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AKTUALNI PLANINSKI POHODI

• PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
-12. 3. 2022
PO ZMAJČKOVI POTI V KONJICAH (otroci –
vrtec)
-19. 3. 2022
TRIJE KRALJI (tradicionalni pohod)
-24. 3. 2022
ZAVRŠJE (veterani)
-26. 3. 2022
OTROŠKI POHOD
Več informacij najdete na spletni strani društva: http://www.
pdpohorje.si/
• PD SLOVENSKA BISTRICA
-12. 3. 2022
BISTRIŠKI VINTGAR – URH – ANČNIKOVO
GRADIŠČE
-19. 3. 2022
E7: VERD – MIZENDOL

KOLOFON
KOLOFON

Informator - glasilo Občine Slovenska Bistrica
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RIC Slovenska Bistrica,
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
V. d. odgovornega urednika: Tomaž Ajd
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Informator prejmejo vsa gospodinjstva v občini Slovenska
Bistrica brezplačno.
Kolodvorska Ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: +386 2/843 28 00; Faks: 386 2/843 28 45
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ZANIMIVOSTI

-26. 3. 2022
RADUHA (2062 m)
Več informacij najdete na spletni strani društva: http://pdsb.si/
• PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
-2. 4. 2022
KROPE – VODNIŠKA PLANINA – JAMNIK (člani)
-14. 4. 2022
BUKOVEC IN IGRE NA IGRIŠČU (otroci – vrtec)
-17. 4. 2022
PO TURNO KOLESARSKI POLSKAVSKI POTI
(kolesarji)
-21. 4. 2022
NARAPLJE – DOLENA (veterani)
-23. 4. 2022
OGLED VELIKONOČNICE IN UČNE URICE NA
BOČU (OTROCI)
Več informacij najdete na spletni strani društva: http://www.
pdpohorje.si/
• PD SLOVENSKA BISTRICA
-9. 4. 2022
SAGADINOVA DOMAČIJA
-9. 4. 2022
E7: MIZENDOL – SUHI DOL
-23. 4. 2022
KRŠIČEVEC (1091 m) – BELE STENE (863 m)
Več informacij najdete na spletni strani društva: http://pdsb.si/
Dogodki potekajo ob upoštevanju predpisanih ukrepov NIJZ.
Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu.
Več o dogodkih na : www.tic-sb.si

OBVESTILO
Krajevna skupnost Pohorskega odreda
bo v sodelovanju z Zavodom za kulturo
Slovenska Bistrica in Medobčinsko
turistično zvezo Slovenska Bistrica
organizirala tradicionalno prireditev

CVETNI
PETEK
– POZDRAV POMLADI,
ki bo, če bo le možno, potekala 8. aprila
2022 med 7. in 19. uro.
Prireditev bo pri »stari telovadnici«
na območju nekdanjega Crouzeta na
Partizanski ulici in na zunanjem dvorišču
Bistriškega gradu.
Letos bo hala zaradi varnosti zaprta.
Ludvik Repolusk, viš. upr. del.,
predsednik Sveta KS Pohorski odred

UVODNIK
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ŠOLA ZA
DANAŠNJE
GENERACIJE

