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Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske Bistrice, ki smo jo, kot že vsa leta
prej, ponovno pripravili RIC Slovenska
Bistrica, 2. osnovna šola in OŠ Pohorskega odreda, je za nami. Pri preganjanju
zime so se maškar'ce zelo potrudile, izdelale in predstavile najrazličnejše pustne like, zato se prav vsem zahvaljujemo
in čestitamo za izvirne maske in njihov
trud kakor tudi vsem učiteljem, mentorjem, staršem in sploh vsem, ki so pri izdelavi mask sodelovali.
Osnovnošolcem pa so se tudi letos pridružile skupine najmlajših mask – kar 11
skupin otrok iz vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, skupina otrok iz OŠ
Gustava Šiliha Laporje, miška Frida, ježek Rudi in otroci iz Fridine mišnice.
Zelo smo veseli, da je letos zimo z nami
preganjala tudi etnografska maska Košuta s Pokoš, ki jo sestavljajo člani tamkajšnjega turističnega društva, in tudi nekaj
drugih mask, ki so se z veseljem predstavile obiskovalcem. Kakor tudi nastopajoči, KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava, KUD Frajhajmska godba
na pihala in Godba na pihala KUD Janko
Živko Poljčane, ki so ponovno poskrbeli,
da je bila pustna povorka ne samo pisana
in vesela, ampak tudi glasna in razigrana.
Tudi letos smo se odločili, da mask ne
bomo ocenjevali in izbirali najboljših,
saj ne želimo spodbujati tekmovalnosti,
temveč skupno ustvarjanje, sodelovanje
in druženje ob izdelavi skupinskih mask,
ki jih lahko otroci izdelujejo sami, ali pa

ob pomoči mentorjev, staršev…
In tako so simbolično nagrado dobili
prav vsi učenci in drugi udeleženci v
pustni povorki.
Za piko na i letošnjega pustnega veselja
pa nam preostane še zahvala pokrovitelju prireditve, vsem sodelujočim ter
vsem, ki so skrbeli, da je otroška pustna
povorka potekala varno. To so bili:
–OBČINA SLOVENSKA BISTRICA,
–GASILCI PGD SLOVENSKA
BISTRICA,
–GASILCI PGD ZG. BISTRICA,
–MEDOBČINSKA REDARSKA
SLUŽBA,
–ZAVOD ZA KULTURO
SLOVENSKA BISTRICA,
–KOMUNALA SLOVENSKA
BISTRICA,
–PLANET ZNANJA SLOVENSKA
BISTRICA,
–POLICISTI PP SLOVENSKA
BISTRICA,
-STUDIO BISTRICA – KTV
SLOVENSKA BISTRICA,
–IMPOS, d. o. o. – TEDNIK
PANORAMA,
–BISTRIŠKE NOVICE – RADIO
ROGLA.
Vsem iskrena hvala!
Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom,
stanovalcem in drugim udeležencem v
prometu pa se zahvaljujemo za razumevanje v času popolne zapore Partizanske
ceste.
RIC Slovenska Bistrica
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UVODNIK

MEŠANICA URBANEGA
IN RURALNEGA
To je prva številka desetega, jubilejnega
letnika Informatorja, glasila Občine Slovenska Bistrica. Prva številka letnika izide
v začetku marca in sovpada s praznovanjem občinskega praznika, 12. marca, ko
se spominjamo prve znane omembe našega mesta. Običajno je v uvodniku prve
številke glasila župan dr. Žagar nagovoril
občane in jim čestital ob prazniku, tokrat
pa sem povabilo za sestavo uvodnika dobil
lanski sodobitnik listine Občine Slovenska
Bistrica.
V Slovenski Bistrici živim že vse svoje življenje, to je dobrih 60 let. Kaj torej lahko
povem o mojem mestu? Mesto pod Pohorjem je moj domači kraj, ki nudi varno
in zdravo okolje za prijetno in udobno bivanje. Je neka mešanica urbanega in ruralnega, ki mi ustreza. Ima dobro geografsko
lego ob južnem vznožju Pohorja, z avtocesto pa hitro povezavo do krajev v Sloveniji in bližnji okolici. Ljubljana, Gradec in
Zagreb so na dosegu dobre ure. Tistim od
daleč, ki še niso slišali za Slovenijo, rečem,
da se nahajamo med Dunajem in Benetkami.
Mesta najbolj zaznamujejo stara mestna
jedra. V Bistrici je vsekakor najbolj prepoznaven bistriški grad, ki je z obnovo
in kulturno-turističnim programom lepo
zaživel. Zelo pri srcu mi je sobotna tržnica na dvorišču gradu, ki je ob nakupu
domačih pridelkov postala priljubljeno

zbirališče občanov in idealen prostor za
jutranjo kavico. Čakamo še na obnovo
grajske pristave, kjer je včasih deloval velik obokan lokal – Grajska klet, v etaži pa
v grajskih časih še plesna dvorana. Lepo
sta vzdrževani tudi obe mestni cerkvi, žal
pa to ne moremo reči za velik del starejših
stavb v mestu. Potrebne so obnove, kar pa
ob pogojih spomeniškega varstva ni poceni.
Ob programih energetske prenove, ki jo
finančno podpira tudi Evropa, moram našim evroposlancem dati namig, da samo
energetska prenova ni dovolj. Potrebna je
celovita prenova starih stavb, pri čemer
mislim predvsem na ustrezno statično
odpornost konstrukcije. Države srednje
in severne Evrope, ki narekujejo programe, se ne nahajajo na potresnih območjih, medtem ko je južna Evropa, vključno
s Slovenijo, izrazito potresno območje. V
primeru potresa vložek v novo fasado žal
ne koristi kaj dosti.
Slovenska Bistrica je imela veliko srečo,
da ob osamosvojitvi, privatizaciji in gospodarski krizi ni prišlo do propada večjih gospodarskih družb, kar bi povzročilo
večjo brezposelnost v občini. Največje
podjetje Impol je kljub težavam ob privatizaciji uspešno prebrodilo težke čase
in ne samo preživelo, ampak se okrepilo
in zraslo. Podjetje z domačim notranjim
lastništvom je postalo lastnik aluminijske
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industrije v Srbiji in na Hrvaškem. Na sedežu podjetja zaposluje več kot 1200 ljudi,
skupaj s tujino pa še enkrat toliko. Je med
največjimi izvozniki in prejemnik mnogih
nagrad za poslovno odličnost. Kot bližnji
Impolov sosed bi želel, da nekaj več naredijo na področju emisije hrupa v okolje,
saj je ob večerih kar moteč. Dovolj bi bilo
že dosledno zapiranje vrat v halah, kakšna
protihrupna ograja ali živa meja.
Z Impolom je povezano tudi dokončanje
zahodne bistriške obvoznice, a država z
drugo etapo že krepko zamuja. Na sedem
milijonov evrov ocenjen razpis za gradnjo
1340 metrov dolge in 15 metrov široke
ceste je že objavljen. Upam na odločitev
brez zapletov in hitro izgradnjo. Kot gradbenik se sprašujem, kako smo bili sami
sposobni izvesti 600 kilometrov avtocest,
vključno z največjimi viadukti in predori,
sedaj pa nam morajo graditi Turki ali Kitajci? Ob gradbiščih v Avstriji vidim table
le avstrijskih podjetij. Kot predavatelj na
gradbeni fakulteti v Mariboru pa pozivam
mlade, ki se odločajo za študij, da razmislijo tudi o tehničnem inženirskem poklicu. To je iskan in kreativen poklic, ki se
bo lahko prilagajal zahtevam prihodnosti.
Velik del površine občine zavzema Pohorje, kjer lahko prepoznamo precej turističnih točk, od Bistriškega vintgarja vse do
smučišča Treh kraljev in Črnega jezera z
Osankarico. Pohodniška pot skozi slikoviti Vintgar z obnovljenimi mostički je
vedno bolj priljubljena, tako med rekreativci kot tudi med turisti. Področju dodatno vsebino daje javni projekt RIC-a
Živa coprnija z ohranjanjem pohorskih
bajk, zanimive pa so tudi zasebne pobude
za razvoj rekreacijsko-turistične cone na
Zgornji Bistrici pred vstopom v Vintgar.
V mestu, na lokaciji in v velikosti, kot je
naše, nimamo takšnih možnosti kot v
Ljubljani ali celo svetovnih velemestih.
Ni toliko poslovnih priložnosti, ni toliko
kulturnih, turističnih, športnih in drugih
dogodkov. Ni pa tudi toliko negativnih
stvari, kot jih velemesta prinašajo v obliki
onesnaženja, terorizma, kriminala, osamljenosti ali epidemij. Lahko kritiziramo
centralizacijo, obtožujemo politiko, globalno segrevanje, krivimo slabe možnosti
ali pa poskusimo kaj narediti tudi sami.
Današnje elektronske povezave nam omogočajo delovanje po vsem svetu. Dovolj pa
je tudi, če samo počistimo dvorišče ali naredimo nekaj dobrega v lokalnem okolju.
Dr. Viktor Markelj
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OBČINSKI SVET POTRDIL
PRORAČUN ZA LETO 2020
Občinski svetniki so na 8. redni seji, ki je
potekala 20. februarja, potrdili odlok o
proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2020. Matej Španinger, vodja svetniške skupine SNS, je v drugi obravnavi
vložil amandma, s katerim bi zagotovili
900 tisoč evrov za nakup nove gasilske
avto lestve. Kot je poudaril, je sedanja
gasilska avto lestev stara že 35 let, zato je
nujna njena zamenjava. Predlagal je, da

POJASNILO

Zaradi trditev, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih, da naj bi svetniki strank
SLS, SDS, NSi, DESUS in župan bili proti
nabavi avtolestve, ki so neresnične in zavajojoče, dajemo naslednjo pojasnilo:
Še enkrat, nihče na seji ni bil proti nabavi
avtolestve, tudi župan ne. Nihče ni glasoval proti nabavi avtolestve. Gre za izrečeno neresnico, ki jo je zelo lahko dokazati s
posnetkom seje občinskega sveta. V stran-

bi sredstva odvzeli iz postavk Ureditev
objekta na Vošnjakovi in Plezalni center
v Slovenski Bistrici. Dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica, je pojasnil, da
so slovenjebistriški gasilci predlagali, da v
letošnjem proračunu prednost namenijo
nakupu gasilskih avtomobilov in opreme.
Tudi večina svetnikov je bila mnenja, da
mora stroka predstaviti svoje potrebe in
da je sedanja lestev še uporabna. Aman-

dma so svetniki zavrnili, nato pa so proračun potrdili z 28 glasovi za in z nobenim
proti, strinjali so se, da je proračun naložbeno naravnan.
Več na spletni strani: https://www.slovenska-bistrica.si/objava/242175

kah SLS, SDS, NSi in DESUS smo bili le
proti načinu nabave, ki je bil opredeljen v
predlaganem amandmaju.
Jasno je bilo povedano, da podpiramo
stališče Gasilske zveze Slovenska Bistrica (18.2.2020 objavljeno na spletni strani
GZS), da se sedanja avtolestev zamenja z
novo oziroma ustrezno rabljeno.
Način je naslednji:
Prouči se možnost nabave avtolestve v
okviru Občinske gasilske zveze, z udeležbo več občin (sofinanciranje države) Če
to ne bo mogoče, pa se prouči možnost

v okviru Občinskega poveljstva Slovenska
Bistrica in iskanjem dodatnih finančnih
virov. Pri vseh teh aktivnostih aktivno sodeluje vodstvo občine Slovenska Bistrica.
Stališčem in sklepom Občinske gasilske
zveze Slovenska Bistrica ne bomo v nobenem primeru nasprotovali, saj sami določajo prioritete nabave svoje opreme.

T. A.

Stanislav Mlakar,
podžupan občine Slovenska Bistrica

SKLENJEN DOGOVOR O FINANCIRANJU PGD
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Laporje, 18. 2. 2020
Nabava vozil in opreme in sofinanciranje dejavnosti:
Dogovor vodstva PGD občine Slovenska
Bistrica z županom občine Slovenska Bistrica dr. Ivanom Žagarjem

Vsa PGD občine Slovenska Bistrica so
potrdila dolgoročni finančni plan nabave
opreme in vozil za obdobje 2020 – 2029.
Usklajen je tudi terminski plan – prioritetna lista nabave novih gasilskih vozil
GVC. Vsaki PGD občine Slovenska Bistri-

ca za nabavo novega GVC v navedenem
obdobju pripada 150.000,00€ namenskih
sredstev z strani občine Slovenska Bistrica
za nabavo GVC.

Informator, marec 2020

PRORAČUN, OBČINSKA PRIZNANJA, KNJIŽNICA

N ova av to le s t e v
Projekt je v fazi iskanja najoptimalnejše
rešitve (nova avto lestev, opcija rabljena
avto lestev). Gre za finančno ločen projekt, ki ne vpliva na financiranje vozil in
opreme PGD. Finančni plan še ni dokončen in je vezan na končno odločitev
sofinanciranja z strani GZS (sofinancirajo
2 avto lestvi na leto ) in sofinanciranja z
strani države RS. Prav tako je dogovor, da
še GZ Slovenska Bistrica na terenu preveri možnost skupnega nastopa vseh 4
občin naše GZ Slovenska Bistrica, kar bi
ne samo delno razbremenilo finančni del

občine Slovenska Bistrica , ampak olajšalo pridobivanje sredstev od GZS in države
RS. Priporoča se, da vsa društva naše GZ
tako namero podprejo saj se zavedamo
da ob vse večjei ogroženosti našega okolja zaradi vremenskih ujm in tudi drugih
nesrečah lahko tako lestev že jutri potrebujejo. Od navedenega bo odvisno ali se
bo projekt nabave izvajal preko GZSB ali
preko občinskega poveljstva PGD občine
Slovenska Bistrica. Zavedati se moramo
tudi dejstva da so današnje ujme hkrati
na večjem območju in iskanje partnerjev
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na širšem območju kot so (Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšan, Majšperk, Rače –
Fram...) ni smiselno. Poudarjamo da skupaj iščemo in tudi najdemo rešitve, ki so
v interesu nas, naših občank in občanov.
Zahvaljujemo se tudi županu občine Slovenska Bistrica za vso pomoč in podporo.
NA POMOČ!
Franc Ačko, predsednik
GZ Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar

OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2019
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je
v četrtek, 20. februarja, na svoji 8. redni
seji določil dobitnike občinskih priznanj
in nagrad za leto 2019. Listino občine bo
prejela Glasbena šola Slovenska Bistrica
za izjemne uspehe in dosežke na področju glasbenega izobraževanja v Republiki
Sloveniji in tujini ter za 70 let delovanja.

Priznanje občine pa bodo prejeli: Ribiška
družina Slovenska Bistrica za uspešno
60-letno delo na področju gojitve rib,
varstva voda in okolja ter sladkovodnega
športnega ribolova, Mirko Munda s Pragerskega za dolgoletno in uspešno delo na
področju novinarstva in publicistike ter
Aktiv kmečkih žena Kebelj za požrtvo-

valno delo članic pri ohranjanju kulturne
dediščine in podob naših krajev ter za 40
let delovanja. Dobitnikom bodo priznanja
podelili na slovesni akademiji ob občinskem prazniku, ki bo v četrtek, 12. marca,
ob 19. uri, v Viteški dvorani Bistriškega
gradu.
Tomaž Ajd

ODPRTJE FARNE KNJIŽNICE DR. JANKA ČARA
V župnijski cerkvi svetega Jerneja so pred
kratkim odprli farno knjižnico dr. Janka
Čara. Knjižnica nosi ime po vsestranskem
slovenjebistriškem kulturnem delavcu,
profesorju slovenistu in jezikoslovcu dr.
Janku Čaru. Od leta 1989 je bil na Pedagoški fakulteti v Mariboru docent za slovenski jezik. Preučeval je kulturo ustnega
in pisnega izražanja Slovencev v javnosti,
pravorečje, stavčno fonetiko, jezikovno
zvrstnost in skladenjsko stilistiko. V knjižnici si od dedičev prizadevajo pridobiti
njegov celoten ustvarjalni opus. Gradivo
v knjižnici je sicer raznovrstno. Jani Družovec, župnik v Slovenski Bistrici pravi,
da je opus knjižnice zastavljen tako, da je

dostopen čim širšemu krogu ljudi, tudi
našim najmlajšim. Na voljo je različna
literatura s področja teologije in filozofije. Predvsem je veliko zgodovinskih
knjig, pa tudi leposlovja, romanov, tako
slovenskih kot tujih. Članarine za bralce ne bo, knjižnica je zaenkrat odprta
ob nedeljah od 10. do 12. ure. Naložba
je z ureditvijo prostora, izdelavo pohištva in nabavo novih knjig župnijo stala
približno 20 tisoč evrov. Na otvoritvi
knjižnice so sodelovali člani Literarne
sekcije Kulturnega društva Slomšek in
Mešani pevski zbor Natanael.
T. A.

