiv način predstaviti
izbrano tematiko in odgovoriti na njihova
morebitna vprašanja.
S tem ko smo razširili program Zdravstvenovzgojnega centra v Center za krepitev
zdravja, smo oplemenitili tudi naš kader.
Obstoječemu kadru (diplomirane medicinske sestre, univerzitetni diplomirani
psiholog in fizioterapevt) so se pridružili

še diplomirani dietetik, univerzitetni diplomirani kineziolog in zdravnik pediater.
Podrobnejšo predstavitev vseh delavnic
za starejše in pripravo na porod in starševstvo najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, kjer je
povezava na zloženko, v kateri so opisane
posamezne delavnice in kjer lahko zasledite, kdaj bo potekala katera delavnica.
Zasledite nas lahko na Facebookovi strani, kjer vas prav tako redno obveščamo
o terminih delavnic. Aktivno osveščamo
tudi prek TIC-a Slovenska Bistrica in prek
lokalnih časopisov.
V prihodnje pripravljamo sodelovanje z
različnimi programi, kot so:
• ZDRAVO ŽIVIM: 20. septembra 2018
ob 17. uri;
• DEJAVNIKI TVEGANJA: 10. in 26. septembra ob 8. uri;
• ALI SEM FIT: 29. septembra ob 8. uri;
• TEHNIKE SPRŠČANJA: 13. in 27. septembra ob 17. uri;
• ZDRAVO JEM: 24. septembra ob 8. uri
in 19. septembra ob 18. uri;
• GIBAM SE: 14. septembra ob 9. uri;
• ZDRAVO HUJŠANJE: 7. septembra ob
9. uri in 12. septembra ob 17. uri;
• SPOPRIJEMANJE S STRESOM: 18. septembra ob 18. uri;
• POMOČ PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO: 18. septembra ob 16. uri.
Predstavili bomo test hoje in dejavnike
tveganja, in sicer 29. septembra ob 9. uri
v bistriškem mestnem parku, v primeru
dežja predstavitev odpade.
Vabljeni ste tudi na dan odprtih vrat Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, ki bo
potekal 5. oktobra, začne se ob 8. uri in
konča ob 14. uri.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Silvija Lunder,
vodja Centra za krepitev zdravja

Stran 28

DRUŠTVA

Informator, september 2018

15. 9. 2018: 7. FRIDIN ROJSTNI DAN
FRIDA ŠIRI LJUBEZEN
DELAVNICE (9.30 – 13.00)
področja:

- Likovni kotiček
- Naravoslovje

ROŽNATI OKTOBER 2018
Rožnati oktober je mednarodni mesec
osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša
oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako
leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk
in okoli deset moških. To pomeni, da vsak
dan nekje v Sloveniji vsaj tri ženske izvedo
za diagnozo, to pa niso samo številke, to so
žene, mame, hčere, prijateljice in sodelavke. Vedeti moramo, da je rak dojk dobro
ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato
so za zmanjševanje umrljivosti pomembni
predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje
bolezni in takojšnje učinkovito zdravljenje. V Združenju Europa Donna Slovenija že vrsto let oktobra pripravimo števil-

ne aktivnosti, s katerimi želimo obeležiti
rožnati oktober, osveščati širšo javnost o
raku dojk in opozoriti na pomen zdravega
načina življenja in zgodnjega odkrivanja
bolezni.
Zavedati se moramo, da lahko za svoje
zdravje veliko naredimo že sami. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja
preprečili 30 do 50 odstotkov primerov
raka. Poskrbimo za zdrav življenjski slog z
zdravo prehrano, uravnavanjem primerne
telesne teže in z redno telesno aktivnostjo.
Ne pozabimo na redno mesečno samopregledovanje in se odzovimo povabilu

- Tehnika
- Gibanje in šport
- Didaktične igre

na preventivne presejalne programe za
zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb DORA, ZORA in SVIT. Naučimo
se poslušati in opazovati svoje telo ter ob
spremembah ne odlašajmo z obiskom
zdravnika, ki bo presodil, ali je sprememba nevarna ali ne. Predvsem pa cenimo
življenje in se veselimo vsakega trenutka!
Če pa do bolezni pride, vedite, da niste
sami. Združenje Europa Donna Slovenija povezuje več kot 3600 članic in članov,
med njimi so zdrave ženske, bolnice z rakom dojk ali rakom rodil ter podporniki
in prijatelji, ki podpirajo naše poslanstvo.
Že več kot 20 let si prizadevamo za celostno obravnavo bolnic in za učinkovito
ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje in
bolnice podpiramo na poti k okrevanju. V
sklopu svojih dejavnosti pripravljamo številne programe psihosocialne podpore za
bolnice in njihove svojce, različne športne
aktivnosti in družabne dogodke.
Poskrbite za svoje zdravje in spremljajte aktivnosti Združenja Europa Donna
Slovenija v rožnatem oktobru na spletni
strani www.europadonna.si in družbenih
omrežjih.
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Foto: Lidija Ajd Zafošnik

OČISTIMO SLOVENIJO 2018
Slovenska nevladna organizacija Ekologi
brez meja organizira 15. septembra 2018
akcijo Očistimo Slovenijo 2018, ki bo potekala na območju vseh slovenskih občin.
Čistilna akcija je namenjena predvsem tistim občinam, ki letos čistilne akcije še niso
izvedle. Udeležba na naši spomladanski
čistilni akciji, ki je potekala 6. in 7. aprila
2018, je bila množična in uspešna.
Ob tej priložnosti izrekamo iskreno zahvalo vsem organizatorjem v posameznih
okoljih in tudi vsem občanom, ki ste se
čistilne akcije udeležili.
Kljub temu je prav, da to svetovno pobudo
podpremo in ta dan izkoristimo za aktivnosti v naše skupno dobro.
Akcija bo potekala 15. septembra 2018, ko
se bo v enem dnevu združilo več kot 370
milijonov ljudi iz 150 držav sveta.
Prav je, da se v naši občini določena območja ponovno očistijo (prepuščeno vaši
lastni oceni o potrebi oziroma nujnosti),
predvsem pa je ta dan še posebej treba
nameniti ozaveščanju ljudi o preventivnih aktivnostih, ki pripomorejo k čistemu
okolju.
Načrtovane aktivnosti
• Izvedba čiščenja naravnega in življenjskega okolja bo potekala v petek, 14.
septembra 2018 (šole, vrtci) in v soboto,
15. septembra 2018 (krajevne skupnosti,
društva idr.), predvidoma od 9. do 13. ure.
Dobava vrečk in rokavic, prav tako pa tudi
odvozi smeti bodo potekali na enak način
kot v spomladanski čistilni akciji.
• Pomagajte posodobiti register divjih
odlagališč in do 14. septembra 2018 ob-