Foto: osebni arhiv
Ob zadnjih rezultatih PISE, ki je pokazala, da imajo naši učenci solidno znanje, slabše pa je njihovo počutje, in med vsemi
državami najnižje dojemanje učiteljeve opore, se pojavi dilema, ali se dobro počutje in zahtevno šolsko delo izključujeta.
A raziskave kažejo ravno nasprotno, saj je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost učencev za pouk in njihovo uspešnost, prav dobro počutje, ki pa izvira iz vključujoče
razredne klime in varnega ter spodbudnega učnega okolja.
S kakovostnim poukom in dobrim odnosom med učenci
in učitelji mislim na take učne izkušnje, ki so osmišljene in
povezane z aktualnimi problemskimi situacijami ter s klimo,
v kateri se otrok počuti sprejetega, varnega, zaupa v svoje
zmožnosti in verjame vase. Izzivi za učence morajo biti zanimivi in zahtevni. Učenci rabijo občutek nadzora nad procesom, morajo biti zainteresirani za nalogo, deležni pa tudi
ustrezne podpore in prepričanja, da s svojimi veščinami
zmorejo rešiti zastavljene izzive. Pomemben pogoj za zagotavljanje izkušenj, ki pri učencih vzbudijo zanimanje, je
občutek, da je naloga smiselna in pomembna za njih. Učitelj
učencem omogoča soustvarjanje učnega procesa, kar vodi k
aktivnejši vlogi učencev ter kakovostnejšemu in trajnejšemu
znanju. Učenci kritično vrednotijo svoje delo in so deležni
kakovostnih povratnih informacij s strani učitelja in sošolcev
z namenom izboljševanja učenja ter izboljševanja svojih dosežkov. Le-ti se pa kažejo tudi v raziskavah, kot je PISA.
Učitelji lahko zagotovo veliko prispevamo k temu s svojim
odnosom, premišljenim vodenjem razreda in poučevanjem
v najširšem smislu z vključevanjem formativnega spremljanja. V svoje načrtovanje vključujemo razvoj kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, inovativnosti, reševanje problemov in
sprejemanje odločitev ter metakognicije. V sodobni šoli razmišljamo o procesu inkluzije, ki ga premišljeno vključujemo
v vsakdan, saj s tem damo možnost prav vsakemu posamezniku, da se vključi v delo in življenje na šoli. Prepoznamo in
sprejmemo različnost med otroci in hkrati dajemo vsakemu
možnost, da se izrazi v svoji enkratnosti in neponovljivosti.
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Poučevanje in učenje v sodobni šoli temelji na pozitivnem
odnosu, sodelovanju in komunikaciji med vsemi deležniki. S
takim načinom dela, ki daje glas vsakemu in vsem učencem,
se učijo veščin načrtovanja konkretnih in merljivih ciljev,
načrtovanja in izkoriščanja priložnosti za učenje, zbiranja in
vrednotenja dokazov o učenju ter kritičnega presojanja in
podajanja kvalitetnih medvrstniških povratnih informacij in
načrtovanja lastnih izboljšav. V današnjo šolo prihajajo sodobni učenci in z njimi tudi sodobni starši s svojimi raznolikimi izkušnjami in znanjem. Naloga sodobne šole je, da jim
prisluhne in deluje povezovalno z domom in širšim okoljem.
Resnost in obseg epidemije imat velik vpliv na življenje vseh
ljudi. Pouk na daljavo nikakor ne more nadomestiti pouka v
pristnosti, v razredu. Ne gre namreč samo za posredovanje
znanja, temveč predvsem za pridobivanje delovnih navad,
za učenje učenja, za socialni stik in spoznavanje sošolcev,
reševanje vsakodnevnih sporov in še bi lahko naštevala, kar
pripomore k rasti in vzgoji vsakega človeka.
Pouk na daljavo je lahko zanimiv teden ali dva, potem pa
zavzetost za delo pada. Otroci pogrešajo socialne stike s
sošolci, so utrujeni, manjka jim osredotočene pozornosti in
upada učna motivacija. Taka oblika pouka je za mnoge učence bolj zahtevna in utrujajoča. Komunikacija je neverbalna,
zato od otrok zahteva več napora. Pozornost je pomanjkljiva,
le-ta pa predstavlja nujen korak v procesu učenja. Če na nekaj nismo pozorni, si tega najverjetneje ne bomo zapomnili.
Pomanjkanje pozornosti povezujemo s tem, da na računalniku pogosto opravljamo več stvari hkrati. Problematika se
pojavlja tudi na področju psiho-fizičnega zdravja otrok, ki
je nujen predpogoj za optimalen razvoj. Otroci se premalo
gibljejo, nemalokrat se pojavljajo tudi občutki strahu in tesnobe.
Spremembe so edina stalnica v življenju in vplivajo tudi na
delo v šoli. Prav te spremembe lahko ustvarijo veliko novih
dosežkov, priložnosti in izzivov, s katerimi se morda drugače
ne bi nikoli rokovali. Je pa res, da obenem čutimo določeno
mero pritiska tudi izvajalci vzgojno-izobraževalnega procesa, učenci in starši.
Verjamem in zaupam, da bo kmalu spet prišel čas, ki smo
ga poznali pred epidemijo. Do takrat pa bomo polni energije, upanja, zanosa, načrtov, optimizma in vedoželjnosti še
naprej s strokovnostjo in človeško toplino skrbeli, da bomo
uspešno vodili pedagoški proces.