Foto: Aleš Kolar
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PROJEKT ZAHODNA OBVOZNICA SLOVENSKA
BISTRICA POVEZAL LOKALNO IN DRŽAVNO POLITIKO
Foto: Aleš Kolar

Dolgoletna prizadevanja družbe Impol, d.
d., (v nadaljevanju družba Impol) in Občine Slovenska Bistrica za izgradnjo druge
etape zahodne obvoznice ter novega kablovoda, ki bi potekal pod novo zgrajeno
obvoznico in omogočil nadaljnji razvoj
družbe Impol, bodo očitno obrodila sadove. Člani pristojnih odborov državnega
zbora za infrastrukturo in gospodarstvo,
ki sta bila sklicana na vloženo zahtevo
slovenjebistriške poslanke mag. Karmen
Furman, so na izredni seji soglasno sprejeli sklep, da mora Vlada RS v naslednjih
dveh letih v državnem proračunu zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici. Ob
sprejemu proračunov za leti 2020 in 2021

po projektantski oceni znaša 7,2 milijona
evrov, predvidena šele v letu 2024, vlada
pa je v letih 2020 in 2021 za naložbo namenila zgolj 261.990 evrov za leto 2020 in
500.000 evrov za leto 2021. Iz tako začrtane finančne dinamike pa do izvedbe naložbe pred letom 2024 ne bi prišlo.
»Ob koncu meseca septembra 2019 smo
poslanci dobili v pregled proračunske dokumente za prihodnji dve leti, iz katerih
je bilo razvidno, da vlada ponovno ni zagotovila potrebnih finančnih sredstev za
izgradnjo zahodna obvoznica v naši občini. Sredstva za izvedbo investicije so bila
predvidena šele v letu 2024, zato sem vložila zahtevo za sklic izredne seje pristojnih
odborov za infrastrukturo in gospodar-

konec lanskega leta je bil sklep tudi realiziran, v začetku letošnjega leta pa je Direkcija za infrastrukturo že objavila javni
razpis za izbor izvajalca del za izgradnjo
obvoznice.
V letu 2018 so Ministrstvo RS za infrastrukturo, družba Impol in Občina Slovenska Bistrica podpisali sporazum, na
osnovi katerega bi moralo ministrstvo začeti z deli za izgradnjo zahodne obvoznice že v mesecu februarju leta 2019. Kljub
dogovoru pa vlada v osnutku predlogov
proračunov za leti 2020 in 2021 ni zagotovila potrebnih finančnih sredstev za naložbo. V načrtu razvojnih programov so
bila sredstva za izgradnjo obvoznice, ki

stvo. V sklicu sem
vlado pozvala, da
spoštuje podpisan sporazum ter
v
dopolnjenem
predlogu proračuna za leto 2020
zagotovi potrebna
finančna sredstva
za izgradnjo obvoznice. Na sejo
odborov sem poleg pristojnih ministrov povabila
tudi predstavnike
družbe Impol, in

sicer predsednika upravnega odbora skupine Impol Slovenska Bistrica g. Jerneja Čokla, glavnega
izvršnega direktorja Impol Slovenska Bistrica g. Andreja Kolmaniča
in direktorja Impol Infrastrukture
Slovenska Bistrica g. Rafka Atelška, ki so se seje tudi udeležili ter
poslancem predstavili pomen te
investicije za nadaljnji gospodarski razvoj družbe. Vesela sem, da je
seja dosegla svoj namen. Poslanci
smo soglasno sprejeli sklep in vlado zavezali, da je v dopolnjenem
predlogu proračuna kasneje tudi
zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicije, in sicer 2 milijona evrov v letu 2020 in 4,8 milijona
evrov za leto 2021. Po zagotovilih
predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo, ki so na seji odborov
sodelovali, naj bi bila zahodna obvoznica v naravi v celoti zgrajena
oziroma prevozna avgusta 2021,« je povedala poslanka mag. Karmen Furman.
Državna proračuna za leti 2020 in 2021 sta
bila lani konec novembra sprejeta, v njih
pa so prvič zagotovljena finančna sredstva
za izgradnjo druge etape zahodne obvoznice v občini Slovenska Bistrica. Da je k
projektu nekoliko resneje pristopilo tudi
ministrstvo, kaže dejstvo, da je bil v začetku letošnjega leta objavljen javni razpis za
izbor izvajalca del. Upajmo le, da bo sedaj
Direkcija za infrastrukturo kmalu pridobila tudi gradbeno dovoljenje, na osnovi
katerega se bodo dela v naravi za izgradnjo obvoznice lahko začela tudi izvajati.
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SIMPOZIJ

13. pučnikov simpozij

Foto: www.demokracija.si

Inštitut dr. Jožeta Pučnika
v sodelovanju s
Konrad Adenauer Stiftung
in
Občino Slovenska Bistrica
vljudno vabi na
13. Pučnikov simpozij,
ki bo v petek, 13. marca 2020,
v Viteški dvorani
v gradu v Slovenski Bistrici.
Spoštovani!
V letošnjem letu obeležujemo 30. obletnico prvih demokratičnih volitev po obdobju komunističnega režima in 30. obletnico
plebiscita o samostojnosti Slovenije.
V začetku leta 1990 se je Demos
pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika že prepričljivo uveljavljal
kot alternativa nelegitimni komunistični oblasti. Kmalu po
zgodovinski zmagi na volitvah
je Demos oblikoval vlado, ki jo
je vodil Lojze Peterle. Demosova
vlada se je soočala s težkimi preizkušnjami. Poleg modernizacije gospodarskega in političnega
sistema je morala poiskati pot,
kako uresničiti enega od temeljnih programskih ciljev Demosa,
to je osamosvojitev Slovenije.
Naloga ni bila lahka. Mednarodne okoliščine so bile sicer naklonjene propadu komunizma v
Evropi, obenem pa ključni akterji niso podpirali razkroja socialističnih imperijev, kakršen je
bila Jugoslavija. V teh zahtevnih
razmerah je bila Slovenija sposobna organizirati plebiscitarno

odločitev, ki je z izjemnim rezultatom
zavezala slovensko
politiko k osamosvojitvenim procesom.
Kljub temu da je
vrhunska politika
konec leta 1990 kazala znake enotnosti
in povezovanja, pa
se postavljajo mnoga vprašanja. Ali je
res v celoti iskreno
verjela in predano
delala za ta zgodovinski projekt? Ali
niso nekateri, katerih intimna opcija ni
bila osamosvojitev, upali na t. i. »operetno«, ne pa na dejansko osamosvojitev?
Zakaj so ključni mednarodni dejavniki
bili nenaklonjeni razpadu Jugoslavije?
Na ta in druga vprašanja bodo odgovarjali politiki, ki so bili glavni akterji teh
dogodkov. 13. marca 2020 bo Inštitut dr.
Jožeta Pučnika v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung (KAS) in
Občino Slovenska Bistrica v čudovitem
okolju Viteške dvorane v bistriškega gradu organiziral že 13. Pučnikov simpozij.
Eden od vrhuncev srečanja, ki ga bo vodil Metod Berlec, bo podelitev Pučnikove
plakete za prispevek k razvoju slovenske
demokracije.
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OKVIRNI PROGRAM
12.00 Spominski obisk groba dr. Jožeta
Pučnika na Črešnjevcu.
12.30 Prihod udeležencev simpozija in
registracija.
13.00 Pozdravni nagovori:
−dr. Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice,
−predstavnik fundacije Konrad Adenauer
Stiftung,
−predstavnik Inštituta dr. Antona Korošca,
−dr. Milan Zver, evropski poslanec,
−Gorazd Pučnik, ustanovitelj IJP.
13.30 DEMOKRATIČNE VOLITVE
IN PLEBISCIT O SAMOSTOJNI SLOVENIJI – TRI DESETLETJA POTEM
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
−Janez Janša,
−Lojze Peterle,
−Marjan Podobnik,
−dr. Dimitrij Rupel,
−Igor Bavčar (tbc).
Okroglo mizo bo vodila dr. Andreja Valič
Zver.
15.00
Odmor.
15.30 Predstavitev publikacije o dr. Jožetu Pučniku avtorice dr. Andreja Valič
Zver.
Novo publikacijo bosta predstavila: dr.
Andreja Valič Zver in Gorazd Pučnik.
15.45 Svečana akademija s podelitvijo
Pučnikove plakete za prispevek k razvoju
demokracije v Sloveniji.
Nagovor predsednika akademskega sveta
IJP dr. Matevža Tomšiča.
16.15 Podelitev potrdil o uspešnem zaključku akademije dr. Jožeta Pučnika.
Slovesni nagovor predsednika SDS Janeza
Janše.

URAD ZA DELO

V program se lahko vključijo mladi, ki
še niso dopolnili 30. let in so prijavljeni
v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu
za zaposlovanje. Na javnem povabilu izbrani delodajalci lahko pridobijo subvencijo 5.000 evrov za zaposlitev brezposelnih
mladih za nedoločen čas.
Tako lahko delodajalci od 20. februarja
2020 znova oddajo ponudbo tudi za trajno zaposlovanje mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Ponudbo
naj oddajo v elektronski obliki na našem
portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo
portala se morajo registrirati. Ponudbe na
javno povabilo lahko še naprej oddajajo
tudi delodajalci, ki nameravajo zaposliti
mlade s stalnim prebivališčem v zahodni
Sloveniji.
Obe javni povabili (za vzhod in zahod) sta
odprti do objave obvestila o zaprtju zaradi
razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma
najpozneje do 31. marca 2020, ko se izteče
končni rok za predložitev ponudb.

poselne in jih preizkusijo v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega
razmerja. Program traja najmanj 100 ur
do največ enega meseca in poteka pod
strokovnim vodstvom mentorja.
Delodajalcem se za izvedeni delovni preizkus za udeleženca povrnejo upravičeni
stroški v višini 278,00 evra. Delodajalci
iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v
skladu z javnim povabilom so upravičeni
do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov.

Usposabljam.se 2020 in
Delovni preizkus 2020

27. januarja sta bili objavljeni dve novi
javni povabili delodajalcem: za usposabljanje na delovnem mestu in za delovni
preizkus. Oddaja ponudbe je možna v elektronski obliki od 30. januarja.
V okviru javnega povabila Usposabljam.
se 2020 se izvajajo trije programi: Usposabljanje na delovnem mestu, Usposabljanje na delovnem mestu – mladi in Usposabljamo lokalno.
V okviru javnega povabila Delovni preizkus 2020 se ravno tako izvajajo trije programi: Delovni preizkus 30plus, Delovni
preizkus za mlade in Delovni preizkus.
Brezposelne osebe z usposabljanjem na
delovnem mestu pridobijo in krepijo svo-

Vabljeni k oddaji
ePonudbe

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus potekata pri delodajalcih iz
vse Slovenije.
Ponudbe lahko oddajo le elektronsko na
našem Portalu za delodajalce, obe povabili pa sta odprti do razdelitve razpoložljivih
sredstev oziroma najdlje do 30. decembra
2020 do 11.59, ko se izteče skrajni rok za
oddajo ponudb.

Brezposelnost se je povečala tudi meseca
januarja 2020 na ravni celotne Slovenije,
kar je za ta mesec tudi običajno. Ob koncu januarja je bilo pri Zavodu na območju
celotne Slovenije prijavljenih 79.841 brezposelnih oseb, kar je 6,0 % več kot decembra 2019. V primerjavi s stanjem pred
enim letom je bila brezposelnost še vedno
manjša, in sicer kar za 3,6 %.
Podrobnosti si lahko preberete v Sporočilu za januar 2020 v rubriki Aktualno o
trgu dela.

Registrirana
brezposelnost

V januarju 2020 je bilo na območju Urada za delo Slovenska Bistrica registriranih 1.289 brezposelnih oseb, kar je za 5,9
odstotka več kot v mesecu decembru leta
2019 in za 0,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, meseca januarja 2020.
Med registriranimi brezposelnimi je bilo
v mesecu januarju 321 mladih, kar je 25,7
odstotka vseh brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti je v
mesecu januarju
2020 na Uradu
za delo Slovenska
Bistrica znašala
7,3 odstotka (kar
je za 0,4 odstotka
več kot v enakem
obdobju lani), na
območju celotne
Slovenije pa 7,4
odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah
Stopnja reg.
brezposelnosti
(nov. 2019)

14. februarja je bilo objavljeno novo javno
povabilo, ki delodajalcem znova omogoča,
da za nedoločen čas s pomočjo subvencije
zaposlijo brezposelne mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Subvencija
znaša 5.000 evrov.

je znanje, veščine in spretnosti za opravljanje dela ter izboljšajo svoje zaposlitvene
možnosti, delodajalci pa lahko usposobijo
kader, ki ga iščejo in potrebujejo.
Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja. Delodajalec vključi brezposelne v delovni proces,
kjer pod strokovnim vodstvom mentorja
opravljajo naloge, določene v izbranem
programu usposabljanja.
Delodajalcem se na osnovi ustreznih
dokazil povrnejo stroški mentoriranja:
732,00 evra za trimesečno usposabljanje, 526,00 evra, če usposabljanje traja dva
meseca, oziroma stroške zdravniškega pregleda udeleženca, če so delodajalci iz posebej
opredeljenih sektorjev SKIS v
skladu z javnim povabilom.
Delodajalci lahko z delovnim
preizkusom spoznajo brez-

Štev. delovno
aktivnih
(nov. 2019)

Trajno zaposlovanje
mladih iz vzhodne regije

V januarju več
brezposelnih, vendar za
3,6 % manj kot lani

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(jan. 2020)

NOVA JAVNA POVABILA
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Makole

68

304

6,8

Oplotnica 132

692

6,2

Poljčane

184

1.149

7

Slovenska
Bistrica

963

8.813

7,4
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URAD ZA DELO

Delovno aktivno
prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Novembra 2019 je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.958
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji
delovnega mesta), kar je za 0,2 odstotka
manj kot v enakem obdobju leta 2018. Na
območju območne službe Maribor se je
delež povečal za 2,1 odstotka, povečal se
je tudi delež na ravni celotne Slovenije, in
sicer za 1,6 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
55,2%

ženske

38,8%
16,6%

11,3%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

24,9%

32,1%

20,3%

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 2020
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oziroma največ
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih
lahko traja vključitev več kot en mesec.
Program je namenjen tistim, ki so prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na
starost in trajanje brezposelnosti. Ukrep je
aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. decembra 2020.
•Usposabljam.se 2020:
Usposabljanje na delovnem
mestu – mladi
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V program se lahko vključijo
mladi do izpolnjenega 30. leta. Usposabljanje lahko traja dva ali tri mesece. Program je aktualen do razdelitve sredstev
oziroma najdlje do 30. decembra 2020.
•Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so prijavljeni med
brezposelnimi pri ZRSZ; 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

in so prijavljeni v evidenci brezposelnih
oseb; posameznikom, ki se vključujejo na
trg dela po končanem programu socialne
aktivacije; starejšim od 30 let in prejemnikom denarne socialne pomoči. Usposabljanje traja dva ali tri mesece. Ukrep je
aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. decembra 2020.
•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri
kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; 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); so starejše
od 30 let in bodo po vključitvi v programe
socialne vključenosti in aktivacije znova
postale dejavne na trgu dela; so dopolnile
30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti
realizirana za polni delovni čas (t.j. 40 ur
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. marca 2020.
•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. Subvencija se
izplača v dveh delih: prvič po zaposlitvi in
drugič po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj
do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. junija 2020.
•Trajno zaposlovanje mladih
V zaposlitev s pomočjo subvencije za trajno zaposlovanje mladih se lahko vključijo
brezposelne osebe, ki še niso dopolnile
30 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ. Mlade brezposelne
osebe z vključitvijo v program pridobijo
redno zaposlitev za nedoločen čas, več
praktičnega znanja in delovnih izkušenj,
kar odpira nove možnosti na karierni poti
in daje večjo socialno varnost z mesečno
plačo in plačanimi prispevki za obvezna
socialna zavarovanja. Delodajalec za za-
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poslitev osebe za nedoločen čas s polnim
tedenskim delovnim časom 40 ur na teden prejme subvencijo 5.000 EUR. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. marca 2020.
Zadovoljstvo brezposelnih s
storitvami Zavoda se povečuje
Tudi letos smo pri Zavodu RS za zaposlovanje izvedli anketo zadovoljstva brezposelnih oseb s storitvami Zavoda. Rezultati
so zelo spodbudni, saj meritev 2019 kaže
nadaljevanje pozitivnega trenda ocen.
Trend povišanja ocen se je začel že leta
2015.
Na vprašanja je odgovorilo 5088 brezposelnih oseb, ki so pri Zavodu prijavljene
tri mesece ali več.
Izpostavljamo nekaj ključnih ugotovitev
•V anketi na splošno prevladujejo relativno visoke ocene in pozitivna stališča
pri večini merjenih indikatorjev. Splošno
zadovoljstvo z Zavodom in druge posamezne ocene so »dobre« do »zelo dobre«.
Ocene so najvišje doslej. Podobno kot lani
so višje ocene tudi med mladimi in višje
izobraženimi.
•Med najvišjimi ostajajo ocene svetovalcev (npr. uporabniki so z oceno 4,34
ocenili svetovalca, s katerim imajo največ
stika). Prav tako so med višjimi ocene preglednosti objavljenih informacij in zagotavljanja zasebnosti na uradih za delo.
•V rang srednjih ocen bi lahko uvrstili
splošno oceno Zavoda.
•Karierna središča so po dveh letih blagega
porasta letos ostala na enaki ravni kot lani,
medtem ko je ocena kontaktnega centra,
tako kot v prejšnjih letih, v blagem porastu
(predlani 3,93, lani 4,01, letos 4,05).
•Vse neklasične oblike posredovanja informacij in svetovanja so primerjalno ostale na ravni predhodnih dveh meritev.
Podobno kot lani imajo uporabniki najraje predstavitve prostih delovnih mest v
prostorih Zavoda in hitre zmenke.
•Komunikacija z zavodom je v največji
meri še vedno, osebna. Uporabniki si želijo več spletne komunikacije z Zavodom
(25 %; lani in pred tem 27 %).
•Ocena aktivne politike zaposlovanja je
letos med uporabniki v porastu.
•Ocene spletnih strani so konstantne,
enake predhodnim meritvam. Med ocenjenimi elementi so anketiranci najbolje
ocenili razumljivost informacij (3,91) in
preglednost (3,85), najnižje ocene so namenili vizualnemu izgledu (3,45) in uporabnosti iskalnika (3,67).
Marjeta Kovač, vodja uradov za delo
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
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LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2019
KS Zgornja Polskava je v letu 2019 upravljala vodovodne sisteme Zgornja Polskava, Gabernik 1 in Gabernik 2.
Notranji nadzor v letu 2019 je potekal
po ustaljenih postopkih na osnovi načrta HACCP, ki vsebuje mesto vzorčenja,
vrsto preskušanj in frekvenco vzorčenja.
Preskušanja v okviru notranjega nadzora
in monitoringa je v letu 2019 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano (NLZOH); Oddelek za okolje in
zdravje Maribor.
V primeru neskladnosti s Pravilnikom o
pitni vodi smo po priporočilih NLZOH
in IVZ izvajali ukrepe za odpravo neskladnosti (pregled sistema, preverjanje delovanja sistema kloriranja, servis klorirne
naprave, čiščenje, ponovno vzorčenje).
V enem neskladnem vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije, v enem Clostridium perfringens. Oba parametra sta po
Pravilniku o pitni vodi indikatorska parametra in njihova prisotnost v pitni vodi ne
ogroža zdravja ljudi.
Gabernik 2 je imel dva neskladna vzorca
zaradi prenizke vrednosti pH.
Na vodovodnih sistemih Zgornja Polskava in Gabernik 2 izvajamo stalno kloriranje pitne vode. Vsebnost prostega klora
merimo in ga vzdržujemo med 0,1mg/l in
0,3mg/l.

Rezultati vzorčenja notranjega nadzora in monitoringa v letu 2019

Načrt obveščanja uporabnikov

Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) na naslednje
načine:
1) o rezultatih skladnosti pitne vode na osnovi rezultatov,
pridobljenih v okviru notranjega nadzora, z obvestilom na
oglasni deski KS Zgornja Polskava in na
spletni strani Občine Slovenska Bistrica in
KS Zgornja Polskava: http://www.slovenska-bistrica.si/organizacija/286 ter spletni
strani KS Zg. Polskava; https://ks-zgornjapolskava.si/analiza-pitne-vode.html;
2) o rezultatih neskladnosti pitne vode na
osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru
notranjega nadzora, na naslednje načine,
določene v Navodilu za obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH (verzija
23. december 2015):

Načrt vzorčenja za leto 2020

V načrt so zajeta vzorčenja notranjega
nadzora.

Obveščanje javnih ustanov in gostinskih lokalov
Javne ustanove (šola, vrtec) in gostinske
lokale obvestimo v primeru omejitve uporabe pitne vode ali o prepovedi uporabe
pitne vode takoj (telefonsko obveščanje).