veščajte o svojih najdbah divjih odlagališč Občinsko upravo Občine Slovenska
Bistrica po telefonu na telefonsko številko
02 843 28 21. Na ta način se bo seznam
odlagališč ažuriral in se bomo lažje ter načrtno lotili njihove sanacije.
• Do 15. septembra 2018 bo na posameznih mestih v naši občini postavljeno večje število košev za smeti in košev za pasje
iztrebke, prav tako pa postavljenih še več
klopi, namenjenih sprehajalcem.
• V soboto, 15. septembra 2018, bo med 9.
in 14. uro v grajskem parku potekala prireditev praznovanje 7. Fridinega rojstnega
dne, ki ga organizira Otroško mladinsko
društvo Fridina mišnica v sodelovanju z
Občino Slovenska Bistrica, javnimi zavodi, drugimi lokalnimi organizacijami in
podjetji. Dogodek je namenjen otrokom,
mladostnikom in tudi odraslim. Vsak bo
lahko našel kaj zase, saj se bo na številnih
delavnicah ustvarjalo na različnih področjih. Povezovanje in medsebojno
sodelovanje vseh
sodelujočih je rdeča nit letošnjega
praznovanja. Med
drugim bo prireditev namenjena tudi
ekologiji in ozaveščanju o njej.
V grajskem parku
bo v dopoldanskem
času potekalo predavanje o invazivnih rastlinskih
vrstah, predaval bo

inženir hortikulture Modest Motaln iz
Komunale Slovenska Bistrica.
V dopoldanskem času se boste lahko udeležili vodenega ogleda grajskega parka ob
strokovni razlagi o njegovih zgodovinskih
in hortikulturnih znamenitostih. Ogled
bo potekal pod vodstvom Viktorja Ajda,
vodje vodniške službe pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica.
Spodbudili bi vas radi, da se tudi tokrat
udeležite akcije ali prevzamete pobudo za
kakršnekoli aktivnosti, ki bodo povezale
zagnane posameznike v naši občini.
Koordinacijo bo na enak način kot ob
spomladanski čistilni akciji prevzela Občinska uprava v sodelovanju s Komunalo
d. o. o. Slovenska Bistrica.
Prepričani smo, da se boste v akcijo aktivno vključili in s trudom ponovno prispevali k še čistejšemu in lepšemu okolju.
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ODPRTJE MODRE
DELAVNICE V FRAMU
Po osmih letih uspešnega delovanja Modre hiške smo se v Zavodu Simetris odločili za korak naprej. S sofinanciranjem iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj je
v začetku poletja, ko so za šolarje nastopile
počitnice, v Framu v stavbi zraven gasilskega doma začela z delovanjem Modra
delavnica. Našo dejavnost gradimo na že
trdno postavljenih temeljih s poudarkom
na tehniki, tehnologiji in naravoslovju.
Do sedaj smo v okviru počitniških dejavnosti organizirali in izpeljali pet tridnevnih in dvodnevnih delavnic za otroke in
odrasle. Skupina osnovnošolskih otrok iz
OŠ Fram je skozi lego sete spoznala delovanje mehanskih in električnih strojev ter
osnov robotike in programiranja robotov.
Navdušenci za mehaniko in robotiko so
na tridnevni delavnici spoznali, izdelali in
preizkusili hidravlične robotske roke. Prav
tako je potekala tridnevna delavnica Žagaj, vrtaj, brusi, na kateri so majhni mojstrovalci spoznavali načine obdelave lesa
in dela na raznih strojih ter zase izdelali

uporaben izdelek. Imeli smo tudi delavnico učenja sestavljanja Rubikove kocke, na
kateri so udeleženci vseh starosti reševali
skrivnost te zanimive miselne uganke.
Ob veliki udeležbi že izvedenih delavnic
pozitivno zremo naprej in že pripravljamo
nove delavnice, skozi katere bi lahko otroci, mladi in odrasli pridobili praktična
znanja in odkrili svoje potenciale ter si izoblikovali lastno poklicno pot.
V novem šolskem letu ponujamo:
1. DELAVNICE in PREDAVANJA:
• predavanje Zasvojenost z elektronskimi
napravami (Miha Kramli), 16. oktobra
2018,
• predavanje in delavnico za učitelje in
starše Uspešna komunikacija z najstniki (Lea in Albert Mrgole), 24. novembra
2018,
• delavnica Oblikovanje gline za odrasle,
13., 15. in 19. novembra 2018,
• delavnica Oblikovanje gline za otroke,
10., 13. in 17. decembra 2018,
• tečaj 2D- in 3D-modeliranje,
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• kuharske tečaje;
1. CELOLETNE DEJAVNOSTI (tedensko
izvajanje):
• modelarski krožek,
• robotika in programiranje,
• znanost – naravoslovje,
• Rubikova kocka in ostale uganke;
3. PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI ZA
OTROKE;
4. UPORABO LASERSKEGA GRAVIRNEGA STROJA, 3D-TISKALNIKA, PEČI
ZA ŽGANJE KERAMIKE IN VRETENA
ZA OBLIKOVANJE GLINE, ŠIVALNEGA STROJA;
5. IZVEDBO TEHNIČNIH IN NARAVOSLOVNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLE.
Vabljeni na otvoritev in ogled Modre delavnice v sredo, 12. septembra, ob 17:30.
Kje nas najdete? V Framu v rumeni stavbi
nasproti gasilskega doma (zraven kmetijske zadruge). Odprto: vsak dan od 10. do
16. ure.
INFO: http://delavnica.simetris.si/, info@
simetris.si, 040 395 951 ali 040 172 060.
Danilo Kozoderc in Darko Zakelšek