Marjanca Frangež,
ravnateljica 2. OŠ Slovenska Bistrica
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POSKUŠAMO
SLEDITI CELOVITEMU
RAZVOJNEMU CIKLU
Foto: Aleš Kolar

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
12. marec je praznik Občine Slovenska Bistrica. Na ta
dan leta 1311 je nastala listina, v kateri se v pisnih virih prvič omenjajo bistriški meščani. Občinski praznik
je tudi čas, ko ocenimo doseženo v preteklem letu in se
ozremo v leto, ki je pred nami. Leto 2021 je zaznamovala epidemija covida-19, kljub temu pa se je v občini
Slovenska Bistrica zgodilo tudi marsikaj pozitivnega.
»Preteklo leto je bilo zelo zahtevno leto tudi zaradi tega,
ker ga je krojila kriza covida-19, vsekakor je vplivala tudi
na realizacijo projektov. Kljub temu smo investicijski ciklus peljali s kontinuiteto, skozi vse investicije zagotavljamo kakovost bivanja v našem okolju in pomagamo
gospodarstvu. Lani smo nekaj investicij zaključevali,
nekaj zelo pomembnih pa smo začeli izvajati. Vzporedno s tem smo nekatere naložbe tudi načrtovali. Ob tem
bi rad poudaril, da je pred izvedbo del treba opraviti
ogromno dela. Velikokrat ljudje zmotno menijo, da se
investicije začnejo takrat, ko se začne njihova fizična
realizacija na terenu. Pred tem je treba pripraviti potrebno dokumentacijo in zagotoviti finančna sredstva in
zemljišča. Tega papirnatega dela, birokracije, je iz leta
več,« pravi dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.
Lani so v občini začeli uresničevati tri zelo velike projekte, za katere so si prizadevali več let. »Najprej je treba
izpostaviti dva največja projekta, ki ju sicer ne izvajamo
mi, ampak država. Govorimo o ureditvi vozlišča Pragersko s prenovo železniške postaje in izgradnjo podvoza. Vemo, da se je ta projekt pripravljal zelo dolgo časa,
tudi pogodba za izvedbo del je bila že kar nekaj časa
podpisana. Prišlo pa je do zapletov pri posameznih
dovoljenjih, čeprav nismo vodili teh postopkov, smo
vložili kar precej energije, da so se stvari pripeljale do
te mere, da se sedaj investicija izvaja. Druga zelo po-
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dobna zgodba, v katero smo še bolj vključeni, je druga
faza zahodne obvoznice. Kot je znano, smo prvo fazo
s pomočjo evropskih sredstev izpeljali sami. Pri drugi
fazi zahodne obvoznice nismo investitor, vendar pa so
nam vse priprave, torej zagotavljanje dokumentacije,
projektiranje in zagotavljanje zemljišč, vzele zares ogromno časa. Postopki so trajali kar nekaj let, razumem,
da ljudje tega niso zaznali vse do takrat, ko so se začele
stvari odvijati na terenu. Zelo podobna zgodba je tudi
tretji projekt, ki pa ga izvajamo mi in je financiran tudi
iz evropskih sredstev. Gre za izgradnjo kanalizacije na
Zgornji Polskavi, za zelo zahteven projekt, pri katerem
je bilo treba zadostiti vsem pogojem za koriščenje
evropskih sredstev. Skratka, zadeve so izjemno zahtevne. Treba je še poudariti, da je pridobivanje dokumentacije lani dodatno otežil covid-19, s katerim se ubadamo že dve leti,« pojasnjuje bistriški župan in dodaja, da
so v letu 2021 izvedli še niz drugih projektov. »Lani smo
končali dograditev vrtca na Keblju. Tako smo v prvi fazi
zaključili investicije na področju predšolske vzgoje. Tudi
drugi so mnenja, da smo vzpostavili relativno zelo visok
standard pogojev za predšolsko vzgojo. Pri nas lahko
praktično vsi dobijo mesto v vrtcih, ki so vsi prenovljeni. Precej investicij smo izvajali tudi na cestno-komunalnem področju. S posamezno krajevno skupnostjo
se dogovorimo, katere so prednostne investicije v njihovem okolju. Prioriteto dajemo tistemu, kar je najbolj
nujno storiti. Verjamem, da bi bilo treba pri cestni infrastrukturi v vsaki krajevni skupnosti narediti še bistveno
več, vendar smo tudi tukaj omejeni s financami. Urejajo
se posamezni kanalizacijski sistemi v mestu Slovenska
Bistrica, dograjuje se tudi vodooskrba, čeprav je bilo na
tem področju že ogromno vloženega. V vseh krajevnih
skupnostih se izvaja nekaj takšnih in podobnih manjših
investicij. Začela se je izgradnja športne dvorane, ki je v
polnem teku, in verjamem, da bo v letošnjem letu tudi
zaključena. Mesto bo končno dobilo objekt, ki mu pritiče. Športna infrastruktura je predpogoj za širok nabor
različnih športnih aktivnosti. Mlade na ta način vključujemo v kakovostno življenje, v covidni krizi je to še
posebej pomembno, saj so omejitve, kot pravijo strokovnjaki, še posebej negativno vplivale na mlade. Smo
tudi tik pred izgradnjo plezalnega centra, ki je skupaj z
obnovo športne dvorane pravzaprav en projekt, lociran