Odgovorne osebe za obveščanje

Obveščanje uporabnikov pitne vode se
vrši na KS Zgornja Polskava, odgovorne
osebe so Nevenka Mesarič, predsednik KS
ali Sonja Mihelič.
Sonja Mihelič,
odgovorna oseba za HACCP

Foto: L. A. Z.
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OŠPICE IN KORONAVIRUS
Pojasnilo o obvestilu na vhodnih vratih
v zdravstveni dom
Ošpice so zelo nalezljiva bolezen, ki se pojavlja po vsem svetu. Prenaša se s kužnimi
kapljicami izločkov nosu in žrela okužene
osebe s kihanjem in kašljanjem. Za ošpice
so dovzetni vsi, ki niso preboleli bolezni
ali niso bili uspešno zaščiteni s cepljenjem. Na pojav ošpic vplivata gostota prebivalstva in dostopnost do cepljenja. Pred
uvedbo cepljenja so se pojavljale epidemije
ošpic na dve do pet let in trajale tri do štiri mesece. V Sloveniji so bile ošpice dolga
leta najpogostejša nalezljiva bolezen. Od
leta 1968, ko smo pri nas uvedli obvezno
cepljenje proti ošpicam, je število obolelih
začelo upadati. Zadnja epidemija ošpic je
bila pri nas v letih 1994/95. V zadnjih letih
v Sloveniji beležimo le še posamične uvožene primere bolezni, ki povzročijo nekaj
sekundarnih primerov.
Od okužbe do prvih znakov bolezni traja približno deset dni, lahko od 7 do 18
dni. Pričetek bolezni je nenaden, z visoko vročino, hudim glavobolom, utrujenostjo, nahodom, vnetjem očesnih veznic
in s kašljem. Sledi pojav izpuščaja v ustih
na mehkem nebu, jezičku, nebnicah in
nato po ustni sluznici. Štirinajsti dan po
okužbi se pojavi izpuščaj na koži, ki traja
do sedem dni. Ob nastajanju izpuščaja so
bolniki močno prizadeti in imajo visoko
vročino. Pri približno 30 % obolelih se pojavijo zapleti: huda driska z dehidracijo,
vnetje srednjega ušesa, pljučnica, vnetje
osrednjega živčevja.
Zdravil za zdravljenje ošpic nimamo, na
voljo je le podporno zdravljenje. Bolnik
mora počivati in piti dovolj tekočine.

V novembru in decembru 2019 se je v Sloveniji ponovno pojavilo večje število bolnikov z ošpicami. Bolezen je bila vnesena
v Slovenijo iz tujine. Bolnik, ki je prišel iz
tujine, je nato bolezen prenesel še na druge osebe. Ni še zanesljivo, da se je širjenje
bolezni v Sloveniji že ustavilo. Tudi v začetku letošnjega leta so na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje že zabeležili pet
novih primerov ošpic.
Ker je bolezen huda in zelo nalezljiva,
obstajajo posebna navodila za obravnavo pacientov, pri katerih obstaja sum, da
imajo ošpice. Širjenje bolezni med prebivalci poskušamo preprečiti tako, da paciente, ki imajo ošpice, osamimo, da ne
prihajajo v stik z drugimi ljudmi, in na ta
način se virus ne more širiti na druge osebe. Virus se zadržuje v zaprtih prostorih
in je kužen okrog dve uri. Pacient z ošpicami, ki pride v čakalnico zdravstvenega
doma, lahko okuži ogromno pacientov.
Da bi preprečili širjenje bolezni, smo v
ZD Slovenska Bistrica pripravili navodila
in jih nalepili tudi na vhodna vrata v ZD.
V navodilih smo napisali, da naj bolniki,
pri katerih bi bilo možno, da imajo ošpice,
ne vstopajo v ZD. Svetujemo, da bolniki
po telefonu pokličejo svojega osebnega
zdravnika in se z njim pogovorijo. Če je
pregled potreben, ga bo zdravnik opravil ali na domu ali v posebnem prostoru
izven ZD. Obvestilo smo pripravili v slovenskem in albanskem jeziku. Prav nič
nam ne pomaga obvestilo, ki ga pacient,
ki pride v Zdravstveni dom, ne razume. V
Slovenski Bistrici živi veliko albansko govorečih družin. V ZD prihajajo večinoma
matere z otroki, ki ne razumejo slovensko
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in ne angleško, le izključno albansko. Da
bi zaščitili vse naše paciente, smo napisali
obvestilo še v albanščini, ki naj bi doprineslo k temu, da se bolezen zaradi nevednosti ne bi po nepotrebnem širila.
Ošpice se zaenkrat na našem območju
niso pojavile, niso pa edina preteča grožnja. Mediji poročajo in tudi NIJZ nas je
že obvestil o pojavu novega smrtonosnega
koronavirusa, ki se je pojavil na Kitajskem.
Virus se zelo hitro in zelo intenzivno širi,
tudi že čez meje Kitajske. Pripravljeno že
imamo novo obvestilo za paciente. Enak
postopek, kot smo ga zapisali pri sumu
na ošpice, bomo uporabili tudi v primeru
suma na okužbo s koronavirusom. Tudi to
obvestilo bo na vratih pred vhodom v ZD
v več jezikih.
Kdaj pomislimo na okužbo s koronavirusom?
Na to okužbo pomislimo pri bolniku z
vročino, kašljem, težkim dihanjem, ki je v
času do 14 dni pred pojavom bolezni bival
na Kitajskem. Bolezen je torej zelo podobna gripi, ki se trenutno širi med prebivalci. Pomemben podatek, ki zaenkrat poda
sum na okužbo z novim koronavirusom,
je bivanje na Kitajskem v zadnjih dveh
tednih. Tudi za zdravljenje okužb s koronavirusom ni zdravila. Zdravimo se tako,
da si zagotovimo počitek in pitje dovolj
tekočine.
Direktorica
ZD Slovenska Bistrica
Jožefa Lešnik Hren,
dr. med., spec.

PREDAVANJE ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
IN DEJAVNIKI TVEGANJA
Sladkorna bolezen je kronična presnovna motnja, ki se z veliko naglico širi po
vsem svetu in tudi v Sloveniji. Njena pojavnost sicer narašča s starostjo, vendar se
v naraščajočem deležu pojavlja tudi med
prebivalstvom srednjih let. Z ukrepi za
zdrav način življenja, izobraževanjem in
predvsem z zgodnjim odkrivanjem lahko
pomembno prispevamo k preprečevanju
te bolezni oziroma odložimo njen pojav
za poznejše življenjsko obdobje. V okviru občinskega praznika Slovenska Bistrica je Društvo diabetikov Maribor skupaj
s Centrom za starejše Metulj pripravilo

predavanje s skupnim naslovom Zdrav
življenjski slog in dejavniki tveganja. Po
predavanju bomo vsem prisotnim brezplačno izmerili krvni sladkor in se lahko
pogovorili z laičnim svetovalcem.
Predavanje in meritve bodo v Centru za
starejše Metulj v četrtek, 12. marca, ob 10.
uri.
V predlogu programa aktivnosti Društva
diabetikov Maribor smo tudi v tem letu
pripravili aktivnosti za občane Slovenske
Bistrice in sladkorne bolnike iz vaše občine, in sicer brezplačne meritve sladkorja
in pogovor z laičnim svetovalcem. Ob-

čina Slovenska Bistrica nam je prijazno
zagotovila pisarno v občinski stavbi (na
dvorišču). Vabim vas na pogovore in meritve 27. marca, 29. maja, 25. septembra,
30. oktobra in 27. novembra med 9. in 11.
uro.
Vsak korak, ki ga boste storili v premagovanju sladkorne bolezni, se bo bogato
poplačal.
Mirko Topolovec, predsednik
Društva diabetikov Maribor
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ALI J E RAZSTRUP LJA NJE PO
PRAZNIČNEM ČASU RES POTREBNO?
V prazničnem času nas večina uživa večje količine hrane, ki je visokoenergijska,
polna nasičenih maščob, sladkorja in soli.
Poleg neprimerne prehrane se med prazniki tudi manj gibamo in več posedamo.
Praznični obiski so prav tisti, ki nas vodijo
k dolgotrajnemu sedenju in povečanemu
uživanju slanih in sladkih prigrizkov. Posledično se po praznikih posamezniki odločajo za različne razstrupljevalne diete.
Pa so te res potrebne za zdrav začetek in
doseganje vseh ciljev, ki smo si jih zadali s
prestopom v novo leto?
Kaj pomeni razstrupljanje telesa?
Razstrupljanje je proces, ki nenehno poteka v človeškem organizmu. Škodljive
snovi nenehno nastajajo že pri normalnem delovanju zdravega telesa, na primer
pri presnovi beljakovin nastane amonijak.
Proces razstrupljanja v telesu poteka na
dva načina: z razgradnjo strupenih snovi in s pretvorbo v nestrupene snovi ter z
njihovim izločanjem. Jetra in ledvice sta
glavna organa, ki v našem telesu skrbita za
odstranjevanje strupenih snovi, saj s filtriranjem krvi iz nje odstranjujeta vse strupe in odpadne produkte. In prav jetra so
tista, ki kri očistijo neprimernih snovi, ki
smo jih v telo vnesli z zdravili, pesticidi, in
odstranila alkohol ter morebitne bakterije.
Večji del odpadnih snovi nato iz telesa izločimo z urinom, del pa se izloči z žolčem
in posledično z blatom.
Prehrana za razstrupljanje?
Velika večina čudežnih diet temelji na

pogostejšem uživanju določenega sadja,
zelenjave, smoothijev, sadnih sokov, juh
in izogibanju predelanih živil ali pa celo
večtedensko popolno izključitev trde hrane. Premarsikatera dieta narekuje tudi
uporabo različnih prehranskih dopolnil,
ki naj bi čudežno pozdravila naše telo.
Študije kažejo, da žal nobeno sadje, zelenjava ali mešanica sokov ne more zares
razstrupiti našega telesa. Kljub temu pa
ima pogostejše uživanje raznolike in lokalno pridelane zelenjave in sadja veliko
drugih prednosti, saj ohranja naše zdravje in nas ščiti pred kroničnimi obolenji.
Evropska agencija za varno hrano ni odo-

brila nobene prehranske trditve v zvezi
z razstrupljanjem, saj ni dokazov, da bi
hrana, napitki ali prehranska dopolnila v
našem telesu delovala na razstrupljevalni
način. Uživanje manj sladkorja, nasičenih
maščob in predelanih živil nas prav tako
ne bo razstrupilo, bo pa pripomoglo k bolj
zdravi telesni masi in k manjši možnosti
za razvoj kroničnih obolenj.
Za konec si zapomnimo, da nam občasna razstrupljevalna dieta ne bo prav veliko pomagala, če se sicer vsakodnevno
prehranjujemo nezdravo in nismo telesno aktivni. Samo dolgoročna sprememba prehrane, dovolj vode in gibanja nas
lahko zares razstrupijo in izboljšajo naše
zdravje in počutje.
Za več poglobljenih informacij o zdravem
načinu prehranjevanja se lahko udeležite
delavnice Zdravo jem v Centru za krepitev zdravja (Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, drugo nadstropje. Prosimo vas,
da udeležbo na delavnici potrdite na telefonski številki 02 84 32 719 ali 041 682
288. V primeru urejenega obveznega
zdravstvenega zavarovanja je udeležba na
delavnicah brezplačna, zato vas prosimo,
da s seboj prinesete kartico zdravstvenega
zavarovanja.
Center za krepitev zdravja,
ZD Slovenska Bistrica,
Anja Hartman, dipl. dietet

POT DO TELESNEGA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Petek, 6. marec 2020, ob 19.00, Hotel City,
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, in
nedelja, 8. marec 2020, ob 15.00, Narodni
dom Ptuj, Jadranska ulica 13, Ptuj, predavanje na temo: Pot do telesnega in duševnega zdravja.
Vabljeni vsi, ki iščete pomoč in ozdravitev,
prav tako zdravniki, zdravilci in vsi, ki se
ukvarjate z zdravljenjem. Prireditev spada
v sklop mednarodnih predavanj zdravnikov in zdravilcev medicinsko-znanstvene
strokovne skupine, ki potekajo v več kot
70 državah sveta. Nekatera od teh predavanj so se odvijala tudi na univerzah, npr.
v Los Angelesu, Washingtonu, Seattlu,
Houstonu, St. Peterburgu in v Helsinkih.
Mnogi ljudje so kritični do nenavadnih
ozdravitev, ki so se zgodile izključno po

duhovni poti. Vendar vedno več ljudi s
sprejemanjem naravne zdravilne moči
prejema pomoč in doživlja ozdravitve tudi
od bolezni, ki so jih zdravniki označili kot
neozdravljive. Mnoge takšne ozdravitve
so se zgodile po tem, ko so zdravniki precej časa paciente zdravili na najrazličnejše
načine, vendar žal brez uspeha.
Na predavanju v Mariboru in na Ptuju
bo zdravnica iz Avstrije, Elisabeth Doggendorf, dr. med., predstavila in pojasnila ozdravitve po duhovni poti s pomočjo
učenja Bruna Gröninga, ki so zdravniško
dokazljive. Ljudje, ki so ozdraveli tako,
bodo poročali o svoji ozdravitvi. Obiskovalci se bodo seznanili s tem, kako lahko
to naravno zdravilno moč zavestno sprejmejo v svoje telo, na predavanju pa jo

bodo lahko na svojem telesu tudi občutili.
Zdravniki iz medicinsko-znanstvene strokovne skupine sistematično zbirajo, preverjajo in dokumentirajo ozdravitve na
osnovi medicinskih izvidov neodvisnih
zdravnikov. Pri tem je bilo nedvoumno
ugotovljeno, da se lahko po duhovni poti
ozdravijo tudi najtežje organske bolezni
kakor tudi alergije, strahovi, depresije in
različne odvisnosti, tudi od drog.
Vstop je prost, prostovoljni prispevki so
zaželeni.
Nadaljnje informacije dobite po telefonu
na telefonski številki 031 338 460.
E-pošta: bg.regmb@gmail.com.
Splet: www.bruno-groening.org.
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ENDOZAVEST

Ali res potrebujemo še eno društvo?
Pogosto se pojavi vprašanje, zakaj je pomembno zavedanje o prisotnosti in pogostosti endometrioze. In zakaj je pomembno, da društvo Endozavest obstaja.
Veliko ljudi, kot tudi pacientke same, ni
seznanjenih z značilnostmi in posledicami bolezni, zato je pomembno zavedanje
o prisotnosti in pogostosti endometrioze
in o delovanju društva Endozavest.
Endometrioza je zelo zapletena bolezen,
pogosto imenovana kot individualna, nevidna in multifaktorialna. Obstaja več različnih teorij, ki razložijo le del te bolezni,
dokončnega odgovora o nastanku pa do
danes znanost še ni potrdila.
Prizadene vsako 10. žensko (čedalje
večkrat se pojavlja podatek, da vsako 8.
žensko) v rodnem obdobju in je pogosto
med vzroki za težave v zakonu ali zvezi,
družinskih in prijateljskih vezeh, karieri, v
najhujših primerih prihaja tudi do samomorov.
Redke posameznice imajo srečo in bolečih simptomov sploh ne doživljajo in se
endometrioza pri njih odkrije naključno;
morebiti pri ugotavljanju vzrokov za nepojasnjeno neplodnost, pri carskem rezu
ali pri kakšni drugi operaciji.
Kako je to mogoče?
Pot do diagnoze je pogosto dolga in težka, saj se endometrioza na ambulantnem
pregledu redko odkrije; za potrjeno diagnozo je potrebna operacija. Zaradi prepolnih ginekoloških in splošnih ambulant
pa je pogosto premalo časa, da bi ženska
svoje simptome lahko v celoti predstavila.
Na ultrazvoku in pri drugih preiskavah se
pogosto ne vidi. Nekatere oblike so sicer
vidne, a mora imeti ginekolog za njihovo
prepoznavanje ustrezno znanje, sicer lahko endometriozo hitro spregleda.
Le redke ženske bodo vztrajale in ob vsakem obisku omenile bolečine, veliko jih
obupa s prepričanjem, da je njihovo počutje normalno, da so morda samo bolj
občutljive.

Nekateri ginekologi se o endometriozi
pogosto ne informirajo, saj imajo napačno prepričanje, da ta ne obstaja ali pa vsaj
ne predstavlja večjih težav.
O endometriozi še vedno krožijo miti;
najpogostejša sta ta, da je nosečnost zdravilo za endometriozo in da je endometrioza bolezen starejših žensk.
Ženske so jezne, ker njihove težave niso
naslovljene. Na koncu dneva pa včasih
celo še obtožene, da so zaradi čustvene
nestabilnosti povzročiteljice bolezenskega
stanja same.
Prav tako veliko nesporazumov povzroča splošno prepričanje o ženskah, njihovi
bolečini in čustveni nestabilnosti. Ženska
v družbi namesto podpore prepogosto
prejme kup nasvetov o zdravljenju endometrioze s pomočjo spremembe življenjskega sloga.
Endometrioza je resen problem sodobne
družbe. Čeprav je marsikdo prepričan,
da je vzrok hormonsko neravnovesje,
psihična nestabilnost ali slaba prehrana,
znanstveniki z novimi raziskavami vedno
znova dokazujejo nasprotno. Zdi se nam
pomembno, da na to opozarjamo in preslišanim ženskam damo glas. Jim povemo,
da niso same. Jih potolažimo v najhujših
trenutkih. Jim damo prostor, da svojo izkušnjo delijo naprej.
Endometrioza je visoko individualna. Želimo si, da se vse
ženske z endometriozo zavedajo dejstva, da se pri vsaki
pacientki kaže na
drugačen način in v
drugačni intenziteti; če je tvoja sorodnica/prijateljica/
sodelavka
dobro
99 odstotkov časa,
ti pa le 20 odstotkov, nisi nič manj
ženska, le endometrioza je agresivnejša.
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(Poglejte si izjave Slovenk, ki smo jih zbrali v lanski akciji #31dniendoozavescanja.)
Naj za konec poudarimo, da obstajajo tudi
pozitivne zgodbe, v katerih ženske pravočasno dobijo diagnozo, primerno oskrbo
in doživijo olajšanje simptomov; ženske
ponovno zaživijo. Velik uspeh je, ko jim
uspe po operaciji naravno (ali umetno)
zanositi in si ustvariti družino, če si to
želijo. Ko ženska z endometriozo osebnostno raste, se najde, spozna, kaj je zanjo
pomembno, se začne ceniti in spoštovati. To je čudovito in želimo si, da bi teh
zgodb bilo vedno več.
Pomembno je, da endometriozo poznamo in se informirano odločamo naprej.
Kdo bo poskrbel za nas, če ne me same?
Redki posamezniki delajo čudeže na področju endometrioze, in za to smo jim
neskončno hvaležne, a težava še vedno
obstaja. Zato že četrto leto zapored organiziramo ENDOMAREC, v sklopu katerega izvajamo aktivnosti za povezovanje
žensk in informiranje javnosti o endometriozi.
Društvo Endozavest smo ustanovile
ženske, ki iz prve roke vemo, kako je živeti z endometriozo, in želimo o tej izkušnji govoriti, s tem ozaveščati javnost ter si
medsebojno pomagati.
Kar opisujemo zgoraj, je realnost mnogih
Slovenk, ki so se v času delovanja društva
obrnile na nas in z nami delile svojo zgodbo. Prav je, da postanejo tudi te zgodbe
vidne.
Zato ozaveščamo, zato vztrajamo in dajemo glas endosestram po Sloveniji. Za
boljše poznavanje v družbi, za več razumevanja in podpore, za boljšo obravnavo.
Ker je o njej pomembno govoriti.
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Javni poziv za vključitev
v Pospeševalnik družbenih
inovacij SocioLab
Vabimo vse socialne podjetnike, zadružnike in skupine ali posameznike, ki se
aktivno ukvarjajo z reševanjem perečih
družbenih izzivov, da se vključijo v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab in z
našo podporo uresničijo svoje družbeno
poslanstvo.
V Pospeševalniku SocioLab smo z mentorstvom, svetovanjem in s podjetniškimi usposabljanji podprli že 23 socialnih
podjetij, socialnopodjetniških iniciativ in
zadrug. Če imate družbeno inovativno
idejo, ki bi jo radi spremenili v (socialno)
podjetniško zgodbo ali z njo le izpopolnili
svojo družbeno inovativno storitev ali izdelek, potem je ta javni poziv prav za vas.
Ponudba Pospeševalnika družbenih
inovacij SocioLab
V Pospeševalniku družbenih inovacij SocioLab nudimo brezplačno podporo pri
razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme oziroma izzive. Na voljo so:
−mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki jo spremlja in usmerja ves
čas vključenosti v Pospeševalnik),
−svetovanje (vključeni imajo dostop do
svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju
poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja,
rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju,
digitalizaciji ali na drugih za dejavnost
pomembnih področjih, in sicer v skupni
vrednosti do 2.500,00 EUR),
−usposabljanje (za manjše skupine vklju-

čenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: trženje, prodaja,
digitalne kompetence, socialno podjetništvo in zadružništvo, merjenje družbenih učinkov idr.),
−promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih
dogodkih ipd.),
−mreženje in povezovanje (udeležba na
konferencah, B2C- in B2B-srečanjih ipd.),
−souporaba prostorov za sestanke,
skupnostne aktivnosti ipd. na petih stičnih točkah v Podravju: v Mariboru, na
Ptuju, v Slovenski Bistrici, Cirkulanah in
v Lenartu.
Vključeni se lahko vsako leto potegujejo
za naziv naj socialno podjetje ali zadruga
Podravja in prejmejo praktične nagrade.
Pogoji za sodelovanje
Prijavijo in vključijo se lahko:
−obstoječi socialni podjetniki in zadružniki, ki že uresničujejo svoje družbeno
poslanstvo z inovativnimi storitvami in
produkti, pri tem pa potrebujete podjetniško podporo;
−neprofitne in nevladne organizacije ter
skupine posameznikov, ki razvijajo inovativno idejo, kako rešiti družbene probleme/izzive, in potrebujete podporo pri
njeni uresničitvi;
−posamezniki/skupine, ki razvijajo inovativno idejo, kako rešiti družbene probleme/izzive, in potrebujete podporo pri
njeni uresničitvi in/ali zagonu socialnega
podjetja ali zadruge.
Prijavna dokumentacija in način prijave

Zainteresirani kandidati izpolnijo vlogo
za vključitev v Pospeševalnik, na osnovi
katere bodo povabljeni na predstavitev
ideje ali socialnega podjetja in vključeni v Pospeševalnik družbenih inovacij.
Prijavljeni kandidati se bodo lahko pred
predstavitvijo ideje udeležili tudi praktičnega usposabljanja, kjer jim bo zagotovljena pomoč pri pripravi kreativne predstavitve ideje. Usposabljanje bo potekalo 18.
marca 2020 od 13. do 17. ure v prostorih
Fundacije PRIZMA na Tkalskem prehodu 4, 2000 Maribor.
Podrobnejše pravice in odgovornosti
vključenih bodo opredeljene v pisnem
dogovoru o vključitvi.
Z novimi vključitvami pričenjamo marca
2020, zato pohitite in nam svojo prijavo
posredujte do 6. marca 2020 na sociolab@
fundacija-prizma.si. Prijavo najdete na
spletni strani www.sociolab.si.
Dodatne informacije
Stične točke SocioLab:
−Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti PRIZMA, Tkalski prehod 4,
2000 Maribor, prvo nadstropje,
−Združenje CAAP, so. p., Volkmerjev
prehod 4, 2000 Maribor,
−RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5,
2310 Slovenska Bistrica,
−ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250
Ptuj,
−PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,
−RASG, Trg osvoboditve 9 in Nikova 9,
2230 Lenart.
Telefon: 02 333 13 39.
E-pošta: sociolab@fundacija-prizma.si.
Veselimo se, da bomo skupaj ustvarjali
podjetja, ki spreminjajo družbo in okolje,
v katerem živimo, ter jih pripravili na samostojno delovanje na trgu!
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ZBOR KRAJANOV NA PRAGERSKEM
zahteve za uresničitev projekta
in povabilo na zbor krajanov,
ki so izvedli v ponedeljek, 17.
februarja. Krajani so do zadnjega kotička napolnili kulturni dom na Pragerskem.
Zbora so se med drugimi udeležili tudi predstavniki Direkcije za infrastrukturo, dr. Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, in mag. Karmen
Furman, poslanka državnega
Krajani Pragerskega so skrajno nezadovoljni in zaskrbljeni ob informacijah, da
je dolgo pričakovani projekt ureditve nadgradnje vozlišča Pragersko z izgradnjo
podvoza Pragersko ponovno ogrožen.
Čeprav je Direkcija RS za infrastrukturo že
podpisala pogodbo za izvedbo del, ki bi se
morala začeti v preteklem letu, se začetek
izvedbe naložbe zamika zaradi zapletenih
postopkov pri pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Krajani menijo, da Agencija
RS za okolje (ARSO) resno ogroža izvedbo projekta. Sprašujejo se, ali bodo skupaj
s projektom njihovi talci. Povečujeta se
namreč tveganje izvedbe in sofinanciranje
projekta iz evropskih sredstev (40 milijonov evrov). Predstavniki KS PragerskoGaj in civilne iniciative so 24. januarja
vladnim službam poslali dopis z vsebino

zbora, ni pa bilo nikogar z Ministrstva za
okolje in prostor in Agencije RS za okolje. Problematiko je podrobneje predstavil
Matej Arnuš, predsednik KS PragerskoGaj, zbor pa je vodil dr. Andrej Godec.
Tudi mag. Dejan Jurkovič, vodja sektorja
za železnice na Direkciji za infrastrukturo, je potrdil, da imajo nemalo težav pri
pridobivanju okoljevarstvenega soglasja,
vlogo so morali že nekajkrat dopolniti.
»V juniju bomo vlogo znova dopolnili in upam, da bo potem ta zgodba končana. To je namreč igra, ki lahko traja v
nedogled. Če ne bo zapletov, bo sledila
javna razgrnitev in jeseni bi pridobili okoljevarstveno soglasje ter dopolnili našo
vlogo za gradbeno dovoljenje, konec leta
pa bi lahko začeli s prvimi deli. Če se bo
to po terminskem načrtu zgodilo, potem

TUDI OBČINSKI SVET ZA POSPEŠITEV PROJEKTA
Problematiko posodobitve in vozlišča je obravnaval tudi občinski svet v Slovenski Bistrici. Svetniki zahtevajo, da se pospešijo postopki pridobivanja manjkajočih soglasij, ki bodo omogočili začetek izvedbe naložbe. Poleg tega občinski svet zahteva, da
se sredstva, skladna s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tudi v prihodnje namensko ohranijo za izvedbo tega projekta.

ni tveganj, da tega projekta ne bi izvedli
in porabili evropskih sredstev,« je povedal Dejan Jurkovič. Krajani so na koncu
potrdili pet sklepov. Sklenili so, naj ARSO
izda okoljevarstveno soglasje po dosedanji praksi za infrastrukturne projekte na
javni železniški infrastrukturi. Vse druge
analize se izvedejo med gradnjo ali med
njo, tako da ne bo ogrožen projekt in se
ne bo povečalo tveganje izvedbe ter sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev.
Krajani želijo izboljšati infrastrukturo na
območju vozlišča Pragersko, saj se bodo z
izvedbo projekta vplivi na okolje zmanjšali. Manj bo zastojev, hrupa, tresljajev in
izpušnih plinov. Problematiko vozlišča
mora nujno obravnavati Občinski svet
občine Slovenska Bistrica, pozvali so tudi
državo (Ministrstvo za okolje in prostor
in ARSO) k realizaciji projekta. Poleg tega
predlagajo, naj ARSO zahteve po izrednih
analizah, ki jih mora izvajalec upoštevati,
navede v okoljevarstvenem soglasju, krajani pa bodo budno pazili, da bo res tako.
Pragerčani so še poudarili, da so zaradi
neprisotnosti predstavnikov ministrstva
za okolje in prostor in ARSA na zboru in
zaradi načina dela agencije ogorčeni in
skrajno jezni. Menijo, da je njihova pravica kot uporabnikov tega prostora, da sodelujejo in izkazujejo svojo odgovornost
za aktivno iskanje rešitev. Zato predstavnike ARSA vabijo, da se oglasijo pri njih
in si lokacijo ogledajo ter potem takoj napišejo odgovor, ki ga pričakujejo. Krajani
še zahtevajo, da jih ARSO o svoji odločitvi
o njihovih zahtevah obvesti v roku 15 dni.
Tomaž Ajd

14 LET TD BREZA PRAGERSKO-GAJ

Turistično društvo Breza Pragersko-Gaj
je pred dnevi pripravilo srečanje ob 14-letnem delovanju društva. Pripravili so poseben program, spomnili so se tudi martinovega, kako so bili uspešni z adventnimi

venčki, postavljali so jaslice na ribnik, ki
so edine v Sloveniji plavajoče jaslice.
V društvu deluje več kot 154 članic in članov, odbor, ki ga vodi in ki mu predseduje
Milan Lah, pa skozi vse leto pripravi veliko krožkov, ki jih izvedejo tudi na osnovnih šolah, saj so posebej znani po izdelavi
rož iz krep papirja. Ravno se odpravljajo
v Ljubljano na razstavo. Predsednik Milan
se je posebej zahvalil odboru za vestno
delo. Letos so se spomnili naših najmlajših, saj so jim vsako decembrsko nedeljo
pripravili prijetno presenečenje, Metka
Berčnik jim je v vagončku prebirala pravljice, za konec pa jih je obiskal Božiček
in vse obdaril z darili, ki so jih pripravile

same članice društva. Spomnili so se vseh
tistih, ki so v tem letu obeležili kak jubilej ali okrogli rojstni dan. Vsaka članica je
prejela simbolično darilce in tudi moški
so prejeli lepe stekleničke, napolnjene z
domačo slivovko, ki so jo pripravili v društvu. Sledila je bogata pogostitev v gostišču Valentin, nato je sledila velikanska
torta, ki jo je pripravila Jožica Vinter. In
bila je res slastna. Za veselje pa so zaigrali
društveni glasbeniki Cugeci na doma izdelane inštrumente razen harmonike. Na
slavje sta prišla tudi Verena in Zvonko iz
Lancove vasi.
Brigita Ptičar
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ZAHVALA V OKVIRU PRAZNIČNE BISTRICE 2019
Bistriški Trg svobode z okolico je v decembru po ocenah organizatorjev obiskalo okrog 12.000 obiskovalcev, glasbena skupina
Modrijani pa je v soboto, 28. decembra, osrednji mestni trg napolnila do zadnjega kotička. Pri pripravi Praznične Bistrice so sodelovali Razvojno informacijski center, Občina Slovenska Bistrica, društvo Fridina mišnica in Komunala Slovenska Bistrica. Obiskovalce sta pritegnila odličen program in na novo zasnovana okrasitev mestnega jedra v slogu ledenega kraljestva, prvič se je predstavila
tudi Snežna kraljica. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste s svojim prispevkom pomagali k izvedbi programa prireditve Praznična
Bistrica 2019 v središču Slovenske Bistrice.
FRIDINA
RAZVOJNO
KOMUNALA
Prireditev so podprli:
OBČINA
MIŠNICA
INFORMACIJSKI CENTER
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA

PETROL, d. d.

COALA, d. o. o.

IMPOL 2000, d. d.

MAP-TRADE, d. o. o.

KRT GRADBENIŠTVO,
d. o. o.

MIHEC ŽIŠT, s. p.

TRANSPORT SORŠAK

ALUMAT, d. o. o.

MOJSTROVINA – STROJEGRADNJA IN ORODJARSTVO, ŠIVILJSTVO IN SALON ZAVES – JULITA ROZMAN, TRGOVINA
IDEJA, BAR BYSTRO, PODJETJE POLIGRAM , KS ALFONZA ŠARHA, KS DR. JAGODIČA, CVETLIČARNA JUST, CVETLIČARNA TINKA, NIKA POSLEK, s. p., FANIKA PRELOG, CAFFE HOF 1, TEDNIK PANORAMA, BISTRIŠKE NOVICE IN
RADIO ROGLA, STUDIO BISTRICA, RADIO MARIBOR, RADIO SI
Zahvaljujemo se prav tako vsem, ki so poskrbeli, da so prireditve potekale varno in brez zapletov: gasilcem PGD Slovenska Bistrica
in PGD Zgornja Bistrica, policistom Policijske postaje Slovenska Bistrica, delavcem Komunale Slovenska Bistrica, d. o. o., delavcem
Elektra Maribor, PE Slovenska Bistrica, delavcem Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, članom društev AMZS in DŠAM Slovenska Bistrica in vsem sodelujočim na prireditvi. Hvala tudi vsem nastopajočim, ki so se trudili za dobro in veselo razpoloženje
obiskovalcev, bistriškim šolam in vrtcem, ki so poskrbeli za praznično okrasitev mesta, odličnim ponudnikom na božičnem sejmu
in drugih dogodkih, župniku Janiju Družovcu ter drugim posameznikom in društvom, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi dogodkov. Prisrčna hvala vsem obiskovalcem Praznične Bistrice. Srečno do naslednjega prazničnega decembra!
Ekipa Razvojno informacijskega centra (RIC) Slovenska Bistrica

VABILO
Krajevna skupnost
Zgornja Polskava ob svojem
68. krajevnem prazniku
vljudno vabi na
komemoracijo
pred spomenikom padlih talcev
v Gaju na Zgornji Polskavi
v nedeljo,
22. marca, ob 10. uri.
Svet KS Zgornja Polskava
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BOGAT KULTURNI DOGODEK
UPORABNICE METULJA
V sredo, 12. februarja, se so uporabnice Centra za starejše v Slovenski Bistrici
odpravile z avtobusom proti Mariboru v
Dom Danice Vogrinec, kjer so pripravile
veliko razstavo in bogat kulturni program.
Najprej so zapele ljudske pevke, nato je
zaplesala plesna skupina (kantri ples),
sledila sta družabno petje in predstavitev
razstave, vse skupaj pa je lepo povezovala
Štefka Krhlanko. Vsi tamkajšnji varovanci
so jih nagradili z bučnim aplavzom. Sledila je bogata pogostitev in nadaljevale smo
pot do Cone na Tezno. Da so si ogledale prečudovito podzemlje na Teznem, sta
poskrbeli vodja centra Ana Flis in koordinatorka Nina Robar. Tam jih je sprejela vodička, predstavila industrijsko preteklost v rovih pod površjem Cone in jih
pospremila 90 stopnic v globino oziroma
15 metrov pod površje v 8.512 m2 podzemnih rovov, še veliko neodkritih kotičkov
in skrivnosti. Z zaščitno čelado na glavi in
s svetilko v roki so se podali v podzemni
svet, kjer je stalna temperatura 12 °C in v

ZA

katerem je ohranjena skrivnost iz
časov druge svetovne vojne. Pogledi so bili usmerjeni v neosvetljene hodnike in na stene, polne
skic in zapisov. V enournem vodenem ogledu so videli fotografsko razstavo o nastanku teh rovov,
spoznali zgodovino tovarne letalskih delov in proizvodnih rovov,
doživeli TAM in poslovno proizvodno cono Tezno. Le redki so to
že videli, kar je nekaj posebnega,
zanimivega in nepozabnega. Ko so
prišli na svetlo, so najprej vdihnili
nekaj svežega zraka, nato pa pot
nadaljevali do dobrega kosila, ob
katerem so klepetali, kaj vse smo
videli. Res nekaj nepozabnega.
Brigita Ptičar

AKCIJA OČISTIMO SVOJ KRAJ
Obveščamo vas, da Občina Slovenska
Bistrica tudi letos pripravlja akcijo čiščenja javnih površin Očistimo svoj kraj. V
ta namen bodo krajevne skupnosti, šole
in vrtci v sodelovanju z društvi, drugimi
ustanovami in organizacijami, očistili

okolje na svojih območjih. Organizirano
čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno
moč in poziv k še večjemu ozaveščanju
ljudi v smislu ohranjanje našega bivalnega in življenjskega prostora.
Akcija bo potekala v petek, 27. (šole, vrt-

IZBERI SLOVENSKA OBLAČILA
Oblačila, ki so izdelana na evropskem
trgu, niso kemično tako obdelana kot tista, ki z drugih celin v kontejnerjih potujejo do nas. Materiali v evropski proizvodnji
so pretežno naravnega izvora, prevladujejo bombaž, viskoza, lan in tudi nekatera
druga lesna vlakna z dodatki elastana. V
trgovini Intimo+Style se vedno trudimo
strankam najbolje ustreči. Kar nekaj nas jih obiskuje tudi zato, ker redno dobavljamo tudi oblačila večjih
konfekcijskih številk. Med najbolj
prodajanimi artikli so spodnji deli
trenirk in bombažne majice, narejene v Turčiji. Med oblačili za posebne
priložnosti pa so zelo iskane poljske
viskozne bluze in tunike.
Da pospestrimo pomladno ponudbo,
smo se dogovorili za dobavo modnih
oblačil, izdelanih v Sloveniji. Ker se

pri nas proda največ ženskih tunik,
bodo te prvi artikli, ki jih boste lahko
kupili. Odlikujejo jih kakovostni materiali in udobni kroji. Najbolj priljubljeni so trenutno zvončasti kroji tunik,
ki v spodnjem razširjenem delu lepo
padejo in se ne oprijemajo telesa.
Lidija Ajd Zafošnik

ci), in v soboto, 28. (krajevne skupnosti,
društva, itd.) marca 2020, namenjena pa
bo odstranitvi komunalnih odpadkov z
divjih odlagališč, okolice šol, vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah,
vodotokov in drugih javnih površin.

Intimo+Style trgovina
Partizanska (41A), Slovenska Bistrica
(zraven Lentek bara)

!Kupon!

2+1

gratis

Narejeno
v Sloveniji

Ob nakupu treh artiklov je 3., najcenejši
gratis. Akcija velja samo s tem kuponom!
Akcija velja za vse, tudi artikle z »noro
ceno«. Veljavnost: od 6. 3. do 19. 3. 2020.
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SPOMIN NA PADLI POHORSKI BATALJON
4. januarja 2020 je pri Treh žebljih na Osankarici znova potekala komemoracija v spomin na padli Pohorski bataljon.
Slavnostni govornik je bil minister za šolstvo, znanost in
šport dr. Andrej Pikalo, venec pa je znova polagal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Venec je položil
tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V kulturnem programu sta sodelovala Oktet Lipa Kebelj in recitatorka Patricija Simrajh.
Posebna zahvala gre vsem prostovoljcem in gasilcem, da je
bila prireditev izpeljana nemoteno.
8. januarja pa je v Viteški dvorani bistriškega gradu potekala
spominska slovesnost ob pogovoru s še živečimi borci bitke
na Menini planini ter z ustvarjalci filma Preboj. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole iz Slovenske Bistrice.

Foto: Aleš Kolar

ZNOVA NAS JE ZABAVAL IGRALEC VLADO NOVAK V MONODRAMI
»GAJAŠ ARESTANT«
Nabito polna Viteška dvorana bistriškega gradu je
pričakala starosto slovenskega odrskega in filmskega dogajanja, Vlada Novaka, v monodrami Gajaš arestant. Nadaljevanje izredno uspešnega filma
Petelinji zajtrk se je že leta 2010 selilo na odrske
deske. Monodrama o malem slovenskem človeku
je bila odigrana več kot 150-krat.

ZAVOD ZA KULTURO
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NAPOVEDUJEMO

JOSIPINA, LOVRO IN NJUNA RDEČA ZOFA
Resnična slovenska ljubezenska zgodba 19. stoletja.
V mesecu marcu, ko se prebuja pomlad in
ko simbolično praznujejo ženske,
vas vabimo,
da spoznate njuno zgodbo in se udeležite
ponovitve literarnega večera.
Dogodek bo v petek,
6. marca 2020, ob 18.30..
Tudi tokrat bodo večer oplemenitile pevke
vokalne skupine Vivere.
Obisk dogodka je brezplačen.