KRAJEVNI PRAZNIK NA KEBLJU
Foto: Marjan Mally

Na Keblju vsako leto praznujejo farni in
krajevni praznik. Tako je bilo tudi nedeljo, 22. julija, ko so namenu predali nov
gasilski kombi za hitro posredovanje v ne-

srečah. Novo vozilo je blagoslovil Alojzij
Cvikl, mariborski nadškof. Prireditev so
začeli z mašo, tradicionalno procesijo pa
so zaradi slabega vremena opravili kar v

cerkvi. Drugi del praznovanja so preselili
v velik šotor, kjer je Jože Turner, predsednik KS Kebelj, predstavil dosežke kraja
v minulem obdobju, med katere sodi tudi
nakup novega gasilskega kombija v vrednosti 61 tisoč evrov. Turner je dodal, da
bodo za potrebe vrtca kmalu zgradili prizidek k šoli. Zbrane so pozdravili tudi Boris Ramšak, predsednik PGD Kebelj, Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica ,
in Slavko Pitrof, podpredsednik Gasilske
zveze Slovenska Bistrica. Na slovesnosti so
podelili tudi priznanja in zahvale zaslužnim krajanom in tistim, ki so pripomogli k razvoju kraja. Najvišje priznanje, grb
Keblja, je letos prejel Zlatko Pongračič iz
Bukovca, ki je pomagal pri razvoju telekomunikacij na Keblju. Zahvale za požrtvovalno delo pluženja v zimskih razmerah
pa so dobili Janez Fridrih, Anton Hohler,
Alojz Rupnik in Roman Kolar. V kulturnem programu so nastopili: Postroužeki,
najmlajši iz vrtca, učenke iz osnovne šole
in harmonikar Vito Senič. Pestro dogajanje so zaključili z gasilsko veselico z Mladimi korenjaki in Ansamblom Franca Miheliča.
T. A.
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
RAZSTAVA
DEL
L I KOV N E S E KC I J E K U D - a
ŠTEFANA
ROMIHA
ČREŠNJEVEC

V osrednji Knjižnici Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica je bila v avgustu na
ogled slikarska razstava Likovne sekcije
KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec.
Likovna sekcija Črešnjevec deluje že od
leta 2014, čeprav se je ideja za ustanovitev porodila že prej. Skupino nadobudnih umetnikov vodi in usmerja ljubiteljski slikar Ivan Skledar, ki svoje znanje
neprestano izpopolnjuje na raznih likovnih delavnicah in seminarjih. Premišljeno in z naravnim talentom je udeležence
likovne sekcije popeljal v svet slikarstva,
ki so pod njegovim vodstvom obudili likovno znanje in ga postopoma nadgrajujejo. Likovniki največkrat posežejo po
motivih iz domačega okolja in narave,
slikajo tihožitja, vedute.
Razstavljali so: Ivan Skledar, Mihaela
Repnik, Diana Plajh, Brigita Krajnčič,
Francka Otorepec, Edita Mulej, Franc
Krajnčič, Sonja Hribernik, Klavdija Pahič, Milica Vernik, Urška Kogej, Doroteja Menhart.
RAZSTAVA
UNIKATNIH
IZDELKOV WUTEWOODEN LINE
V avgustu je bila na ogled razstava mlade umetnice in izdelovalke unikatnih
izdelkov Vesne
Vute.
Pri Wutewooden line so vedno znova očarani nad lepoto, vzorci, barvo in vonjem lesa, in tako so dobili idejo
za izdelavo lesenega nakita. Ustvarjajo
edinstven ročno izdelan leseni nakit iz
sLOVEnskega lesa, in sicer: lesene ogrlice, lesene obeske za ključe, lesene prstane, lesene prstane v kombinaciji z epoksi
smolo, lesene zapestnice, lesene uhane,
lesene srajčne metuljčke.
Ideja za izdelovanje in oblikovanje lesa v
edinstvene kose nakita izhaja iz ljubezni
do narave, kar se odraža tudi v predstavljenem nakitu. S srcem in z ljubeznijo
povezani z naravo podarite kos neprecenljive lepote narave – čudovit unikatni ročno izdelan lesen nakit Wutewooden line.
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KNJIŽNICA PRAZNUJE: VRNIMO SE V PRETEKLOSTJanja

160 let od ustanovitve ljice Feigel še učitelj Špan in davprve farne knjižnice
Knjižničarstvo ima v Slovenski Bistrici že
bogato zgodovino, saj korenine segajo vse
v leto 1858, ko je bila ustanovljena prva
farna knjižnica na Bistriškem. Sreda 19.
stoletja je čas, ko se je začela prebujati
slovenska narodna zavest, je čas razcveta
čitalništva in nastajanja bralnih društev.
V Slovenski Bistrici je narodno zavedni
kaplan Matevž Vrečko leta 1858 ustanovil prvo farno knjižnico, ki je že imela
napisana pravila v arhaičnem jeziku –
Dolžnosti udov in Pravica bravcev, ki jim
danes rečemo knjižnični red. V celoti je
ohranjen zapisnik farne knjižnice, v katerem so po abecednem redu zapisani njeni
člani (udi) in inventarna knjiga (Imenik
knig). V uvodu Zapisnika je Matevž Vrečko napisal v spomin prošnjo njegovim naslednikom, kako naj ohranijo to knjižnico
in jo še obogatijo s knjigami.
V letu 2018 tako obeležujemo 160 let od
ustanovitve prve farne knjižnice, ki je bila
pomemben mejnik v razvoju knjižničarstva.

150 let od ustanovitve
čitalnice

»V Slovenski Bistrici se snuje slovenska
čitalnica. G. dr. Vošnjak je že v imenu
začasnega odbora odposlal pravila vladi
in pravi, da se bo čitalnica že v 14 dnevih odprla. Slava bistriškim rodoljubom.«
(Slovenski gospodar, 5. november 1868)
Na Bistriškem sta z začetki knjižničarstva
najtesneje povezana Lovro Stepišnik, prvi
potujoči knjižničar in zbiralec narodnega
blaga, ter dr. Josip Vošnjak, narodni buditelj in pisatelj. Lovro Stepišnik je z željo,
k branju pritegniti preprosto podeželsko
ljudstvo in v njem prebuditi narodno
zavest, ter željo po izobraževanju že leta
1863 z Vošnjakovo pomočjo na Zgornji Ložnici v Zidarskem mlinu ustanovil
Bralno društvo pod Pohorjem in knjižnico Slovenska bukvarnica.
Dr. Josip Vošnjak je leta 1868 v Slovenski
Bistrici ustanovil Čitalnico, ki pa je žal po
njegovem odhodu leta 1870 za skoraj trideset let prenehala delovati. Po upokojitvi
se je Vošnjak preselil na Visole in budno spremljal razvoj čitalnice, ki je imela
pred letom 1908 poleg časopisov tudi 100
knjig, število je kmalu naraslo na 250. Na
iniciativo učiteljice na dekliški šoli, Otilije Feigel, se je ustanovil odsek čitalnice –
knjižnica.
V odboru tega odseka sta bila poleg učite-