na dve lokaciji. Če ne bi bilo območje, kjer imamo športno dvorano, zaščiteno s strani kulturne dediščine, bi
lahko plezalni center zgradili tam. Ker pa tega Zavod za
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varstvo za kulturne dediščine ni dovolil, smo morali poiskati drugo lokacijo. Plezalni center ni namenjen samo
športnemu plezanju in alpinizmu, ki ima v Slovenski
Bistrici izjemno tradicijo, spomnimo se samo bratov Uršič, ampak je namenjen širšemu naboru športnikov. Za
kakovostne priprave je namreč potreben širši moment,
prav tako pa je plezalni center lahko uporaben za področji civilne zaščite in gospodarstva. V zaključni fazi je
obnova stare šole v Vošnjakovi ulici. Tako tudi končujemo ureditev upravnega središča v Slovenski Bistrici, na
novo lokacijo bomo preselili upravno enoto in še nekaj
drugih oddelkov. Nadaljevali smo tudi z obnovo gradu
na Zgornji Polskavi, obnova poteka postopno, nekaj
sredstev smo pridobili tudi od ministrstva za kulturo.
Grad že počasi dobiva podobo, kakršno naj bi imel v
prihodnje.«
Na občini so v preteklem letu ogromno časa namenili pripravi dokumentacije za naložbe, ki so povezane
tudi s proračunom za leto 2022. »Pridobili smo dokumentacijo za nadgradnjo doma starejših v Slovenski
Bistrici. Kot smo se dogovorili, je to investicijo prevzela
država. Praktično vse je pripravljeno tudi za dograditev
zdravstvenega doma, ki potrebuje nove prostore za
dejavnosti, ki jih že izvaja, predvsem za nujno medicinsko pomoč in laboratorijski del, ki je v popolnoma
neprimernih prostorih. Poleg tega zdravstveni dom
z leti pridobiva dodatne vsebine, ki potrebujejo svoj
prostor. Naš zdravstveni dom na nek način postaja že
mini bolnišnica. Z zdravstvenim domom so povezane
priprave za izgradnjo zelenega parkirišča, ki je nujno
potrebno. Zaradi tega smo vrtičke preselili na drugo
lokacijo. Urbani vrtovi bodo urejeni na način, da bodo
stvari bolj urejene, kot so bile na sedanji lokaciji. Investicija že poteka in bo zaključena še v prvi polovici tega
leta. Lani smo odkupili tudi zemljišča za avtobusno
postajo. Težava je bila v tem, da prej ni bilo mogoče
pridobiti zemljišča. To je bilo v lasti Granita, ki pa je
potem, ko je šlo podjetje v stečaj, prešlo v last SDH
-ja. Projektiranje je v zaključni fazi, tako da bi lahko
postajo še letos uredili tako, kot priteče mestu Slovenska Bistrica. Zaokrožuje se kolesarska povezava,
ki bo povezala celotno mesto. Steza bo zgrajena od
zahodne obvoznice prek industrijske cone do železniške postaje, za kar smo že pripravili kompletno
dokumentacijo. Tudi to investicijo je prevzela Direkcija za infrastrukturo. Lani smo nabavili tudi gasilsko
lestev, za katero smo polovico sredstev pridobili iz
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državnega proračuna, del sredstev pa je prispevala tudi
občina Oplotnica. Namenu naj bi jo predali letos. Dodati je treba še številne obnove na cestni in komunalni
infrastrukturi. V mestu se že začenja obnova Slovenske
ulice, omeniti moram tudi izgradnjo kanalizacije na Jožefu in v Vinarski ulici. Na kritičnih točkah bomo uredili tudi nekaj pločnikov. Prav tako pa bomo izpeljali še
nekaj drugih manjših investicij za potrebe krajevnih
skupnosti,« pojasnjuje dr. Ivan Žagar, ki občanom in
občankam ob prihajajočem prazniku še pravi: »Darilo
ob prazniku je nek način tudi sprostitev ukrepov, ki so
povezani iz izzvenevanjem covidne krize. Upajmo, da
se bo dvoletno obdobje izjemnih pogojev izteklo in da
bomo lahko normalno zaživeli. Vemo, da je bila marsikatera dejavnost okrnjena, tudi tista, ki je povezana z občinskim delovanjem. V mislih imam ljubiteljsko kulturo,
šport in še kaj, določene dejavnosti so v veliki meri tudi
zamrle. Imamo tudi ogromno prostovoljskih društev.
Sicer pa skušamo slediti celovitemu razvojnemu ciklu,
ki je pri nas prisoten. Ta cikel sestavljajo gospodarstvo,
ki je ves čas uspešno, o čemer pričajo tudi rezultati, javni sektor, s katerim prav tako skrbimo, da stvari dobro
potekajo, in civilna družba, ki je prav tako pomembna
za kakovost bivanja in dogajanja. Upam, da bodo stvari še naprej potekale v povezavi. Seveda pride pri tem
tudi do kakšnih motenj, vendar pa je pomembno, da
se takrat dogovorimo in to tudi presežemo. Želim, da
bi razvoj, tako kot je zastavljen, tekel še naprej. Premiki
naprej so, to nam priznavajo tudi druga okolja. Verjetno
tudi ni naključje, da se število prebivalcev v naših krajih povečuje. Ljudje radi prihajajo v okolje, kjer so stvari
urejene tako, kot naj bi bile.«
Tomaž Ajd
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18. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA

Foto: Aleš Kolar

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je v četrtek, 24.
februarja, sešel na svoji 18. redni seji. Svetniki so sprejeli
občinski proračun za leto 2022. Predvidenih je 30.960.784
evrov prihodkov in 41.595.199 evrov odhodkov. Načrtovana
je tudi zadolžitev v višini 2.400.000 evrov. Na predlagani proračun je bilo vloženih pet amandmajev, dva od njih so tudi
sprejeli. Sprejeta sta bila amandma svetniške skupine SDS za
ureditev športnega parka v Slovenski Bistrici in tudi županov
amandma, da se v proračun v letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja doda nova točka 7, ki predvideva nakup nepremičnine na Trgu Alfonza Šarha.

OBČINSKI NAGRAJENCI ZA LETO 2021
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 18. redni
seji potrdil tudi dobitnike občinskih priznanj in nagrad za
leto 2021. Naziv častni občan občine Slovenska Bistrica bodo
posthumno podelili Marjanu Streharju za izjemne zasluge
pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike
Slovenije ter za aktivno delovanje v veteranskih in domoljubnih organizacijah. Listino občine Slovenska Bistrica bo prejel
Norbert Jedlovčnik iz Slovenske Bistrice za zavzeto delo na

SLOVENIJA DRUGA V
OECD-JU PO OKREVANJU

Foto: osebni arhiv
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Občinski svet je med drugim v drugi obravnavi potrdil tudi
program svojega dela za to leto. V prvi obravnavi je sprejel
pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva ter o sofinanciranju ljubiteljske kulture. Svetniki so sprejeli tudi letni program športa v občini za leto 2022. Poleg tega
so potrdili nekaj investicijskih projektov, in sicer za projekt
Zeleno parkirišče in za rekonstrukcije lokalnih cest Zgornja
Nova vas–Ošelj, Drumlažno–Novake in Kebelj–Osankarica.
Občinski svet je soglašal z brezplačnim prenosom gradu
Slovenska Bistrica v last Občine Slovenska Bistrica in potrdil
osnutek pogodbe o neodplačnem prenosu ter projektno
nalogo Obnova in revitalizacija gradu Slovenska Bistrica.
Seznanil se je tudi s projektom umestitve vetrnih elektrarn
na Pohorju in z gradivom o priseljevanju tujcev na območje
občine Slovenka Bistrica. Potrdil je tudi dobitnike priznanj in
nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2021 in soglašal k
imenovanju Patricije Breznikar za direktorico Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Več o 18. seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica
lahko preberete na občinski spletni strani: https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/18-redna-seja-obcinskega-sveta.