KONCERTNI NAPOVEDNIK V BISTRIŠKEM GRADU
DO KONCA JUNIJA 2020
25. 3.
26. 3.
22. 4.
27. 5.
19. 6.

19.30
19.30
19.30
20.00
21.00

vinoteka
vinoteka
Viteška dvorana
grajsko dvorišče
dvorišče Grajska lipa

Teja & Mike – country edition
Teja & Mike – country edition
glasbena skupina Noreia, večer irske in keltske glasbe
koncert glasbene skupine Kvartopirci
koncert ob 40-letnici Okteta Planika in Big Banda Slovenska Bistrica

Vstopnice za posamezne koncerte bodo na voljo v sprejemni pisarni gradu Slovenska Bistrica.

Grajska bukvarna
potrebuje knjige
Bukvarna v bistriškem gradu potrebuje knjige. Če imate knjige doma in so
vam v napoto oziroma ne veste, kam
z njimi, nam jih lahko prinesete v bistriški grad, saj v pritličju gradu nastaja
bukvarna, ki bo delovala na principu
menjave knjig. Seveda pa lahko posedite tudi v bukvarni in za starimi zidovi listate stare knjige, v prihajajočih
toplejših mesecih pa posedite na klopci notranjega dvorišča z bukvo v rokah.
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vito dragič,
športnik leta občine
Slovenska Bistrica
za leto 2019

Vito Dragič, ki je že tretjič in drugič zapored najboljši športnik v občini, je lani
dosegel vrsto vrhunskih rezultatov. Na
svetovnem prvenstvu v Tokiu je osvojil
deveto mesto, deveti je bil tudi na evropskem prvenstvu v Minsku. Na tekmovanjih za grand prix je osvojil peto in sedmo
mesto, na tekmi svetovnega pokala je bil
enkrat peti, v tekmovanju za evropski pokal pa je enkrat zmagal in bil enkrat peti.
Vito Dragič je tudi državni prvak in zmagovalec skupnega seštevka slovenskega
pokala v moški konkurenci ter dobitnik
več medalj s pokalnih prvenstev Slovenije.
Vito, pred kratkim ste prejeli priznanje
za najboljšega športnika občine Slovenska Bistrica. To je vaše že tretje tovrstno
priznanje. Kaj vam pomeni?
Ja, glede na to, da je drugič zapored, pomeni, da je ta načrt, ki se ga držimo od
vrnitve po poškodbi in operacijah, uspešen. To mi daje samozavest in vedenje, da
sem na pravi poti k še večjim uspehom.
Lani ste dosegli vrsto vrhunskih rezultatov, kljub temu pa ste, kot ste že povedali, storili nekaj nepotrebnih napak. Kje
so še rezerve, kaj morate izboljšati?
Največ rezerve imam na psihološki plati,
tej sledi taktičnost, kar so tudi razlogi, da
sem naredil napake, ki so me stale minimalno 700 točk oziroma še več.
Trenira vas Kristina Vršič. Kdaj sta začela sodelovati, kako ste z zadovoljni z
njeno pomočjo?
Ja, ciklizacijo za fizično pripravo vodita

Tatjana Klakočar in Mitja Samardzija, kar
pa se tiče specifike pri samem judu, pa
zadnji dve leti poleg Kristine Vršič veliko
pripomorejo Grega Brod in drugi trenerji,
s katerimi sodelujem na različnih pripravah. Veliko se učim na tekmovanjih, ko
opazujem druge borce v različnih kategorijah. Tako da iščem pomoč za popraviti
in dodati malenkosti pri vseh.
Na naslednjih tekmah boste zagotovo
storili vse, kar je v vaš moči, da bi izpolnili normo za nastop na olimpijskih
igrah v Tokiu. Časa je dovolj, kakšen bo
torej nadaljnji program tekmovanj, katerih se boste udeležili?
V načrtu imamo še kar nekaj tekem. Vsega
skupaj je še deset tekmovanj, ampak vseh
se je nemogoče udeležiti, ne da bi tvegal
poškodbo. Čas hitro mineva, pritisk in
želja sta vedno večja. Zabeležijo se mi lahko še samo trije dobri rezultati, tako da je
vsekakor prvi cilj uvrstiti se na masters v
Dohi, kjer bodo zadnje velike pomembne
točke in še zadnje mešanje kart.
Judo ste začeli trenirati pri zgodnjih
petih letih, dobesedno vam je bil položen v zibelko, saj sta ga trenirala oče in
stric. Zanimali so vas tudi drugi športi,
še posebej košarka. Zakaj ste se odločili
za judo, kaj vas je najbolj pritegnilo pri
tej borilni veščini?
Kdor me pozna, ve, da sem bil debelušček,
ki je treniral judo zaradi očeta. Mene je
zanimalo vse drugo kot judo. Kot otrok
vedno želiš biti tam, kjer so sošolci in kar
je popularno. Tako je bilo, dokler nisem
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odpotoval na prve turnirje
po Evropi in začel nizati
dobre rezultate in izpolnjevati norme. Leta 2008
sem se uvrstil v reprezentanco in od takrat naprej je
ta šport prerasel iz športa
v življenjski stil. Da odgovorim na zadnje vprašanje
... Pritegnili so me moji
uspehi, potovanja in spoznavanje sotekmovalcev iz
reprezentance.
Kmalu so prišli tudi prvi
uspehi. Prva pomembnejša prelomnica je bila
zagotovo medalja, ki ste
jo leta 2008 osvojili na kadetskem mednarodnem
turnirju v Italiji, in si ob
tem zagotovili nastop na
evropskem
kadetskem
prvenstvu v Sarajevu. To vas je dodatno
motiviralo in od takrat ste še bolj zavzeto trenirali in tekmovali. Na katere dosedanje dosežke ste še posebej ponosni?
Ja, ta medalja, kot sem že omenil, je bila
prelomnica, več ali manj. Takoj za tem so
bili super rezultati, kot so peto mesto na
EYOF, sedmo mesto na evropskem kadetskem prvenstvu, medalje na kadetskih in
mladinskih evropskih pokalih ... Vedno
me je želja, dobiti medaljo in prekiniti
prekletstvo petih mest, motivirala za vse
treninge in tekmovanja. Od vseh rezultatov res težko izpostavim enega, ampak
najlepši je spomin na nastop na zadnjem
svetovnem prvenstvu v Tokiu. Boril sem
se v Nippon Budokanu in domovini juda,
kjer sem res pokazal dobro borbo, a za las
izgubil v osmini finala in tako ostal na devetem mestu.
Žal so vam v karieri ogromno težav
povzročale poškodbe. Je pa res, da ste
se v srednji šoli, ko ste bili prvič poškodovani, na rehabilitaciji navdušili nad
fizioterapijo. Zakaj ste se odločili za ta
poklic?
Takrat sem prvič videl, da obstaja poklic, s
katerim se lahko športniku pomaga nazaj
na športno pot pri težavah z bolečinami,
po poškodbi ali po operaciji. Pomaga se
lahko tudi pri regeneraciji in preventivi.
Sklop vsega tega me je navdušil, saj hočem
ostati v stiku s športom kar se da na veliko
možnih načinov: kot trener, fizioterapevt,
motivator, psiholog … karkoli, le da lahko
pomagam mlajšim uspeti v karieri.
Ste tudi mladi oče. Ta vloga je verjetno
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precej spremenila način vašega življenja
in razmišljanja.
Ja, nekatere stvari so se definitivno spremenile. Prej so mi bile najbolj pomembne
stvari judo, olimpijske igre in medalja.
Zdaj vidim, da so na svetu pomembnejše
in lepše stvari, ampak istočasno so mi vse
prej naštete še toliko bolj pomembne, saj
se ne borim več zaradi sebe, ampak zaradi
sina, da bo tudi on nekoč potoval po svetu
in da bo lahko ponosen na moje rezultate, ko ga bo na letališču v Kanadi ustavil
nekdo in ga vprašal: »Ali si ti sin Vita Dragiča? Midva sva skupaj tekmovala 20 let
nazaj.« To se je zgodilo meni, in to je le
eden od številnih primerov.
Kot vemo, je Slovenska Bistrica po judu
znana tudi izven meja naše države. Kako
je s podmladkom, kakšna bo po vašem
mnenju prihodnost juda v Slovenski Bistrici?
Iskreno povedano, znana je še samo pri
starejših generacijah in nekaj malega po
moji. Želim si, da tudi mlajšim v klubu
postane poslanstvo, postavljati Slovensko
Bistrico na zemljevid in se zavedati, da
čeprav je nekdo sam na blazini, da se bori
tudi za naše mesto in našo prepoznavnost. Kar pa se tiče prihodnosti, bo res
treba spremeniti delo v klubu. Vpeljati bo
treba nove, mlajše trenerje, bolj tesno sodelovati s šolami, potrebno bo več priprav

in aktivnosti, več poudarka na promociji.
In seveda da mladi – Teja in Luka Tropan,
Markovič, Demšar in še malo mlajši Brence, Bolko in Jug – nadaljujejo in izboljšajo
moje in Cerajeve rezultate. Mislim, da se
lahko s pravilnim delom in rezultati judo

NOVO OTROŠKO IGRIŠČE
NA SPODNJI POLSKAVI

Krajevna skupnost Spodnja Polskava je
z idejno zasnovo za postavitev otroškega
igrišča začela že nekaj časa nazaj. Pri izbiri
lokacije igrišča so bili v prvi vrsti pozorni
na lastništvo zemljišča in na lokacijo, ki bi

bila najprimernejša taka, da se vsi krajani
srečujejo in družijo. Tako je bilo v postopku postavitve najprej pomembno pridobiti soglasje lastnika k postavitvi igral. Pri
umeščanju igral pa so morali pridobiti

v Slovenski Bistrici približa številu otrok v
atletiki in nogometu.
Tomaž Ajd

tudi potrebna dovoljenja. Izbira igral je
bila odvisna od velikosti prostora, s katerim so razpolagali. Igrala na igrišču naj bi
spodbujala igro, motoriko, druženje in sodelovanje v domačem okolju. Prav tako so
v sklopu tega umestili v prostor še nekaj
zunanjih fitnes igral. Njihova želja je, da
bi malčki igrala uporabljali v kar največji
meri in da bi se skupaj s starši, dedki, babicami, skratka z vsemi, ki bi jih spremljali, razgibali na zunanjih fitnes napravah.
Pričakujejo pa, da bodo igrišče spoštovali
in skrbeli za red in čistočo prav vsi, ki ga
uporabljajo.
Igrala ob »Bikovem bregu« so bila uradno
predana svojemu namenu 19. decembra 2019 v sklopu božičkovanja. Vsem
malčkom želijo sproščeno igro in prijetno
druženje s prijatelji ter znanci in da bi bilo
igrišče dobro obiskano in izkoriščeno. Vsi
krajani in še posebej otroci pa se iskreno
zahvaljujejo KS Spodnja Polskava in predsedniku Marku Teskaču za vse, kar so postorili in naredili, da se otroci in starši v
svojem domačem kraju dobro počutijo in
da so polepšali tudi kraj.
Brigita Ptičar
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Zvezdni(ški) utrinki s SŠSB

Foto: Vasja Eigner

Ste se udeležili katerega izmed naših pestrih srečanj na informativnih dnevih
2020? Vam je v spominu morda ostala še
kakšna pesem z decembrskega božično
-novoletnega koncerta? No, če ste karkoli
od navedenega izpustili, vam v nadaljevanju predstavimo vse to in še več.
Prejšnje koledarsko leto smo uspešno
zaključili z dvema dogodkoma, to sta dobrodelni tradicionalni božično-novoletni
koncert (zadnji je potekal pod združenim mentorstvom Ane Sandrin, Roberta Obrula in mag. Gregorja Artnika) in
slavnostna kulturno-umetniška prireditev
Umetnije s podelitvijo priznanj dijakom
za dosežke na področjih literature, filma in fotografije. Tokrat smo gostili tudi
nekdanjega dijaka SŠSB, zdaj zvezdo, svetovno znanega profesionalnega plesalca,
Aljaša Škorjanca. Kaj še? Pozabljivost pa

taka! Kako bi sploh lahko izpustili podatek, da je šola letos
gostila tudi dijake in dijakinje številnih osnovnih in srednjih šol iz Podravja, saj se je
na začetku decembra pri nas
odvilo področno tekmovanje
za Cankarjevo priznanje. Za
tekoč in skrben potek Umetnij
2019 in področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje,
ki se ga je udeležilo okoli 150
dijakov in 50 mentorjev, je ob
dobrodošli pomoči sodelav-

cev poskrbela Maja Kodrič Crnjakovič. Februarska informativna dneva na SredDecembra pa je bila SŠSB tudi gostiteljica nji šoli Slovenska Bistrica nista le čas propartnerjev iz Romunije in Srbije v projek- mocije, ampak hkrati tudi presenetljiv
tu Erasmus+ Mladi v akciji, ki ga je koor- opomnik vsem dijakom in zaposlenim,
da na šoli ob rednem pouku izvajamo res
dinirala Simona Luetić.
V novem letu nam niti približno ni zmanj- pestro paleto dejavnosti. Vsako leto z nokalo energije zaradi vseh predhodnih vimi močmi osvežimo že tako dinamično
praznično obarvanih dni. Ekipa
šolskih novinarjev in novinark
pod mentorstvom mag. Gregorja
Artnika se je kakor že nekaj let
zapovrstjo lotila zaključne faze
priprave revije dijakov Srednje
šole Slovenska Bistrica za ljudi z
dobrim miselnim pretokom in s
čutom za umetnost, ki še vedno
sliši na ime Čveka. Revija bo širši
javnosti kmalu dostopna tudi na
šolski spletni strani. Prelistajte jo, Tekmovalci področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje,
foto: Alenka Ajd Bratkovič
ne bo vam žal!
predstavitev šole in vpogled v vse tiste bolj
ali manj skrite piškotke, ki jih srednješolci
vsekakor ne smejo zamuditi med srednješolskim izobraževanjem, npr. ultimativni
frizbi, šolski bend in priprava javnih prireditev, izmenjave in potovanja, številne
udeležbe na tekmovanjih in natečajih ...
Pa to, da na začetku februarja celotna šola
potuje v Ljubljano in posveti dan obisku
gledališča in ogledom kulturnih znamenitosti ter tako počasti dan slovenske kulture, in še bi lahko naštevali.
Vse to je logično, kajne? A vendar bi se
najbolj upravičeno lahko tako izrazila
naša Katarina Grilj, gimnazijka prvega
letnika, ki je z odličnim prvim mestom
v državi in pod mentorstvom profesorja
Primoža Rieglerja brezpogojna dobitnica
zlatega priznanja iz logike v šolskem letu
2019/2020. In še najnovejša informacija:
Katarina se je uvrstila tudi na matematično olimpijado.
mag. Gregor Artnik

Projekt Erasmus, foto: Anže Flis
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Smelo v slavnostno leto

Z velikimi in pogumnimi koraki ter pričakujoč mnogo lepega smo v slovenjebistriški glasbeni šoli jeseni stopili novemu
šolskemu letu naproti, zato je bilo zanimivih in celo prazničnih dogodkov polno
že v prvi polovici leta in tudi druga bo v
istem duhu.
Obljubo velja držati, zato smo septembra,
ki je bil vremensko prijetnejši kot junij, ko
praviloma piknikujemo z učenci, ki muzicirajo v treh orkestrih, prepevajo v pevskem zboru ali so jim ljubi zvoki Orffovih
glasbil in ki jih vodijo dirigenti Katjuša
Majcenič (godalni orkester), Jernej Senegačnik ml. (pihalni orkester), Radmila Bikić Magdić (harmonikarski orkester), Petra Turk Rupreht (pevski zbor) in Kristina
Marjanović (skupina Orffolini), učence
povabili in z njimi preživeli prijeten popoldan v naravi, sproščeno in v športnem
duhu, veseli, da smo skupaj in da nas druži
lepota glasbene umetnosti.
Miška Frida – Bistričanom že povsem domača in najbrž edina tovrstnih, z repkom
in brčicami, ki bi je bili veseli v svoji hiši
– nam je v parku ponudila priložnost, da
obiskovalce razveseljujemo z glasbili Orffovega instrumentarija. Naši profesorici
Simona Vodušek in Katjuša Majcenič sta
se z miško in otroki odlično ujeli, instrumenti pa so se dobro počutili v otroških in
mišjih rokah.
Bienalni koncert Nekoč in danes, katerega pobudnik je bil že leta nazaj Andrej
Šmon in na katerem so tokrat nastopili
naši nekdanji učenci, je bil prvi v nizu bolj
slovesnih, kajti z njim smo stopili na pot
praznovanja 70-letnice šole, ustanovljene
leta 1949, zato je odlična voditeljica, Neja
Skrbiš, nastopajoče povprašala o spominih na bistriško glasbeno šolo. Slišali smo
mnogo zabavnih in zanimivih ter tudi zelo
ganljivih zgodb, čemur pa se ne gre čuditi,

saj sicer, če bi učencev v času obiskovanja
naše glasbene šole z ničemer ne pobožali
ne glasbena umetnost ne učitelji, verjetno
ne bi izbrali ukvarjanja z glasbo za svoj
poklic.
Na lanskoletnem tekmovanju Oskar Rieding je učenec Izak Mlakar (mentorica
Tanja Hojnik Časek) ob klavirski spremljavi Simone Repnik prejel srebrno plaketo, zaradi česar je letos na povabilo
organizatorjev omenjenega tekmovanja z
zvoki violine očaral tudi občinstvo dvorca Štatenberg na festivalu Glasbeni dvorec Štatenberg. S klavirsko spremljavo je
njegovo muziciranje tokrat obogatila Neja
Skrbiš.
Kako se otrokom posvetiti še bolj, kot
se jim učitelji tako ali tako že posvečamo? Morda pa vendarle obstaja način, pa
čeprav ne v še več in še boljše, ampak tako,
da zamenjamo vloge. In učenci so postali
učitelji ter za nekaj za vse dragocenih in
hkrati zabavnih minutk prevzeli poučevanje v svoje roke in pokazali mlajšim, kaj in
kako, ter jim tako tudi v letošnjem tednu
otroka narisali nasmeh na obraz.
Medobčinska turistična zveza Slovenska
Bistrica je na osnovi ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica namenila priznanje glasbeni šoli. Opazili so okna, prepolna cvetja, in zasluga, da je pogled na
domovanje glasbene šole še posebej lep,
gre Vinki Kunstek.
Med freskami Viteške dvorane gradu smo
v oktobru muzicirali skupaj z učitelji glasbene šole Miroslav Magdalenić iz Čakovca. Poslušalci so lahko uživali v solističnem in v komornem muziciranju kakor
tudi ob priložnostnem orkestru, ki mu je
dirigiral avtor priredb, vedno odličen Valter Kukovič, profesor trobil. Na koncertu, že drugem v nizu slavnostnih, sta nas
prijazno nagovorili ravnateljici obeh šol:

naše Radmila Bikić Magdić in gostujoče
Senka Bašek Šamec, poleg njiju pa tudi
vodja oddelka za družbene dejavnosti in
mednarodne odnose mesta Čakovec, David Vugrinec. Z obiskom koncerta nas je
počastil tudi Stanislav Mlakar, podžupan
bistriške občine. Gostom smo obljubili, da
se na pomlad znova snidemo, takrat v njihovem kraju.
Jesen je polepšal tudi učitelj violončela, Sebastian Bertoncelj, ki je v dvorani
glasbene šole z odličnim pianistom Miho
Haasom nastopil na predmagistrskem recitalu in pokazal svojo briljanco ob subtilnem dialogu s klavirjem; sinergija je bila
popolna.
V zimo smo stopili na Pohorju, kjer so
se mladim glasbenikom naših orkestrov
na intenzivnih vajah v domu Miloša Zidanška pridružili številni nekdanji učenci, danes muzicirajoči na mnogih velikih
domačih in tujih odrih ali pa izpolnjujoč
svoje pedagoško poslanstvo, in s svojim
igranjem obogatili zvok orkestrov. Vrhunec v prvem delu šolskega leta je bila namreč slavnostna akademija ob 70-letnici
ustanovitve šole, ki je v dvorani Srednje
šole Slovenska Bistrica, ki nam je v najem
posodila svojo večnamensko dvorano,
tokrat povsem napolnjeno, vsem obiskovalcem ponudila vrhunski umetniški dogodek, kot ga Bistričani – vsaj tako pravijo – ne pomnijo. Slavnostni govorniki so
bili naš župan dr. Ivan Žagar, predsednica
Zveze glasbenih šol Slovenije in ravnateljica Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, Helena Meško, ravnateljica naše
šole, Radmila Bikić Magdić, ter Aleks Štakul, sin pobudnika za ustanovitev glasbene šole v Slovenski Bistrici, Oskarja
Štakula. Če se je župan poklonil jubileju
šole z dobrimi željami za naprej in če je
ravnateljica naše šole nagovorila vse zbra-
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ne na le njej edinstven način, je na drugi
strani gospa Meško spomnila tudi na to,
da smo se »nekoč držali za roke«, ko je
bila naša šola še pod okriljem šole, ki ji
gospa že dlje časa ravnateljuje, nakar smo
stopili na samostojno pot (o tem in o najbolj zaslužnem za to več v drugi polovici
šolskega leta). Osredotočeni smo bili torej na danes in na nekoč, zato je v svojem
ganljivem nagovoru Aleks Štakul povedal
vse o zaslugah, ki gredo za to, da naša šola
sploh je, njegovemu očetu. Vsaka njegova
beseda je bila več kot na mestu, segla je v
srce, še posebej pa je v dvorani vzvalovilo, ko je pristojne za to pozval h gradnji
sodobne koncertne dvorane, ki da si jo še
kako zaslužimo.
Vsi govorniki (in mnogi drugi) so svoje misli zapisali tudi v zbornik, izdan ob
70-letnici glasbene šole, ki je v času nastajanja prerasel že skorajda v knjigo,
tako po obsežnosti kot kakovosti vsebine. Zamisel zanj je prišla z ravnateljičine
strani, ki je polna navdiha in spodbud k
delu pritegnila mnoge sodelavce in tudi
nekdanje učence ter sodelavce in druge,
ki so na najrazličnejše načine pripomogli
k nastanku tako zelo lepega izdelka. Toda
škarje in platno sta v rokah ves čas imela
izjemna in neprekosljiva v svojem doprinosu k zborniku, Tatjana Gaberšek in Peter Skrbiš. Nastal je dragocen zapis vsega,
kar je šolo rodilo in zaradi česar (in kogar)
je vse od takrat do danes zrasla v to, kar je.
Všečen navzven in bogat navznoter, tak je
zbornik z naslovom Pod taktirko sozvočij
in kot ga šola do sedaj še ni premogla. Na
voljo vam je v Knjižnici Josipa Vošnjaka
ali pa si zagotovite svojega; obiščete nas v
tajništvu naše šole in z nakupom obogatite naš šolski sklad. Ustvarjalci so presegli sami sebe. In še jagoda na smetani k
zborniku: zgoščenka in na njej posnetki
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pihalnega, harmonikarskega in godalnega orkestra, zbora in Orffolinov; slednji
muzicirajo v dislocirani enoti v Oplotnici.
Čudovit spomin na jubilejno leto.
Dogodek, kot je bila slavnostna akademija, ne bi bil na tako visoki ravni in ga bo
težko preseči, če ne bi sodelovali vsi zaposleni naše šole, posebna zasluga pa gre
pomočnici ravnateljice, Barbari Škof, ki je
vajeti v rokah odlično držala in brez katere bi prireditev z vsemi za to potrebnimi vajami in usklajevanjem vsega in vseh
nemara sploh ne stekla oziroma ne tekla
tako gladko, kot je.
Režiserski stolček je zasedel Nikolaj Vodušek, zaradi katerega smo posegli po
še več, in med drugim skozi prireditev z
njegovimi filmskimi liki potovali skozi čas
in spremljali, kako je čas malega junaka,
violinista, ki ga je odlično upodobil učenec naše šole Jurij Turk, napravil za dedka, vlogo katerega je odigral Jurijev pravi
pravcati dedek, Leopold Turk. Ob njiju
dveh pa seveda še drugi nastopajoči, prav
tako odlični: Ana Pučnik, Klemen Sajko,
Ljoba Ozimič, Niko Turk (vsi sedanji ali
nekdanji učenci naše šole) in Helena Turk.
Vseh teh povedi pa ne bi mogli brati, če
ne bi bilo njih, ki jim šola sploh je, je bila
in bo namenjena. To so seveda učenci in
učenke, glasbeniki in glasbenice, baletni
plesalci in plesalke. Ob njih pa njihovi
starši, ki otrokom omogočajo, da se napajajo pri izviru in rastejo pod varnim
okriljem glasbene in plesne umetnosti.
Ki otroke bodrijo, ko je to potrebno, in
ki na pomoč pokličejo še stare starše, ko
jim služba ne dovoli, da bi v glasbeno ali
baletno šolo otroke pripeljali sami. Ki jih
pražnje oblečejo, kot pritiče lepim dogodkom, kot so nastop, tekmovanje, obisk
koncerta, v gledališču pa opere ali baleta.
Ki jih peljejo na sladoled ali tortico, potem
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ko se na nastopu dobro odrežejo (in tudi,
če je tovrstne sreče nemara malo manj),
in ki jim odpoljubijo solze, ko je otroško
razočaranje nemara vendarle preveliko.
Ničesar ne bi bilo brez njih, brez naših
oziroma njihovih otrok in njihovih staršev. In za to jim izrekamo iskreno zahvalo.
Pravijo, da zaspati na lovorikah seveda
ne gre, zato smo decembra organizirali
oddelčne nastope, dislocirana oddelka
v Poljčanah in Oplotnici pa sta občane v
novo leto povabila s prelepima božičnima koncertoma. Na oddelčnih nastopih
in tudi na božičnih koncertih je bil obisk
občinstva res velik, in to kljub številnim
drugim decembrskim prireditvam izven
glasbene šole, saj obiskovalci vedo, da jih
tam, kjer domujejo ali gostujejo naši zvoki, čaka obilje.
V sobo z ogledali, v baletno dvorano, je
gospa, ki na vseh prireditvah v okviru naše
šole, na katerih je prisoten tudi ples, zmeraj poskrbi za vse plešoče nožice in roke,
ki izvajajo prefinjene gibe, Matea Brečko
na urice za starše povabila vse, ki si željo
ogledati, kako pri pouku baleta napreduje njihova plesalka ali plesalec. Množica
belih nogavičk, svilnatih copatkov in belih ali roza baletnih oblekic in krilc ter
vanje z veseljem ujete deklice rdečih ličk
in brezhibno počesanih las, spetih v figo,
že zroč naprej, v pomlad, ko bodo blestele
na baletni produkciji v Mariboru. Mnogo
korakov je potrebnih, da zasijejo na odru,
prav vsi pa so plod izjemnih sposobnosti
njihove plesne pedagoginje.
Odličen in inovativen Primož Mavrič je
januarja vodil popoldansko delavnico za
učiteljice klavirja in mlade pianiste, potem ko nas je na dopoldanskem predavanju povabil k spoznavanju novih načinov
motiviranja učencev, da bi ti ponotranjili
ne le note, temveč v čim večji meri tudi
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bogastvo, ki nam ga zapisane in nato odigrane note dajejo, ko ne igrajo le prsti,
temveč tudi srce, k čemur vseskozi stremimo vsi, ki delamo z glasbo in za glasbo ter
z otroki in zanje; da notne glavice, zastavice in tudi pavze oživijo in zažarijo, ne le
zazvenijo! In da zaradi takšnih, z zvokom
srca obarvanih zavibrira v poslušalcu tisto, kar potrpežljivo čaka svojega rojstva.
Glasbena umetnost je nenadkriljiva.
Matej Rihter, priznani trobentač in glasbeni pedagog, je na delavnici popestril
dan učencem trobilnega oddelka in za
mlade trobilce rekel enako kot predavatelj
na prej omenjeni delavnici za mlade pianiste: da so več kot na pravi poti in dobro
opremljeni ter vodeni za potovanje. Korepetitorka Neja Skrbiš je poskrbela za klavirsko spremljavo.
Na reviji glasbenih šol Štajerske, Koroške
in Pomurja sta se ob klavirski spremljavi
Barbare Škof predstavila flavtistka Larisa
Mesarič (mentorica Katja Drevenšek) in
tolkalist Val Vešligaj, učenec Bruna Domitra.
Skorajda ni prireditve v Slovenski Bistrici, na kateri ne bi nastopili tudi učenci
in učenke glasbene šole. Na Podobah bistriških domačij je nastopila Maja Figek,
klavir (mentorica Tadeja Pančič), na otvoritvi razstave domače in umetnostne obrti
Larisa Mesarič, flavta (mentorica Katja
Drevenšek), od dnevu vojašnice Vincenca
Repnika trobilni kvintet v zasedbi Mia Pečovnik (trobenta), Filip Kalan (trobenta),
Alen Ojcinger (pozavna), Valter Kukovič
(trobenta; mentor kvarteta). Hana Hren,
citre (mentorica Irena Anžič), je nastopila
na otvoritvi novih prostorov v zdravstvenem domu, na otvoritvi likovne razstave
Dvorec Štatenberg in na predstavitvi knjige Slovenska Bistrica skozi 18. stoletje, ob
dnevu spomina na mrtve v Poljčanah je
nastopila violinistka Ula Grm (mentorica
Tanja Hojnik Časek), na praznični pode-
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litvi nagrad Obrtne
zbornice Slovenska
Bistrica sta nastopili Nika Vlaj,
klavir (mentorica
Barbara Škof), in
Larisa
Mesarič,
flavta (mentorica
Katja Drevenšek,
klavirska spremljava: Barbara Škof),
ob prižigu lučk na
grajskem dvorišču
v Oplotnici so nastopile violinistka
Brina Bobik (mentorica Katjuša Majcenič) in flavtistki Tjaša
Golenak ter Tina Sevšek (mentorica Katja
Drevenšek), ob dnevu samostojnosti in
enotnosti v Oplotnici Julija Gosnik, klavir (mentorica Simona Repnik), in Teja
Kočevar, flavta (mentorica Katja Drevenšek, klavirska spremljava: Julija Gosnik),
na srečanju poslovnih partnerjev skupine
Pošta Slovenije v Mariboru so nastopile
Julija Mesarič, violina, Maruša Pučnik, violina, Eva Mlakar, violina (mentorica Katjuša Majcenič), Mai Rumež, violončelo
(mentor Sebastian Bertoncelj), in baletne
plesalke Eva Lubej, Nina Gabrijan, Zoja
Jambrovič, Pia Capl Škrinjar (mentorica Matea Brečko), na otvoritvi slikarske
razstave v Oplotnici Luka Gselman Toplak, harmonika (mentor Jože Pongračič),
Jernej Kosajnč, kitara (mentorica Mojca
Čepin), Brina Bobik, violina (mentorica
in spremljava s klavirjem: Katjuša Majcenič), Laura Hren, violina, in Jaka Krošl,
violina (mentorica Katjuša Majcenič), na
prireditvi Športnik leta 2019 sta nastopili
pianistki Eva Golob in Ela Skale (mentorica Petra Turk Rupreht) ter Miha Pirc,
evfonij (mentor Valter Kukovič, klavirska spremljava: Petra Turk Rupreht), in
Andrej Časek Hojnik, harmonika (men-
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tor Peter Skrbiš). Na slednji prireditvi je
Športna zveza Občine Slovenska Bistrica
glasbeni šoli podelila priznanje za dolgoletno sodelovanje, česar smo še posebej
veseli. Priznanje je bilo izročeno ravnateljici Radmili Bikić Magdić.
Sledilo je 23. predtekmovanje mladih
glasbenikov, ki je za vse, ki se bodo na
njem odrezali še posebej dobro, tudi pot
na 49. tekmovanje mladih glasbenikov
Slovenije TEMSIG. To tekmovanje velja
za res elitno in je na izredno visoki ravni.
O rezultatih teh tekmovanj bomo še poročali, v naslednjem letu in še v dveh za njim
pa bo naša šola kot aktivna članica Zveze
glasbenih šol Slovenije kot organizatorica
gostila enega izmed sklopov državnega
tekmovanja TEMSIG, kar nam je v izziv
in ponos, saj nam izvedba tovrstnih dogodkov ni tuja in veljamo za dobro gostiteljico.
Prijazno vas vabimo na vse naše prireditve. Čeprav so za nas prav vse enakovredne, pa ne moremo, da ne bi izpostavili
bližajoče se desete obletnice našega samostojnega delovanja, ob kateri bo znova
lepo, z veliko glasbe in drugih čarnosti in
čarobnosti.
Bojana Bučar

NA OŠ POHORSKEGA ODREDA
P L E T L I KO Š A R I C E I Z V R B OV I H V E J
Pletarstvo sodi med najstarejše obrti na
Slovenskem. Danes je pletarstvo med najbolje ohranjenimi in razširjenimi obrtmi,
vendar deluje zgolj na samouški in lokalni ravni. Za to obrt je treba imeti veliko
ročnih spretnosti. Ker smo učenci vedno
manj spretni pri ročnih delih, smo imeli
tehniški dan. Takrat so nas obiskale gospe
iz Pletarstva Kalšek. Prinesle so vrbove
veje in narejene podstavke. Pokazale so
nam, kako se pletejo košarice iz teh vej.

Bilo nam je zelo zanimivo, saj so nekateri to prvič delali. Tudi kladivca so nekateri imeli prvič v rokah in zabijali količke
v podstavke. Nekateri so pletli z velikim
navdušenjem, drugi pa so morali vložit
malo več truda. Na tehniškem dnevu smo
se zelo zabavali in se hkrati naučili več
ročnih spretnosti.
Učenci in učitelji 4. razredov
OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica
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PROSLAVA OB PREŠERNOVEM DNEVU NA OŠ
POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, povezan z našim pesnikom
Francetom Prešernom. Kultura je odsev
družbenega dogajanja. Tako so teme in
navdih, iz katerega umetniki črpajo, lahko
različni. Nekatere teme so večne, recimo
ta, da ljudje razmišljajo o svetu, v katerem
živimo, pa tudi dlje, o planetih, vesolju in
o zvezdah.
Decembra smo razpisali šolski literarni in
likovni natečaj za zlate fige in na proslavi,

ki sta jo odlično povezovala Ana Iršič in
Mai Rumež, so se predstavili zmagovalci
naše šole s svojimi kreativnimi pesmimi.
Maks Štefanič je napisal pesem Naš planet, Danijel Skok pesem z naslovom Moj
in tvoj svet, drugošolka Klara Rudolf je
pesnila o zvezdnem utrinku. O balončku,
ki prinaša veselje, je pisal Domen Burič.
Gaja Mikec je v svoji pesmi črpala iz narave, hkrati pa razodevala globlje razpoloženje v pesmi Zelene sence. Hana Rajh

DRUGO T E K M OVA NJ E
V LEP O P IS JU Z A
INGOL IČE VO P E RO
Teden od 20. do 24. januarja 2020 je bil
v Sloveniji označen kot teden pisanja z
roko. Pod vodstvom društva Radi pišemo
z roko je tokrat sodelovalo 227 šol in drugih ustanov. V tednu pisanja z roko so na
Osnovni šoli Antona Ingoliča (na matični
šoli in na obeh podružnicah) izvedli različne dejavnosti. Tako učitelji kot učenci
so na listke napisali: »To je moja pisava.
Nihče nima take.« In nato so različne pisave razstavili. 23. januarja 2020, prav na
dan pisanja z roko pa so na vseh treh šolah
izvedli že drugo tekmovanje v lepopisju za
Ingoličevo pero. Tekmovalo je 85 tekmovalcev, na žalost pa je kar nekaj tekmoval-

cev odstopilo zaradi bolezni. Učenci so
pri tekmovanju uporabljali nalivno pero.
Dovoljen pripomoček je bil tudi črtalnik.
Strokovna komisija, v kateri so bile učiteljice, je ovrednotila izdelke, in sicer izgled,
inicialko, obliko zapisa, uporabo pisanih
črk in pravopis. Zmagovalci posameznih
razredov bodo nagrajeni z izdelki, ki jih je
znova prispevalo podjetje Vivapen iz Celja, največje evropsko podjetje, ki izdeluje
pisala, predvsem nalivna peresa. Zmagovalce (po en učenec iz oddelka) so razglasili na proslavi ob Prešernovem dnevu.
Vida Bombek, OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava

se je spraševala, zakaj pozimi ni morja, in
zaključila, da je zima čas za spomine. Ti
so bili osrednja tema pesmi Spomini avtorice Eve Lubej. Vita Gornik je razmišljala
o življenju, Marisa Gornik Zakošek pa o
osebi, ki je zanjo kakor sonce.
Umetnost ni le besedna, človek se lahko
izraža na veliko načinov, tudi na področju
likovne umetnosti. Na šolskem natečaju
z likovnega področja so najboljše izdelke
oddali Anika Jelen, Inaja Unuk, Matija
Rebernik, Anamari Šega, Ema Guntner,
Annelie Majal, Larisa Leva, Amadeja Černelč Berčič in Iva Bednar. Njihovi izdelki
so razstavljeni v avli šole.
Zmagovalcem je priznanja in zlate fige
slavnostno podelila ravnateljica Tatjana
Pufič.
K slovenski kulturi pa so prispevali tudi
drugi nastopajoči: Iva Jurič, ki je zaigrala
na klavir, prepustili smo se zvoku flavte,
na katero je zaigrala Anuška Kralj, Chiarra Gregorc Planinc nam je zapela, navdušil
pa nas je tudi Mai Rumež z violončelom.
Razveselili so nas še tretješolci z ljudskim
plesom, polni vtisov in prijetnih doživetij
pa smo se poslovili s Kekčevo pesmijo.
Zahvaljujemo se vsem za nastope in vložen trud, zmagovalcem pa še enkrat izrekamo iskrene čestitke.
Novinarski krožek
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ERASMUS+ NA OŠ ANTONA INGOLIČA
SPODNJA POLSKAVA