čni uradnik Fric
Pirkmajer, ki so
leta 1908 sklenili
knjižnico poimenovati po častnem
članu bistriške čitalnice in narodnem buditelju, dr. Josipu Vošnjaku. Tako je bila
leta 1908 ustanovljena Dr. Jos. Vošnjakova ljudska knjižnica v Slovenski Bistrici.
Dolga leta je bila upravnica knjižnice
Marija Goričan, ki je veliko pomembnih
podatkov zapisala v zvezku Zgodovina
knjižnice Sl. B. V času okupacije so Nemci leta 1941 knjižničarko zaprli in ukazali
predati vse knjige. Ljubiteljem knjig jih
je veliko uspelo skriti, vendar pa jih, žal,
po vojni niso vrnili. Marija Goričan je
bila upravnica knjižnice vse do leta 1958.
Iz njenih zapiskov je razvidno, da je bila
knjižnica ponovno odprta leta 1946 pod
imenom Ljudska knjižnica Slovenska Bistrica z začetnim fondom 304 knjig. Po
besedah Božene Farazin, ki je dvakrat
tedensko izposojala knjige, je bilo knjig
zelo malo, manjkalo je predvsem strokovne literature. Knjige so bile namesto
na policah zložene v kupih ali v škatlah.
V Ljudski knjižnici Slovenska Bistrica je
nazadnje službovala knjižničarka Laura
Lešnik, ki velja za prvo bistriško knjižničarko. Opravila je inventuro knjig, uredila dokumentacijo in notranje uredila
knjižnico. Leta 1961 pa je Slovenija dobila
prvi Zakon o knjižnicah, ki je dal podlago
profesionalnemu knjižničarstvu in ustanavljanju matičnih knjižnic.

Matična knjižnica občine
Slovenska
Bistrica
–
1965

Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica je bila ustanovljena leta 1965 v stavbi, kjer se še danes nahaja knjižni hram.
Današnja knjižnica od leta 1984 s ponosom nosi ime po narodnem buditelju, pisatelju in slovenskem rodoljubu dr. Josipu
Vošnjaku.
8. februarja 1965 je bila z odlokom ustanovljena Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica kot naslednica Ljudske
knjižnice. Ravnatelj knjižnice je bil Miljutin Arko. Knjižnica je ob opravljanju
svojega poslanstva prirejala literarne,
družabne in druge prireditve z domačimi literati ter razstave lokalnih slikarjev.
Leta 1971 je ravnatelj knjižnice Arko začel s prireditvijo – srečanje bork in akti-
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vistk NOB, ki še danes poteka vsako leto
v mesecu aprilu. V sedemdesetih letih so
se začele pojavljati težnje in potrebe po
širjenju knjižnične mreže, kar je Matična
knjižnica uresničevala s potujočo knjižnico in društvenimi knjižnicami, delovale so tudi knjižnice v lasti prosvetnih
društev.
(slika: Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica – Zaposleni z ravnateljem
Miljutinom Arkom in poznejšo ravnateljico knjižnice Kristino Šega)
Od 10-letnici Matične knjižnice, 8. februarja 1975, je za mlade bralce odprla
vrata Pionirska knjižnica. Za njene temelje in strokovno urejenost je poskrbela
Kristina Šega, ki je ob Arkovi upokojitvi
prevzela ravnateljstvo. Mladi bralci so
lahko ob izposoji knjig obiskali ure pravljic, reševali knjižne uganke, kvize in se
udeleževali mnogih srečanj z mladinskimi ustvarjalci.
Knjižnica je bila v tem času v mestu edina
profesionalna kulturna ustanova. Bila je
prizorišče bogatih kulturnih dogodkov
z nastopi slovenskih ustvarjalcev. Ob
štatenberških srečanjih slovenskih pisateljev se je del programa dogajal v knji-

KNJIŽNICA
žnici s srečanjem slovenskih pesnikov.
Malo Borštnikovo srečanje je v Slovensko
Bistrico in njene okoliške kraje prineslo
vzdušje Borštnikovega srečanja.
Leta 1984, ob 150-letnici rojstva Josipa Vošnjaka, Lovra Stepišnika, Janka
Serneca, in ob 140-letnici rojstva Josipa Serneca, so v Slovenski Bistrici potekali Vošnjakovi dnevi. Ob teh jubilejih
so obudili spomin na kulturnopolitične
delavce z raznovrstnimi prireditvami in
obenem preimenovali Matično knjižnico
občine Slovenska Bistrica v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
V devetdesetih letih je knjižnica prešla na
enotni knjižnično-informacijski sistem
COBISS. V letu 1997 so krajevne knjižnice Oplotnica, Poljčane in Pragersko postale profesionalne enote Knjižnice Josipa
Vošnjaka. Za Knjižnico Josipa Vošnjaka
je bilo prelomno leto 2005 pod ravnateljevanjem Anice Korošec, ko sta bili oktobra končani obsežna obnova ter dozidava
knjižnice in 8. februarja 2006 preseljena
v obnovljeno stavbo. Otvoritev knjižnice z novo opremo je bila 9. marca 2007
ob praznovanju 10. občinskega praznika.
Knjižnica ima 1180 m² skupne površine
in zaseda celotno stavbo na Trgu svobode
16 v treh nadstropjih. Knjižnica je tako
zasijala v novi podobi v spomeniško zaščiteni stavbi z znamenitimi zelenimi vrati. V knjižnici vsakdo najde pravo knjigo
zase in je kraj bogatih kulturnih in raznovrstnih prireditev, tako za odrasle kot za
mladino in otroke.

KNJIŽNICA DANES
Knjižnica Josipa Vošnjaka svoje poslanstvo uresničuje z osrednjo knjižnico
v občini Slovenska Bistrica ter v občinah
Oplotnica, Poljčane in Makole, kjer delujejo krajevne knjižnice, te so tudi na Pragerskem, Keblju in Tinju, ter premične
zbirke za stanovalce Doma Jožeta Potrča
Poljčane in Slovenska Bistrica. Knjižnična zbirka je na dan 31. decembra 2017
obsegala 174.309 enot gradiva, kar je 1,4
% več kot leto prej.
(slika: Knjižnica danes – Umetniška razstava dijakov Srednje šole Slovenska Bistrica pod mentorstvom Roka Dragiča,
prof. lik. umet.)
Z direktorico knjižnice Patricijo Breznikar se skozi raznolike dejavnosti knjižnice uspešno pelje simbolna zgodba starih
zelenih vrat. Izdaja se mesečni Vošnjakov
napovednik dogodkov in prireditev, v
letu 2014 se je na novo izdala publikacija
knjižnice. V knjižnici se odvijajo raznoli-

ke prireditve, skozi vse leto pa so na ogled
razne umetniške razstave. Za informiranje javnosti o dejavnostih knjižnice se redno objavlja v rubriki Vošnjakov kotiček
v Tedniku Panorama, v Informatorju, na
spletni strani knjižnice, Facebookovi strani knjižnice ter v drugih medijih.
Janja Pepelnak
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
LIKOVNA RAZSTAVA DEL
DIJAKOV SREDNJE ŠOLE
SLOVENSKA BISTRICA
V osrednji Knjižnici Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica je bila v juniju na
ogled likovna razstava dijakov Srednje
šole Slovenska Bistrica.
Vsako šolsko leto pri predmetu Likovna
umetnost nastane veliko kakovostnih likovnih izdelkov. Zelo kakovostni izdelki
nastanejo tudi na natečaju Umetnije, ki
ga naša šola organizira že vrsto let. Ti
izdelki vsako leto krasijo in popestrijo
šolske prostore ter dajejo šoli lepo, živo
in umetniško noto. Kot mentor si velikokrat zaželim, da bi ti izdelki bili vidni
in razstavljeni tudi izven zidov naše šole,
in tokrat nam je to s svojim povabilom
omogočila Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica.
Na razstavi so bile slike dijakov, ustvarjene v tehnikah tempere in akrila. Med
njimi portreti, pokrajine, reprodukcije
slik znanih slikarjev, abstraktne slike in
motivi, ki so posledica trenutnega navdiha in idej naših dijakov.

Na razstavi sta bili tudi sliki naših nekdanjih dijakinj, večkratnih prvonagrajenk na natečaju Umetnije in trenutno
študentk likovne umetnosti, Monike
Goričan in Jane Ježovnik. Med dijaki, ki
so razstavljali največ izdelkov, pa Eva Ježovnik, Tina Goričan, Luka Gaber, Vita
Mikulič Vernik, Maša Brdnik in Ana
Marija Jug.
Kljub hitremu času spleta, spletnih
omrežij in času aplikacij se dijaki ob
pravi motivaciji še vedno zelo radi izražajo v klasičnih likovnih tehnikah in
vsako leto dokazujejo, da je vodnjak njihovih idej in energije neizčrpen.
Rok Dragić, prof. lik. umet.
RAZSTAVE VABIJO V KNJIŽNICO
Slikarska razstava del Likovnega
društva
Paleta
Slovenska Bistrica
20.
avgust–15.
september 2018. Že tradicionalno v času
Podob bistriških domačij krasijo knjižnico slike članov Likovnega društva
Paleta Slovenska Bistrica. V ospredje se
postavita lepota krajine in tihožitja.

Stran 34
N A P OV E D U J E M O
OTVORITEV SEZONE
PRIREDITEV V KNJIŽNICI
JOSIPA VOŠNJAKA
SLOVENSKA BISTRICA
V ponedeljek, 24. septembra
2018, ob 19.00, osrednja knjižnica v Slovenski Bistrici: pogovorni večer z igralcem in šansonjerjem
Juretom Ivanušičem.
Jure Ivanušič je igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, režiser, voditelj zabavnih oddaj in prireditev ter scenarist,
znan po svojih gledaliških, televizijskih
in filmskih nastopih. Do sedaj je prejel
številne nagrade, med njimi Borštnikovo
nagrado in nagrado Združenja dramskih
umetnikov Slovenije ter Ježkovo nagrado. Prejel je Vikendov gong ustvarjalnosti in je štirikratni nagrajenec Festivala
slovenskega šansona in Slovenske popevke. Predvsem mu je ljuba nagrada za
najboljšo moško vlogo na Gumbekovim
danima (mednarodni festival kabareta in
satire v Zagrebu).

Razstava ročnodelskih
izdelkov
študijskega
krožka Makole
V prvem nadstropju osrednje knjižnice
so bili v mesecu juniju na ogled ročnodelski izdelki študijskega krožka Makole.
V Makolah se pod okriljem Ljudske univerze Slovenska Bistrica srečujejo člani
študijskega krožka že skoraj dve desetletji. Pod vodstvom upokojene profesorice Sonje Plaznik se lotevajo raziskovanja različnih področij, pred štirimi leti
pa so ugotovili, da jih najbolj zanimajo
ročna dela. Družijo se v Knjižnici Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica, v krajevni
knjižnici Makole, ob sredah med 17.00
in 18.30. Pod njihovimi spretnimi prsti
je nastal že marsikateri izdelek in delček
tega vam je bilo na vpogled na tokratni
razstavi v prvem nadstropju Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Razstavljale so: Tinka Jančič, Sonja Plaznik, Bernardina Paj, Milan Sternad, Ana
Širec, Klara Toplak in Cvetka Verbič.
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UTRINKI Z VESELIH POLETNIH POČITNIC
Počitnice v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica so bile letos oblikovane malo
drugače. Namenjene osnovnošolcem,
ki so lahko proste dni preživljali v petih
ustvarjalnih kotičkih, ki smo jih pripravili
za njih do 7. julija 2018.
V bralnem kotičku so otroci lahko prebirali kakovostno literaturo z različnih področij, leposlovje in strokovno gradivo ter
tako bogatili svoj besedni zaklad in razvijali bralne sposobnosti in širili obzorje
znanja.
Za tiste bolj
družabne
smo pripravili
kotiček družabnih iger,
kjer so ob didaktičnih in
poučnih igrah
razvijali miselne sposob-