Na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava je v času od 3. do 7. februarja potekal
zaključni teden druženja učencev in mentorjev v sklopu projekta Erasmus+. Najpomembnejši elementi tega projekta so
sodelovanje, vpogled v strokovne prakse,
različnost izobraževalnih sistemov, skupni
proizvodi, vključenost v mobilnost različnih narodov in spoznavanje z geografskimi lokacijami, tradicijami in kulturami.
V projekt z naslovom Youth@home in Europe? – Mladi doma v Evropi?, ki smo ga
zaključili ravno pri nas v Sloveniji, smo se
pod vodstvom naše koordinatorice, učiteljice Cvetke Govejšek, vključili v šolskem
letu 2017/2018. Sodelovali smo s šestimi
partnerskimi šolami: iz Nemčije (Mülheim an der Rühr), Grčije (Solun), Norveške (Hitra), Portugalske (Madalena na
Azorskem otoku Pico), Francije (Hyrese
na Azurni obali) in iz Italije (Como).
Vodilna tema dvoinpolletnega projekta
Erasmus+ je bila iskanje evropske identitete. Skupaj z učenci in učitelji šol iz naštetih držav smo tudi Slovenci razmišljali
o Evropi, ki bi si jo želeli. Na drugi strani
pa smo kritično ocenjevali življenjsko situacijo državljanov Slovenije in jo primerjali z drugimi na stari celini. Skozi delo,
raziskovanje in druženje smo odgovarjali
na naslednja vprašanja: kaj nam mladim
pomeni združena Evropa, Evropska unija; kaj lahko srečamo v Evropi – kulturne
razlike, drugačen jezik, vrednote, odnos
do prišlekov, do beguncev; kako se lahko
izobražujemo ali razširimo svoje izobraževanje po zaključenem šolanju pri nas;
kolikšni so stroški bivanja, življenja in
šolnine; ali bi nam bila lahko Evropa naša
nova domovina; lahko v svojih glavah
presežemo stereotip o ljudeh v evropskih
državah; lahko v svojem srcu ostanemo

dober prijatelj vrstniku, ki sem ga srečal
v Evropi?
V nedeljo, 2. februarja, je v sklopu 7. mednarodnega srečanja Erasmus+ k nam pripotovalo 16 učencev in deset učiteljev iz
naštetih partnerskih držav. Nastanili so se
pri naših učencih, gostiteljih, s katerimi
so se že prej spoznavali prek družbenih
omrežij in potem v celotedenskem, tudi
neformalnem druženju ob raznih obiskih
kina, bovlinga, sobe pobega … In spletli
so res pristne prijateljske vezi.
Za dobrodošlico smo jim v ponedeljek,
3. februarja, pripravili kulturno prireditev, ki smo jo začeli s slovensko himno, v
instrumentalni izvedbi pa so naši učenci
izvedli tudi himne preostalih šestih držav.
Goste je pozdravila tudi ravnateljica naše
šole, Danica Veber. Poleg slovenske besede, ki so jo tokrat spremljali tudi zapisani prevodi v angleščini, je bila prireditev
pesniško in glasbeno obarvana. Poudarek
je bil na tradiciji, zato so se naši učenci
predstavili tudi z venčkom tradicionalnih
ljudskih plesov, ob frajtonarici smo zaploskali na zvoke Golice, za presenečenje
pa so poskrbeli kurenti, ki so nam z glasnim zvonjenjem pokazali, kako že stoletja
preganjajo zimo. Grki so zaplesali sirtaki,
potem so sledile predstavitve posameznih
držav.
V naslednjih dneh smo gostom želeli pokazati in predstaviti čim več znamenitosti,
posebnosti in lepot Slovenije. Podali smo
se na drugi konec naše države in obiskali
Škocjanske jame, ki so vpisane v Unescov
seznam, jim razkazali našo prestolnico,
občudovali smo slovenske Alpe, ki so se
na večer pokazale v vsej svoji snežni lepoti. Seveda pa smo jim želeli pokazati
tudi bližnja mesta naše šole. Najprej smo
se odpravili v naše najstarejše mesto Ptuj,

kjer smo si ogledali grad in zbirko mask in
nato imeli voden ogled mesta. Predstavili
smo jim Slovensko Bistrico in grad, kjer
smo si ogledali notranjost s freskami in
mnoge zbirke. Tam nas je pozdravil tudi
župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan
Žagar. Prisostvovali smo tudi učni uri, ki
je potekala v učilnici iz prejšnjega stoletja.
Na krajšem sprehodu smo si ogledali park
in znamenite stavbe našega mesta. Odpravili smo se tudi v Maribor, kjer smo imeli
voden ogled glavnih znamenitosti, nekaj
časa pa smo namenili tudi prostemu raziskovanju drugega slovenskega največjega
mesta. Zadnji dan našega druženja smo
vse sodelujoče v projektu odpeljali v Vitanje, kjer se nahaja Center vesoljskih
tehnologij Hermana Potočnika Noordunga – KSEVT. Ogledali smo si različne razstave in s pomočjo virtualne resničnosti,
z interaktivnimi animacijami in multimedijsko tehnologijo stopili v vesolje, v svet
neskončnosti in neznanih prostranstev.
Izkusili smo, kako je leteti v vesoljski ladji
in stati sredi vesolja med planeti, na koncu pa smo se na delavnicah tudi sami preizkusili v izdelovanju vozil za prikaz akcije
in reakcije sil.
V času, preživetem v šoli, smo bili učenci
povezani v mednarodne skupine, v katerih
smo na delavnicah skupaj iskali odgovore
na to, kako se počutimo doma v Evropi,
kaj nas povezuje v Evropo kot našo skupno domovino. Svoje zamisli in ideje smo
ubesedili in prikazali na plakatih. Gostujoči učitelji so medtem izvedli učne ure
v 7., 8. in 9. razredu. Našim učencem so
predstavili svoje države in kraje, iz katerih
prihajajo, se igrali različne didaktične igre
in bili na voljo za vprašanja učencev.
Sledil je še zaključni večer z družinami
gostiteljicami, ki so pripravile pogostitev
za vse udeležence, teden pa smo zaključili
s predstavitvijo skupnih izdelkov projekta
in predstavitvami dela učencev, ki so nastajala v tem tednu.
Polni vtisov, novih spoznanj in doživetij
tega pestrega tedna smo se v soboto zjutraj poslovili od naših gostov z obljubo, da
se kmalu spet slišimo, vidimo in vsekakor
obdržimo stike in prijateljstva, ki se ob takem delu in druženju zagotovo spletejo in
ostanejo.
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
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DOPRINOS RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
NA OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
druge triade, kar je postala že
rutina. Učenci se takrat skupaj z učitelji odpravijo v bližnji gozd ali pa se sprehodijo
po okolici šole. Ob tem ne
samo, da se učenci razgibajo in s tem ohranjajo dobro
fizično in psihično pripravljenost, temveč se obenem
še marsikaj naučijo. Učitelji
namreč pohode povežemo z

V času, ko je v ospredju sodobna tehnologija in ko skorajda ni najti več otroka,
ki ne bi imel svojega telefona ali tablice,
je vse bolj pomembno, kako preživljamo
svoj prosti čas. Tako kot vsi slovenski otroci tudi učenci OŠ Gustava Šiliha Laporje
preživijo večji del dneva, med drugim tudi
del svojega prostega časa, v šoli. Šola jim
zagotavlja aktivnosti, s katerimi se trudi
zadostiti ciljem osnovnošolskega izobraževanja. Poleg obveznega programa pa izvaja tudi dejavnosti v okviru razširjenega
program, s katerimi pomembno prispeva
k zdravemu in celostnemu osebnostnemu
razvoju otrok.
Učenci na OŠ Gustava Šiliha Laporje se v
času razširjenega programa ogromno gibajo. Če je le mogoče, se gibalne dejavnosti
odvijajo na prostem, na svežem zraku. Že
pred leti smo znotraj podaljšanega bivanja
uvedli tedenske pohode za otroke prve in

različnimi učnimi vsebinami in jih s tem
še dodatno osmislimo. Od šolskega leta
2018/2019 naprej imajo naši učenci zaradi pridružitve triletnemu projektu Razširjeni program (RaP) na voljo kar pet ur
gibanja tedensko. V okviru tega učencem
ponujamo številne dejavnosti, ki jih lahko
izbirajo glede na svoje želje in zanimanje.
Poleg različnih športnih krožkov, ki so jim
na voljo, učenci vsak dan »športajo«, tudi
v času rekreativnega odmora, ko jim učitelji pripravljajo najrazličnejše zanimive
in nevsakdanje gibalne dejavnosti. V tem
šolskem letu so med drugim uvedli tudi
akcijo »Sprehajalec meseca« v drugi in
tretji triadi. Poleg športnih dejavnosti so
v okviru projekta RaP učencem na voljo
tudi dejavnosti z drugih področij. Načrtujejo in skrbijo za ekovrt, v okviru katerega
imamo sadovnjak, zeliščni in zelenjavni
vrt, spoznavajo način pravilnega kompostiranja, sušijo sadje in zelišča, iz katerih
pripravljajo čaje in sirupe. Svojo ustvarjalnost in ročne spretnosti urijo pri krožku
Žiga žaga, kjer sami načrtujejo in izde-

lajo izdelek iz različnih materialov. Tisti
bolj glasbeno usmerjeni učenci pa lahko
spoznavajo in se učijo ljudskih pesmi in
plesa v okviru folklore ali pa poustvarjajo
vokalne, instrumentale in vokalno-instrumentalne vsebine pri ansamblu. Učencem
druge triade so enkrat tedensko namenjene sproščevalnice. V tem času poleg
sprostitvenih iger spoznavajo tudi igre
sodelovanja in zaupanja. S pomočjo teh
krepijo dobre socialne odnose, vplivajo na
pozitivno samopodobo in dobro socialno
vključenost, hkrati pa izboljšujejo komunikacijo med seboj. Te vsebine postajajo
vse bolj priljubljene tudi pri učencih višjih
razredov, ki se pri igrah občasno priključijo mlajšim učencem. Starejšim učencem
so v jutranjih urah pred poukom na voljo
različne družabne igre, ki se jih zelo radi
poslužujejo. V istem času učenci prostovoljci izvajajo tudi pomoč pri domačih
nalogah ali dodatno razlago učne snovi,
kar koordinira prisotni učitelj.
Pogosto slišimo, da podaljšano bivanje in
vse drugo, kar se odvija pred in po rednem
pouku, za otroka nima velikega pomena
ter da gre bolj ko ne za varstvo učencev.
Vsi, ki smo zaposleni v šolstvu, pa vemo,
da ni tako. V tem času na šoli ob izvajanju
dejavnosti, s katerimi učenci zadovoljujejo potrebe po počitku, gibanju, socialnih
stikih ipd., hkrati učencem omogočamo
predvsem dejavnosti, ki so v skladu z njihovimi interesi in ob katerih lahko učenci
razvijajo svoje talente ter sposobnosti na
različnih področjih in so mogoče prvi
zametki tudi za njihovo poklicno pot. S
tem pomembno prispevamo k osmislitvi
njihovega prostega časa, hkrati pa spodbujamo optimalni razvoj, skladen z zmožnostmi, potrebami, interesi in talenti posameznih učencev.
Lea Štante
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PSI NISO LE MAHAJOČ REP, ČUJEČA UŠESA
IN VOHLJAJOČ SMRČEK
Kako bi na kratko opisali psa?

Najboljši človekov prijatelj, zvesta žival,
čuvaj, družabnik za igro, spremljevalec na
izletih, odličen vohljač, tolažnik osamljenih, kosmat družabnik itd. Vse to in še več
so naši pasji prijatelji, ki pomenijo vsakemu od nas nekaj drugega, vedno pa so čisto nekaj posebnega.
Pasji poklici
Psi so enkratna bitja, s katerimi smo že v
prazgodovini sklenili »sporazum«, da nam
bodo v zameno za hrano in topel kot pomagali pri našem delu in ga kdaj opravili
tudi bolje in hitreje, kot bi ga lahko sami.
Poleg tega pa so še pravi in zvesti prijatelji,
ki to počnejo z veseljem in z vsem srcem.
Začelo se je s pomočjo pri lovu, čuvanju
imetja in čred, pri obrambi pred zvermi,
nadaljevalo pri vojnih pohodih in bitkah, iskanju ranjencev, dobili so nalogo
policijskih psov in psov za iskanje drog,
imenitno se odrežejo kot pastirski psi,
nepogrešljivi so pri iskanju pogrešanih
oseb, zasutih pod snegom ali ruševinami,
izgubljenih v naravi in tudi pri iskanju v
vodi. V športu blestijo kot plavalci, tekači,
v agilityju in podobnih spretnostnih disciplinah, nekateri so namenjeni predvsem
za lepotna tekmovanja, ki prinašajo veliko
prestiža. V sodobnem času so psi vedno
bolj cenjeni tudi kot psi vodniki, pomočniki, terapevtski psi, psi za odkrivanje in

nakazovanje raznih bolezni in stanj.
V Slo-canisu izšolali že 32 psov pomočnikov

V desetih letih delovanja društva smo inštruktorji Slo-canisa usposobili 32 psov
pomočnikov: 17 psov vodnikov, osem
psov pomočnikov, štiri pse terapevte in
tri pse družabnike. Naši psi so v pomoč
invalidom ne le v Sloveniji, ampak tudi v
Avstriji, Nemčiji, Srbiji in celo v Turčiji.
Psa pomočnika je mogoče v javnosti prepoznati po tem, da je opremljeni z oprtnico, ki pove, da je pes pomočnik. Pes in
uporabnik imata tudi posebno licenčno
identifikacijsko kartico.
Šolanje psa pomočnika traja dve leti in je
izjemno zahtevno. Pes gre od »male šole«
do »fakultete« in samo najboljši vzdržijo
šolanje. Po koncu šolanja mora pes pomočnik vsaj 95-odstotno uspešno opraviti
vse naloge. V Slo-canisu šolamo izključno
labradorce.
Združenje inštruktorjev, center za šolanje
psov pomočnikov Slo-canis, je edino akre-

ditirano društvo v Sloveniji, ki je hkrati član Svetovne zveze psov vodičev
(IGDF), Evropske zveze
psov vodnikov (EGDF)
in Svetovne zveze psov
asistentov (ADI) in ima
status humanitarne organizacije. Zavzemamo se
za strokovno delo, ki se
dokazuje z mednarodnimi certifikati in licencami. V Sloveniji že tri leta
deluje ekspertna skupina
pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo,
zadolžena za pripravo

Foto: www.pespomocnik.si

evropskega standarda s tega področja, odgovorne institucije pa kljub dobronamernim opozorilom povsem spregledajo, da
je na sceni nov evropski standard za pse
pomočnike CEN TC 452. Novi evropski
standard je razvit na osnovi že obstoječih
evropskih standardizacijskih dokumentov iz leta 2012.
Strokovno usposabljanje psov pomočnikov je pomembno zato, ker v nasprotnem
lahko pride do tega, da si invalidi zaradi
slabih izkušenj z ne dovolj usposobljenimi
psi pomočniki teh v prihodnosti ne bodo
več želeli imeti. Kar bi bila izjemna škoda,
kajti psi pomočniki invalidom zelo spremenijo življenje na bolje in jim prinesejo
veliko sreče in veselja.

Psi za aktivnosti in terapije

Morda je tovrstni pasji poklic javnosti še
premalo poznan oziroma so premalo poznani blagodejni učinki, ki jih imata na
uporabnika stik in interakcija z ustrezno
izšolanim psom. Predvsem so ti psi izredno socializirani in priljudnega značaja,
uživajo pri stiku z ljudmi, so po potrebi
umirjeni, aktivni, spodbujevalni ali pa le
točka zanimanja, na kateri gradimo poznejše delo za doseganje ciljev. Za lažje
razumevanje pa najprej opredelitev, kdaj
govorimo o aktivnostih in kdaj o terapijah
s psom.
Aktivnosti s pomočjo psov ali Animal
Assisted Activity (AAA) so srečanja, ki
temeljijo na stiku človeka s psom, cilj ni
točno določen, vendar pa se dvigne kakovost življenja posameznika ali skupine,
kjer deluje par vodnik-pes. Aktivnosti s
psom so namenjene tudi več uporabni-

kom hkrati in so prilagojene željam, posebnostim, potrebam in sposobnostim
udeležencev. Prisotnost strokovnega osebja ni nujno potrebna.
Terapija s pomočjo psov ali Animal Assisted Therapy (AAT) je ciljno usmerjeno
posredovanje, pri katerem so ustrezno
izšolani psi pomemben del terapevtskega procesa. Vsebino programa delovne
terapije s pomočjo psov pripravljajo za
to usposobljeni strokovni delavci (delovni terapevti, fizioterapevti, psihologi, socialni delavci, logopedi idr.), vodnik psa
pa osmisli način, kako bo vključil psa v
program, in ga predhodno pripravi na
razne naloge. Pes je motivator, pomočnik
in družabnik. Program srečanja je skrbno načrtovan in prilagojen enemu ali več
uporabnikom. Sproti se spremlja in beleži
izvajanje programa ter napredek. Srečanja
trajajo podobno kot aktivnosti (30 do 40
minut), vendar z vmesnimi premori za
psa, saj je to delo zanj dosti bolj zahtevno. Terapije s pomočjo psa so namenjene
pospešenemu izboljšanju človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega stanja: upoštevajo posameznika in
njegovo stanje ter vplivajo na več področij
hkrati.

Terapevtsko delo

V Slo-canisu že dobro desetletje šolamo
pse pomočnike vseh vrst in njihove inštruktorje. Redno izvajamo programe za
ohranitev ali izboljšanje zdravja oseb s
posebnimi potrebami in drugih ljudi. Vodimo in organiziramo razne terapevtske
skupine za uporabnike, ki koristijo naš
dodatni program Pet terapij. Začeli smo
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tudi z aktivnostmi za avtiste, za kar menimo, da bo v prihodnjih letih tudi v Sloveniji pomembno področje, na katerem
bodo psi nepogrešljivi.