nosti in komunikacijske veščine.
Na voljo so bili tudi trije ustvarjalni kotički, v katerih so bili navodila in potreben
material za izdelavo zanimivih in uporabnih izdelkov. Lahko so izbrali barvanje
mandale z motivom morskega konjička,
ob čemer so razvijali svojo ustvarjalnost
ter umirili svoje misli in razvijali občutek
za red. V še enem kotičku so udeleženci iz
barvnega papirja izdelali metulja pahljačo. S pomočjo pripravljene šablone ali po
lastni domišljiji so z različnimi barvnimi
kombinacijami izdelali živo pisane metulje, ki jih v vročih poletnih dneh lahko
uporabimo kot pahljačo.
Ker pa je poletje čas za odhod na morje,
so si ga lahko priklicali kar v knjižnico in
izdelovali različne morske živali iz tulcev
in pisanega papirja. Nastali so hobotnice,
rakci in pisane mavrične ribice, ki bodo
popestrile počitniško igro.

IZ KRAJEVNIH KNJIŽNIC
Gledališka predstava za otroke Sirkec,
Sirkec navdušila otroke v Makolah in
Poljčanah
Kot v osnovnih šolah tudi v vrtcih širom
po Sloveniji vsako leto učitelji in vzgojitelji izvajajo bralnospodbujevalni projekt Bralna značka. Pri tem projektu že
vrsto let sodelujejo tudi makolski otroci
– tako tisti v vrtcu kot tudi osnovnošolci. V Knjižnici Makole v sodelovanju z
OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtcem
Otona Župančiča, enota Krtek Makole,
izvajamo še en bralnospodbujevalni projekt – Knjižni zakladi malega Lovra. V
letošnjem letu je Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, krajevna knjižnica
Makole, otrokom ob zaključku projektov
Bralna značka in Knjižni zakladi malega
Lovra podarila otroško igrano predstavo
Teatra Cizamo z naslovom Sirkec, Sirkec.
Otroke, učiteljice in vzgojiteljice je skoraj eno uro v dobro voljo spravljal klovn
Zupi, ki si najbolj od vsega želi, da bi ga
otroci sprejeli in imeli radi. Zato jih celo
poskuša podkupiti z največjim darilom
na svetu – balonom. Ker darilo stori svoj

Razstava del društva KID Majolika
iz Slovenske Bistrice
20. avgust–15. september 2018
K zgodbi o bistrških domačijah nekoč
sodi tudi glinena posoda. V društvu
KID Majolika iz Slovenske Bistrice so
glinenim izdelkom v sodobni preobleki
vdahnili tradicijo in domačnost. Razsta-
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va sodi v sklop
spremljevalnih
dogodkov 22.
Podob bistriških
domačij.

konec, Zupi otrokom odigra predstavo,
jim predstavi najbolj poreden klobuk
in slavne sestre Kokodak. Otroci so bili
navdušeni in so z veseljem sodelovali pri
ustvarjanju nepozabne predstave na odru
doma krajanov v Makolah.
V okviru Knjižnice Poljčane so ob
predstavi v avli osnovne šole uživali tudi
otroci Osnovne šole Kajetana Koviča
Poljčane.
Mojca Plaznik Plavec
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LITERARNI VEČER Z
JAKO TOMCEM

V ponedeljek, 1. 10. 2018 , ob 19.00 v
osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici.
Jaka Tomc je mlad in prodoren pisatelj,
založnik ter poet, ki v javnosti brez dlake
na jeziku govori o svoji bipolarni motnji.
A ravno ta 'napaka' ga je izoblikovala v
človeka in umetnika kakršen je danes.
Tako pisanje kot založništvo jemlje zelo
resno.

KNJIŽNICA, ZDRAVSTVO
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LITERARNI VEČER Z GORANOM VOJNOVIČEM
V torek, 16. 10. 2018, ob 19.00 v osrednji
knjižniciv Slovenski Bistrici: literarni večer Goranom Vojnovićem.
Srečanje s pisateljem bo potekalo v okviru
programa Društva slovenskih pisateljev Povabimo besedo, ki ga financira Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije.

v Jugoslaviji očetovske figure in domovine, v Figipa jeobsežno spisal življenje
treh generacij neke družine. Vsi trije romani se prostorsko gibljejo po območju
bivše skupne države.

V Čefurjih se je lotili teme priseljencev,

LE SKUPAJ LAHKO SPREMENIMO ODNOS
DO PITJA ALKOHOLA
Podatki kažejo, da spada Slovenija med
države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Posledice
velike porabe se kažejo tako na zdravju
posameznika, ki prekomerno pije alkohol,
kot tudi na ravni celotne družbe.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato
v letu 2016 začel s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, in bo trajal
do konca leta 2020. V pristopu SOPA sodelujejo profili iz zdravstvenega in socialnega sektorja ter s področja zaposlovanja
in nevladnih organizacij oz. izvajalci, ki se
vsakodnevno srečujejo tudi z ranljivimi
skupinami po Sloveniji in imajo veliko izkušenj s terena. Pristop vključuje še občine, policijo in medije. Pristop po Sloveniji
zajema 18 t. i. lokalnih okolij, med njimi
tudi lokalno okolje Slovenska Bistrica, ki
z medsektorskim sodelovanjem naslavljajo alkoholno problematiko. Odnos do
pitja alkohola je namreč treba nagovarjati
celovito in sistematično, sodelovanje različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij
po Sloveniji pa postavlja dobre temelje,
da nam bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo
pomembno prispevali k reševanju te problematike.
Slovenija namreč spada med »mokre kulture«, kar se kaže v tem, da je pitje alkohola kljub škodljivim posledicam družbeno
splošno sprejemljivo, in v tem, da mnogi
pijejo alkoholne pijače, ker jim slednje
predstavljajo način sproščanja ali družbeno vezivo, saj so del takih ali drugačnih
praznovanj in pomembnih življenjskih
dogodkov. Družba znotraj tovrstne kulture tolerira čezmerno pitje alkohola in
njegove posledice, ki se pojavljajo na zdravstvenem in socialnem področju posameznika.

Slovenija skupaj z državami Evropske unije, Norveško in Švico po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije tvori regijo,
kjer živijo največji porabniki alkohola na
svetu. Poraba je v tej regiji dvakrat višja od
svetovnega povprečja. Slovenija pa izstopa
tudi znotraj te regije. V obdobju od leta
2003 do leta 2014 je imela višjo porabo
alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, v primerjavi z
omenjeno regijo in tudi v primerjavi z EU.
Glede na rezultate raziskave Z zdravjem
povezan vedenjski slog v Sloveniji iz leta
2016 narašča tudi odstotek oseb, ki se opijajo enkrat ali trikrat mesečno ali pogosteje, kar je skrb vzbujajoče. Ocenjuje se, da
je s pitjem alkohola v Sloveniji vsako leto
povezanih za okoli 234 milijonov evrov
različnih stroškov.
Pristop SOPA stremi k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji in s tem k
doprinosu zdravja v družbi. Pristop temelji na treh kratkih ukrepih. Kratki ukrep 1
se najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije. V lokalnem okolju Slovenska Bistrica ga bodo
izvajali izbrani zdravniki družinske medicine, zdravniki medicine dela, prometa in
športa, zdravstveni delavci v patronažnem
varstvu in ambulantah družinske medicine ter delavci Centra za krepitev zdravja
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
ter izbrani zaposleni na Centru za socialno delo Slovenska Bistrica. Kratki ukrep 2
se nanaša na informiranje o škodljivosti
čezmernega pitja alkohola ali na usmeritev pacientov k virom pomoči pri opušča-

nju tveganega ali
škodljivega pitja
alkohola.
Tega
bodo izvajali določeni zdravniki
specialisti z različnih področij specialnosti. Kratki
ukrep 3 pa se nanaša na pristop, ki
ga bodo izvajali izvajalci, ki vsakodnevno
delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji, in prav tako temelji na informiranju o
škodljivosti čezmernega pitja alkohola in
usmeritvi posameznikov k ustreznim virom pomoči. V lokalnem okolju Slovenska Bistrica bodo kratki ukrep 3 izvajali
vsebinsko primerne nevladne organizacije
in izbrani izvajalci Urada za delo Slovenska Bistrica.
Pristop SOPA podpira in v njem aktivno
sodelujeta tudi občina Slovenska Bistrica
in policijska postaja Slovenska Bistrica.
K sodelovanju lepo vabljeni tudi vi, dragi
občani občine Slovenska Bistrica. Kajti le
z vašim aktivnim sodelovanjem, podporo
in pozitivnim odzivom smo lahko uspešni
na poti zmanjšanja alkoholne problematike tako v vaši občini kakor tudi v celotni
Sloveniji.
Vse pomembne informacije o pristopu
SOPA kot o tveganem in škodljivem pitju
ter o posledicah tovrstnega početja lahko najdete na spletni strani www.sopa.si.
Prav tako lahko na omenjeni spletni strani
prek kratkega vprašalnika dobite grobo
oceno svojega vzorca pitja, ki nakazuje,
kje se gibljete glede na meje tveganega pitja alkohola. S kvizom se lahko preizkusite
tudi v poznavanju dejstev o alkoholu. Na
enem mestu pa so zbrane tudi vse kontaktne informacije možnih virov pomoči po
Sloveniji.
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BISTRIŠKI REŠEVALCI
ODLIČNI V NEW YORKU
V času prvomajskih praznikov se je ekipa
reševalne službe Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica odpravila na tekmovanje
iz nujne medicinske pomoči v New York,
ZDA. Povabilo na takšne vrste tekmovanje je vsakemu reševalcu v ponos in hkrati
izziv, ki se mu ni moč upreti.
Meseci dela, priprav, načrtovanj, številnih
telefonskih klicev in zbiranja finančnih
sredstev so bili poplačani z izjemno odpravo, ki je naredila korak naprej. Korak
naprej v smislu pridobivanja izkušenj in
informacij. Porodila je nove zamisli, začela nova prijateljstva in zanetila iskro novih
spoznanj.
Na tekmovanju smo dosegli 10. mesto izmed 32
sodelujočih
ekip. Na svojo
uvrstitev
smo ponosni,
saj je bilo delo
na scenariju
zelo zapleteno. Scenarij je
bil narejen kot
delovna nezgoda, neznano število ljudi
je pri delu v
jarku
zasul
plaz. Celotna

ni ravni kot pri nas. Ekipe so brez zdravnika in reševalci imajo dovoljenja za odrejanje in aplikacijo terapije. Tudi mi smo
se pripravili in dodatno osvežili znanje o
predpisanih terapijah za posamezne sklope protokolov nujne medicinske pomoči,
da je delo je potekalo usklajeno.
Po koncu tekmovanja je sledil dvodnevni kongres, na katerem smo spoznali in
obdelali veliko zanimivih tem. V naslednjih dneh je sledila pot v Kanado in obiski
EMS Niagara, kjer smo spoznali njihov
dispečerski center in sistem delovanja.
Kanadski del našega potovanja je prinesel

postavitev dogodka je bila zelo realistično
umeščena v okolje in prostor, prostora za
improvizacijo je bilo zelo malo in treba je
bilo opraviti delo z razpoložljivimi resursi.
Na kraju so bile prisotne že ekipe gasilcev, jamskih reševalcev, policije, delavcev:
skratka celoten aparat ljudi, ki ga je bilo
treba uskladiti in najbolje uporabiti za
reševanje nastale nezgode. Celotna ekipa
je bila razporejena na slabih desetih metrih prostora, medsebojna komunikacija
je bila zaradi hrupa otežena, pripekajoče
sonce je odigralo svojo vlogo in nenazadnje težje nam je bilo povedati veliko stvari v tujem jeziku in še v omejenem času.
Vendar je šlo in to tekoče.
Uporabiti je bilo treba vso znanje in oskrbeti poškodovance, aplicirati ustrezno
terapijo in pripraviti vse potrebno za transport. Na koncu je bilo treba opraviti še
predajo vseh pacientov v bolnišnici. Velja
omeniti, da delo v ZDA poteka na drugač-