Primera dobre prakse

•Mladinski dom
To je ustanova, kjer med tednom, v nekaterih pa tudi ves čas, bivajo otroci in
mladostniki s težavami v odnosu z okoljem. Nekateri imajo vedenjske težave, so
agresivni do vrstnikov, se ne vključijo v
družbo, prihajajo iz družine, v kateri so
imeli slabe materialne pogoje, slabe odnose z družino, so doživeli razne zlorabe,
imajo samopoškodovalne nagibe itd. Zanje so aktivnosti s psi zelo primerne, saj
se lahko otroci fokusirajo navzven, imajo
občutek sprejemanja, spodbujajo se empatija, socializacija, občutek pripadnosti,
in to poleg tega, da so aktivnosti sproščujoče, zabavne in drugačne. V aktivnosti
se vključijo prostovoljno in so vsakokrat
drugačne. Na srečanjih je običajno en ali
dva psa, ob posebnih temah tudi po pet
ali več s svojim vodnikom. Priprava na
aktivnosti zajema izbor teme, njeno vsebinsko opredelitev, uskladitev s cilji socializacije in programa, način vključitve psa
v aktivnosti, pripravo rekvizitov, pripravo
psa na vaje, izvedbo, poročilo in pridobitev povratnih informacij. Krepimo samopodobo, izražanje čustev, ročne spretnosti, koncentracijo, skupinsko pripadnost,
miselne igre, spoznavamo dejstva o psih,
širimo kompleksnost razmišljanja in širino znanja, spodbujamo pozornost in natančnost, sodelovanje, zaupanje drugim,
komunikacijo, odgovornost in socializacijo.
Pri vsem tem je pes povod za sprostitev,
delo, igre, točka usmeritve pozornosti,
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priložnost za telesni stik, izziv za opravljanje nalog, nagrada za dobro delo ali
obnašanje.
Otroci radi počnejo nekaj novega, ne počutijo se nadzorovane, saj poteka vse brez
prisile, vključujejo se po svojih željah, ob
ustrezni spodbudi. Že po nekaj srečanjih
je bilo opazno povečano število otrok, ki
so bili aktivni na srečanjih, ki so iskali
stik, želeli še več. Kar nekaj jih je uspešno
premagalo strah pred psom, saj so psi izredno socializirani in dobrodušni. Odzivi
na aktivnosti so odlični, tudi vzgojitelji
opažajo razliko v vedenju otrok.
•Dom starostnikov
Na oddelku za dementne v domu starostnikov delujemo že drugo leto. V skupini
so uporabniki z nižje izraženimi stopnjami demence, razlike med njimi pa so vseeno precejšnje. Nekateri niso več povsem
samostojno gibljivi (voziček, bergle), nekateri so bolj otopeli, nekateri sprašujejo,
nekateri pa so tudi zelo aktivni (sprašujejo, se igrajo s psi, jih sprehajajo). Pri večini pa je opaziti povečano pozornost, ko
pridemo, željo po božanju, iskanju stika.
Za vse pa je naš obisk dodatno razvedrilo,
fiziološka prednost in mentalna stimulacija, tolažba in veselje. Koordinator v
domu sporoča, da se še nekaj dni po obi-

sku spominjajo psov in aktivnosti ter se
pogovarjajo o njih.
Pri izboru aktivnosti skrbimo, da so prilagojene njihovim fizičnim sposobnostim,
umskemu stanju in trenutnemu počutju ter tudi vremenu. Ob lepem vremenu
gremo na krajši sprehod do parka. Pri tem
psi hodijo ob vozičku in jih uporabniki
držijo oziroma peljejo na sprehod, jim
mečejo žogice, ki jih psi prinašajo, skrivajo igračke, da jih poiščejo. Poudarek je na
telesnem stiku, božanju, česanju. Uporabniki so tudi precej aktivni, se sklonijo po
rekvizit ali pobožajo, pripnejo psa. Krepimo spomin, spodbujamo govor, finomotoriko. Vedno počnemo kaj zabavnega, da
se sprostijo in da jim je zanimivo. Uvajamo didaktične igre, pri čemer razmišljajo,
prepoznavajo barve in oblike, teksture in
jih primerjajo s psom. Po aktivnostih so
bolj sproščeni in dovzetni za naslednje aktivnosti strokovnega osebja v domu.
Lokalno okolje
V občini Slovenska Bistrica, s katero sicer
že vrsto let uspešno sodelujemo na raznih
predstavitvah, ob tednu mobilnosti, srečanjih v osnovnih šolah idr., bomo z veseljem razširili svoj krog ustanov, v katerih
s psi pripomoremo k izboljšanju zdravja
in počutja.

»Ustvarjamo prijateljstva, ki polepšajo
življenja. Samo s skupnimi močmi lahko
pomagamo tistim, ki to najbolj potrebujejo. Pridružite se nam pri akciji Repki
upanja – šapice z razlogom in pomagajte
osebam s posebnimi potrebami do lepšega življenja. Vso našo pomoč nudimo
uporabnikom psov pomočnikov brezplačno. Da pa lahko tako velik projekt
speljemo, potrebujemo sredstva za delovanje in šolanje psov pomočnikov. Za

šolanje psov pomočnikov je mogoče prispevati tudi s SMS-sporočilom s ključno
besedo PES5 na številko 1919. Prispevajo
lahko uporabniki vseh mobilnih slovenskih operaterjev. Vsem donatorjem pa se
iskreno zahvaljujemo.
Naš kontakt: Slo-canis, Ob Blažovnici 58,
2341 Limbuš; tel. št.: 02 320 11 70 ali prek
spletne strani www.slo-canis.net. Z veseljem vas obiščemo in pripravimo strokovno ponudbo prav za vas.

RADI TEKMUJEJO IN ŠE RAJE SE DRUŽIJO
Društvo invalidov Črešnjevec se vsako leto odpravi na razna tekmovanja. Tako so se pred kratkim z avtobusom odpeljali proti Gorenjski.
MODI Radovljica je organiziralo že 20. srečanje društev invalidov s
tekmovanjem v pikadu, prstometu in v namiznem tenisu. Srečanja
so se udeležili člani devetih društev: MODI Radovljica, DI Tržič, DI
Bohinj, DI Vrhnika, DI Krajnska Gora, DI Škofja loka, DI Kranj, DI
Jesenice in pobrateno DI Črešnjevec, ki je edino s Štajerske. Vseh udeležencev je bilo okrog 132.
Tekmovalci iz DI Črešnjevec, Štefan Smontara, Peter Lešnik, Vlado
Čoh in Ludvik Romih, so prejeli bronaste medalje v pikadu, ženske
pa so osvojile četrto mesto, medtem ko so lani osvojile zlato medaljo.
Tekmovalni del je bil do zadnjega zelo napet. Po njem je sledilo dobro
kosilo, nato pa druženje, podelitev medalj in skupinsko fotografiranje
članov DI Črešnjevec.
Brigita Ptičar
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ŠPORT, KULTURA
Foto: Aleš Kolar

ŠPORTNIK LETA OBČINE
SLOVENSKA BISTRICA

V Viteški dvorani Bistriškega gradu so v
četrtek, 30. januarja, slovesno razglasili
najboljše športnike in športnice za leto
2019. Na prireditvi, ki jo je tudi letos organizirala Športna zveza Slovenska Bistrica, so skupaj podelili 54 priznanj, in
sicer perspektivnim športnikom in športnicam, perspektivnim ekipam, športnim
delavcem ter najboljšim športnikom in
športnicam. Podelili so tudi 15 posebnih
priznanj, Glasbena šola Slovenska Bistrica
pa je prejela zahvalo za dolgoletno sodelovanje. V središču pozornosti sta bila glavna dobitnika priznanj, športnica leta Teja
Tropan in športnik leta Vito Dragič, oba
člana Judo kluba Impol. Vito Dragič, ki je
že tretjič in drugič zapored najboljši športnik v občini, je lani dosegel vrsto vrhunskih rezultatov. Na svetovnem prvenstvu v

Tokiu je osvojil deveto mesto, deveti je bil
tudi na evropskem prvenstvu v Minsku.
Na tekmovanjih za grand prix je osvojil
peto in sedmo mesto, na tekmi svetovnega pokala je bil enkrat peti, v tekmovanju
za evropski pokal pa je enkrat zmagal in
bil enkrat peti. Vito Dragič je tudi državni
prvak in zmagovalec skupnega seštevka
slovenskega pokala v moški konkurenci
ter dobitnik več medalj s pokalnih prvenstev Slovenije.
Prvič so za najboljšo športnico izbrali
Tejo Tropan, ki si je naziv športnice leta
prislužila predvsem s sedmim mestom na
evropskem prvenstvu za mlajše članice v
ruskem Ižansku. Poleg tega je po dvakrat
osvojila peto in sedmo mesto na tekmah
evropskega pokala. Udeleženka univerzijade je tudi državna članska prvakinja

V telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane je bila v soboto, 1. februarja, slavnostna akademija ob slovenskem
kulturnem prazniku. Na prireditvi, ki jo je
pripravila Zveza kulturnih društev občin
Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, so
podelili tudi priznanja Štefana Romiha za
leto 2019.
Osrednja nagrajenka je Helena Kolar, ki
je prejela plaketo z listino za življenjsko
delo na področju ljubiteljske kulture. Makolčanka Helena Kolar že od leta 1974
oziroma odkar je bila predmetna učiteljica

slovenskega jezika na OŠ Anice Černejeve
v Makolah, seznanja mlade s kulturo. V
šoli je bila mentorica v različnih krožkih:
recitatorskem, literarno-dopisniškem in
gledališkem. Od leta 1995 do leta 2007 je
bila tudi predsednica Prosvetnega društva
Anice Černejeve Makole. Skupaj z drugimi člani društva še vedno pripravlja in
vodi številne prireditve v občini Makole. Zaslužna je za ustanovitev recitatorske sekcije društva, v katero je pritegnila
mlade krajane, in vsa leta je tudi njihova
mentorica. Ta skupina, ki redno nastopa
na kulturnih in drugih prireditvah v občini in izven nje, je prejela tudi priznanje Štefana Romiha za leto 2016. Helena
Kolar že vrsto let redno sodeluje z Društvom gospodinj Makole in z Društvom
vinogradnikov Makole, občasno pa tudi
z drugimi društvi. Deluje tudi v organih
javnih kulturnih zavodov, društev in zvez,
od leta 2012 je predsednica Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kultur-
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in državna prvakinja med mlajšimi članicami. Prav tako je trikrat zmagala na
slovenskih pokalnih tekmovanjih z mednarodno udeležbo. Zbrane na prireditvi
so uvodoma nagovorili Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Občine Slovenska
Bistrica, dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica, Zoran Kačičnik, član
izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, in Andrej Kolmanič, glavni
izvršni direktor delniške družbe Impol
2000. V kulturnem programu so nastopili
učenci in učenke Glasbene šole Slovenska
Bistrica ter vokalistka Urša Križanec in kitarist Stane Hebar.
Tomaž Ajd

ROMIHOVA PRIZNANJA ZA LETO 2019

Foto: Živa Šorli

ne dejavnosti Slovenska Bistrica. Heleno
Kolar je za plaketo z listino predlagala
recitatorska skupina PD Anice Černejeve
Makole.
Priznanja Štefana Romiha za leto 2019
so prejeli Mešani pevski zbor Natanael
(KUD Slomšek), Jernej Šega (KUD Oton
Župančič Tinje), Anton Lipovšek (KUD
Štefan Romih Črešnjevec), Monika Drozg
(Folklorno društvo Košuta Poljčane) in
Drago Kopše (KUD Zgornja Polskava).
Slavnostni govornik na akademiji je bil
Stanislav Kovačič, župan Občine Poljčane, priznanja sta podelila Marija Bračič,
predsednica Odbora za priznanja Štefana Romiha, in Blaž Gregorič, predsednik
ZKD občin Makole, Poljčane in Slovenska
Bistrica. V kulturnem programu so nastopili Godba na pihala KUD Janka Živka
Poljčane, Gledališka skupina KUD Andreja Stefanciose Studenice in Folklorna
skupina FD Košuta Poljčane.
Tomaž Ajd
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KNJIŽNICA

DOGAJALO SE JE V KNJIŽNICI
Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica nadaljuje z izbranimi prireditvami, med katerimi lahko
vsakdo najde kaj zase. V
januarju smo pod vodstvom Rosande Verglez
peli zvok om, ki so ga
modreci uporabljali za
zdravljenje ljudi že več tisoč let nazaj. S primeri iz
prakse je svoje predavanje
Kaj vse se skriva na spletu? podkrepil Luka Kušar
iz Arnesa. Da bi bili bolje
opremljeni za uporabo
spleta, smo pogledali,
kakšne spletne prevare so najpogostejše, kako zaščitimo svoje naprave in podatke, katerih smernic se naj držimo pri objavljanju
na spletu ter kaj na njem puščamo za sabo. S kolesom in Alešem
Juvancem se je knjižnica podala na 3900 kilometrov dolgo pot
po Bližnjem vzhodu in Afriki. Z Matetom Dolencem pa smo potovali po Jadranskem morju do otoka Biševo. iOTOK je naslov
dokumentarnega filma režiserja Mihe Čelarja, ki prikazuje prizadevanje zadnjih Biševljanov, da bi otok rešili pred izumrtjem. Z
Igorjem Omerzo in Radom Pezdirjem smo raziskovali kriminalne temelje teritorialne obrambe in NLB. Vse to in mnoga nova in
šokantna dejstva sta avtorja razkrila v knjigi z istoimenskim naslovom. V Knjižnici Poljčane pa smo bili priča literarnemu večeru,
na katerem je Majda Furman, ki izhaja iz številne družine Erne
Starovasnik, predstavila svojo pesniško zbirko.
V februarju smo se srečali s predavanjem Milene Marković z naslovom Odhod mladega odraslega od doma. Šlo je za prvo predavanje iz cikla štirih, ki bodo osvetlila problematiko, s katero se
vsakodnevno srečujemo: osamljenost, žalovanje, selitev v domove starejših, in nakazala možnosti reševanja situacij. Pavel Rihtaršič, soavtor knjige Dva Gorenjca o šparanju, je delil finančne
nasvete in tudi nasvete o tem, kako naj naučimo otroke ravnanja z
denarjem. V sodelovanju z Društvom zeliščarjev Hermelika smo
gostili predavanje Boruta Cerkveniča, ki je osvetlil lastnosti redko
uporabljanih zdravilnih rastlin. Kot zadnjega smo v mesecu februarju na literarnem večeru gostili Mitja Čandra na predstavitvi
romana Slepec.

DOGAJALO SE JE V KNJIŽNICI … ZA OTROKE
Naše oziroma vaše najmlajše smo januarja povabili na pravljično
urico, na kateri so spoznali prijaznega ježka in si izdelali igro za
igranje doma ali na poti. V februarju so se najmlajši srečali z nenavadnim klovnom, ki ga je bolel zob.
Po oddaji prispevka so v Pionirski
knjižnici v času šolskih počitnic
potekale že tradicionalne Vesele
zimske počitnice, kjer so lahko udeleženci izbirali med aktivnostmi v
petih izbranih kotičkih.
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R A Z S TAV E V K N J I Ž N I C I
Knjižnica v svojem razstavnem prostoru in vitrinah gosti
raznovrstne razstave. Na stenah in stojalih se predstavljajo
ustvarjalci v najrazličnejših likovnih tehnikah, vitrine pa so
namenjene spretnim rokam. V njih se najdejo najrazličnejši
izdelki iz raznovrstnih materialov. Pri tem velja opozoriti, da
razstavljajo večinoma ljubiteljski ustvarjalci, ki sodijo v sam
vrh, kar dokazujejo številna priznanja in certifikati, ki jih
prejemajo za svoje delo.
Knjižnica svoj razstavni prostor s pridom uporablja za promocijo domoznanskega gradiva. V vitrinah je bila vse do
konca februarja na ogled razstava Na sončni strani Pohorja.
Namenjena je bila štirim kulturnim velikanom: Janku Čaru,
Jožetu Tomažiču, Josipu Vošnjaku in Lovru Stepišniku. Čar
in Tomažič sta bila tinjska rojaka in snovalca kulture, Vošnjak se je v te kraje dokončno priselil po upokojitvi, Stepišnik
pa velja za prvega potujočega knjižničarja na našem območju
in tudi širše.
Iz moje mape je bil naslov razstave del Bernardine Paj - Nede.
Umetnica se je predstavila s širokim ustvarjalnim opusom v
najrazličnejših tehnikah.

R o m anje za svetlobo
in Portreti

Ko se srečata beseda in črta –
otvoritev razstave in literarni večer
2. aprila bosta ob 18.30 otvoritev razstave Rudija Müllerja in
literarni večer z Danico Križanič Müller.
Naslov razstave bo Portreti, na
ogled pa bodo risbe, slike in
skice slovenskih literatov, ki so
nastale v zadnjih letih. Razstava
bo na ogled do konca aprila.
Romanje za svetlobo pa je naslov zadnjega objavljenega ciklusa pesmi Danice Križanič
Müller. Na literarnem večeru
bodo predstavljene novejše pesmi, ki jih je avtorica objavila
v literarnih revijah Literatura in Ars litera. Sicer pa je Danica Križanič Müller tudi avtorica štirih pesniških zbirk: Topli
skriti veter, Doseganje glasu, Odprta praznina in Na predvečer spremembe.
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KNJIŽNICA

Marec, posvečen ženski
Marec smo posvetili dvema Bistričankama. Stene krasi serija portretov Lare Capparotto Arh, iz katerih je umetnica razvila sodobno različico tarota, namenjenega ženski. Slike so razdeljene na devet skupin, v vsaki se nahajajo tri karte, devet
stopenj ženskega jaza. Celoten snop kart predstavlja žensko celovitost, čeprav posamična karta odseva človeške lastnosti, s katerimi se lahko posameznica zlahka
poveže in identificira.
Lara Capparotto Arh je rojena v Trstu. Je poklicna inženirka multimedije, namizna
založnica in grafična oblikovalka. Leta 2016 je pod sinonimom LuBenica izdala
avtobiografski roman F... Bullshit! (Možganska telovadba za večne pubertetnike).
Leta 2017 je izdala otroško slikanico Zgodba o polžku, leta 2019 pa je izšel zbornik
Ožji krog, pesmi FB prijateljev in istega leta je izdala Lar(v)o Tarot, 9 stopenj ženskega jaza. V prostem času se ukvarja s slikarstvom, ilustriranjem in s pisateljevanjem. Njena poezija je objavljena v različnih slovenskih zbornikih sodobne poezije
(revija Mentor, Novi svet, Antologija širi poezijo, ne strahu idr.), srečate pa jo tudi
v knjigi Tako je govoril Huxtrl (Aphra Tesla Operating System).

Druga ustvarjalka je za izražanje svoje kreativnosti, ustvarjalnosti in navdiha izbrala kvačko. Urška Smole pod blagovno znamko Kvačkana oblačila Lu ustvarja
unikatna oblačila in dodatke. Posebno poglavje njene zgodbe o kvačkanju piše z
izdelovanjem unikatnih kvačkanih srečnih kapic. Sicer pa je vsak njen kvačkani izdelek zaključena celota. Vsak ima svojo zgodbo. Kreacija in izdelava sta plod njene
domišljije in so v celoti izdelane
ročno. Za kvačkanje pravi, da je
tudi način življenja, ki združuje
užitek, veselje, lepoto, eleganco,
ustvarjalno razmišljanje, pogum.
Sicer pa kvačkanje ni le starodobna ročna spretnost, ki naj bi
počasi zamirala. V zadnjem času
se za kvačkanje, ki postaja vse
bolj priljubljeno, uveljavlja novo
poimenovanje – moderna joga,
ki osvaja svet. Pri kvačkanju gre
za ponavljajočo se dejavnost, pri
kateri se možgani znajdejo v podobnem stanju, kot je prisotno
med meditacijo in jogo. Tovrstno
ročno delo ima protistresen učinek, saj znižuje raven stresnega hormona koritizola v krvi in
pripomore k nižjemu krvnemu
tlaku ter ima terapevtski učinek.

Stran 35
B A L AT O N Č I I N
M URKA
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
vabi na ogled predstave o prijateljstvu v izvedbi Miškinega gledališča Predstava bo na
ogled 6. aprila 2020:
• ob 8.30 v telovadnici vrtca Tinje,
• ob 11. uri v avli Osnovne šole Kebelj,
• ob 17. uri v Domu krajanov Pragersko.
Balatonči in Murka je iskriva zgodba o
dveh tujcih, ki prihajata vsak iz druge države, in vas bo nasmejala do solz. Prikupen
krt Balatonči in simpatična kokoška Murka sta novopečena soseda. Drug drugemu
tujca, ki govorita vsak svoj jezik in imata
različne navade in običaje. Med njima velikokrat pride do nesoglasij, saj Murka ne
razume madžarskega jezika, Balatončiju pa
Murka vozlja živčke z glasnim poslušanjem
harmonike in plesanjem.
Predstava je polna pristne polke in čardaša,
plesa in smeha. Otroci in odrasli se boste
nasmejali do solz, obenem pa na zabaven
način spoznavali madžarsko in slovensko
kulturo ter običaje. Hkrati predstava na
zabaven način ozavešča otroke o tem, kako
pomembno je živeti v sožitju, ne glede na
socialno, ekonomsko, kulturno ali etnično
poreklo.
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SATIRA

Piše: Drago Čož
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BANČNIŠTVO
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