v naše debate polemiko o tem, kako prikladno si želijo organizirati svoj sistem dela.
Sistem, obrnjen navznoter, proti pacientu
oziroma zgrajen okoli pacienta, poznamo
tudi pri nas. Prav tako sodelovanje in pomoč osebnega zdravnika v korelaciji s patronažno in socialno službo. Neznanka je
bil »reševalec v skupnosti«, ki ga uvajajo
z letošnjim letom v sistem nujne medicinske pomoči. Razložili so nam, da je ta
reševalec certificiran advanced paramedic
(najvišje izobražen reševalec), ki bo imel
zelo visoka pooblastila in bo lahko do
določene meje delal ter se odločal neodvisno od ostalih deležnikov, za posvete pa
bo imel na voljo zdravnika. Kanada, ki je
notranje ločena na province, ima v zvezi s
tem to prednost, da se lahko vsaka provinca odloča avtonomno. Pomembno je, da
sistem deluje učinkovito, centralizacije ne
podpirajo. Zanimiva bi bila implementacija takšnega profila v slovenski zdravstve-
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ni sistem. Seveda bi prej morali spremeniti
osnovo: zakonodajo, prepričanje in kulturo posameznika.
Strokovna izpopolnjevanja in nadgrajevanja znanja so vedno dobrodošla ter
obogatijo kariero vsakega posameznika,
ki želi dodati vrednost svojemu poklicu.
Drži tudi, da pridobljene izkušnje v tujini
veljajo za nekaj več. Ključnega pomena pa
je to, kako jih zna posameznik uporabiti
v praksi oziroma koliko mu lahko v dani
situaciji koristijo. Scenarij, ki smo ga oddelali na tekmovanju, je bil tehnično zelo
zahteven, da ne omenjam obsega oskrbe. Ob izključitvi dejavnikov iz okolja in
ustrezni kadrovski zasedbi bi postal nekaj
vsakdanjega. Vendar to počnemo vsak
dan. Želimo si novih izzivov in želimo si
raznovrstnih ter razgibanih intervencij. In
kje bolje kot na tekmovanju, da se prvič
srečamo z njimi? V drugo je lažje. Čeprav
je primer težek, so izkušnje tiste, ki pripomorejo h kakovostnejšemu delu z vidika
improvizacije in celotnega vodenja intervencije.
Ni Amerika vse, kar se sveti in kar nam na
televiziji vsiljujejo. To spoznaš, ko jo vidiš
z drugačnega zornega kota – takšnega, kot
smo ga mi. Tudi naša Slovenija je prelep
košček sveta. Na majhnem kosu ozemlja
imamo vse geografske spremenljivke, za
katere je treba drugod po svetu prepotovati na stotine kilometrov. Večkrat slišimo, da bi lahko bila Slovenija druga Švica.
V nekakšnem pomenu smo druga Švica
(čeprav ne gospodarsko), morda družbeno ali družabno, kakor hočete. Treba se
je zavedati, da smo mlada država in da se
težko postavljamo ob bok starejšim narodom s svojo kulturo, ki so je v zgodovini
manipulirali drugi narodi, tako v bivši
državi kot pred tem.
Reševalna služba Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica je vedno pripravljena
na nove izzive. S svojo pripravljenostjo
za izobraževanje drugih (v zadnjem času
prvih posredovalcev v gasilskih vrstah),
s profesionalnim odnosom do sočloveka
in s strpno komunikacijo v zdravstvenem
timu poskušamo delati kar najbolje in biti
v ponos našemu zavodu. Na tekmovanjih
dosegamo dobre rezultate, kar nakazuje na kakovostno in profesionalno dobro
delo. Imamo podporo vodstva zavoda in
s skupnimi močmi lahko uspemo kjerkoli. To smo večkrat dokazali: doma in po
svetu, med našimi občani in tujimi strokovnjaki. Prihodnost prinaša nove izzive.
Zunaj so za nas, treba jih je spoznati in
zagrabiti!
Matjaž Lunder
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IZJEMNI DOSEŽKI LUCIJE TARKUŠ

zadnji tekmi evropskega pokala v športnem plezanju v Münchnu v Nemčiji in si
na najboljši možni način priborila zmago v skupnem seštevku evropskega mladinskega pokala v težavnosti v kategoriji
deklet do 16 let. Lucija je bila v tej sezoni
v izvrstni formi, saj je na vseh štirih tekmah evropskega pokala stala na stopničkah. Ema Seliškar, druga predstavnica
Alpinističnega kluba Impol, je na zadnji
tekmi osvojila 9. mesto, na 9. mestu je
končala tudi tekmovanje v skupnem seštevku evropskega mladinskega pokala.
Avgusta je Lucija Tarkuš nastopila tudi
na svetovnem mladinskem prvenstvu v
Moskvi, kjer je v njeni paradni disciplini,
težavnostnem plezanju, osvojila 9. mesto,
pred tem pa je na evropskem prvenstvu v
avstrijskem Imstu tekmovanje končala na
izvrstnem 3. mestu.

Lucija Tarkuš, mlada športna plezalka Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistri-

ca, dosega izjemne mednarodne dosežke.
Bistričanka je konec julija slavila tudi na

T. A.

ŠTIRI MEDALJE ZA BISTRIŠKE
ATLETE NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
iz leta 2016, ko mu je uspel »sezonski trojček«. V
letu 2018 je osvojil vse možne domače lovorike,
postal je članski prvak Slovenije tako v dvorani kot
na prostem, pripadel mu je tudi naslov pokalnega
prvaka Slovenije. Srebrno medaljo je v teku na 400
metrov z ovirami osvojila Gala Trajkovič. Dosegla je čas 1:02,39 in tako uspešno zaključila glavni
del letne sezone. Saša Babšek, ki je imela v letoš-

Člani Atletskega društva Slovenska Bistrica so na julijskem državnem prvenstvu v Celju osvojili
štiri medalje. Nino Celec se je veselil naslova državnega prvaka v
skoku v daljino. Nino je že v prvi
seriji pristal pri 723 centimetrih,
kar je zadostovalo za nov naslov
članskega prvaka Slovenije. Tekmovalci so imeli zelo neugodne
razmere, saj jim je pihal močen
protiveter. Nino je ponovil uspeh

nji sezoni nemalo težav, je tekmovanje v
troskoku zaključila na tretjem mestu. Za
bronasto medaljo je zadostoval skok, dolg
12,60 metra. Tretje mesto je osvojila tudi
ženska štafeta 4 × 100 metrov, ki je tekla
v postavi Anja Ferlež, Saša Babšek, Gala
Trajkovič in Valentina Vavdi.
ADSB
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SATIRA

Piše: Drago Čož
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