Tomaž Ajd
pedagoškem in družbenem področju in popularizacijo čebelarstva na Bistriškem. Priznanje občine Slovenska Bistrica pa
bodo podelili Delavsko prosvetnemu društvu Svoboda
Pragersko za kulturno dejavnost in vtkanost v zgodovino
kraja ter občine, Marijanu Babiču s Križnega Vrha za dolgoletno prizadevanje pri ohranjanju tehniške kulturne dediščine in Ivanu Konradu Trajkoviču iz Slovenske Bistrice za
vrhunske dosežke na področju športa.
T. A.
Ugledni britanski tednik The Economist na podlagi zbranih podatkov ugotavlja, da je Slovenija na drugem mestu med zmagovalkami, ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo. Analizirali so 23. najbogatejših državsveta,
članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(OECD), ter njihov odziv na epidemijo. Naša država izstopa glede na rast prihodkov gospodinjstev in rast vrednosti podjetij. Pred Slovenijo je The Economist po petih
uporabljenih merilih uvrstille Dansko.
Analitiki uglednega liberalnega britanskega tednika The
Economist so za razvrstitev uporabili pet kazalnikov.
Ti so:
•realna rast BDP,
•realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev,
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OECD (https://www.oecd.org/) združuje 38 gospodarsko razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah.
Vsota BDP-ja 38 članic kluba najrazvitejših držav OECD je že pred meseci presegla vrednosti iz leta 2019. Brezposelnost je na rekordno nizkih ravneh, ki jih države niso beležile že vse od konca druge svetovne vojne. Prihodki gospodinjstev
so (ob upoštevanju inflacije) nad rekordnimi vrednostmi iz časa pred epidemijo.
OECD je v decembru 2021 za Slovenijo občutno izboljšal obete in ji za leto 2022
napovedal 5,4-odstotno gospodarsko rast, medtem ko so maja lani predvidevali 4,6-odstotno rast. Kot navaja OECD, bo rast slovenskega gospodarstva
poganjalo domače povpraševanje. Ob tem se bodo okrepile tudi naložbe, zlasti
zaradi razpoložljivih evropskih sredstev.
Slovenija v zadnjih mesecih beleži tudi zgodovinsko nizko brezposelnost.
•rast tečajev delnic po najbolj relevantnem borznem indeksu,
•rast investicij v osnovna sredstva in
•rast neto javnega dolga v razmerju do BDP-ja.
V analizi so primerjali podatke tretjega četrtletja 2021 s
podatki četrtega četrtletja 2019.
Prvo mesto je po izračunu na podlagi teh petih meril
zasedla Danska, Slovenija je druga, v prvi peterici so še
Švedska, Norveška in Čile. Prvo deseterico poleg njih
sestavljajoše Irska, Poljska, Nizozemska, ZDA, Avstralija in
Kanada.
Zadnjih pet mest na lestvici zasedajo Avstrija, Nemčija,
Japonska, Velika Britanija in Španija.
Prvo mesto: Danska
Zmagovalka epidemije med analiziranimi državami je
Danska, sledita ji Slovenija in Švedska. Danska nadpovprečno izstopa v primerjavi z drugimi državami glede
rasti vrednosti domačih podjetij, vrednost teh se je povečala vsaj za polovico. Skandinavska država se je odlično odrezala tudi pri javnih financah, saj je neto dolg
glede na BDP narasel le za 3,5 odstotne točke.
Drugo mesto: Slovenija
Za Slovenijo so pri Economistu navedli 1,2-odstotno realno rast BDP, 10,1-odstotno realno rast razpoložljivega
dohodka gospodinjstev, 33-odstotno rast vrednosti delniškega indeksa, 6,8-odstotno rast investicij v osnovna
sredstva in povečanje neto javnega dolga v deležu od
Glavni ukrepi Vlade Republike Slovenije za ohranjanje delovnih mest v okviru
desetihPaketov ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19 (#PKP) so bili
naslednji:
•subvencioniranje čakanja na delo doma in oprostitev plačila prispevkov za
socialno varnost za delavce, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo ali
zaradi višje sile niso mogli opravljati dela,
•subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa,
•subvencioniranje dviga minimalne plače,
•krizni dodatek,

Obvladovanje posledic epidemije po državah OECD, vir: The Economist, januar 2022

BDP za 7,4 odstotne točke.
Tretje in četrto mesto: Švedska in Norveška
Tik za Slovenijo je Švedska, ki tako kot Danska izstopa
predvsem glede rasti vrednosti domačih podjetij, vrednost teh se je povečala vsaj za tretjino. Švedska je tudi
relativno uspešna pri nadzorovanju javnih financ, neto
dolg glede na BDP pa se je povečal le za 6,2 odstotne
točke oziroma za odstotno točko manj kot v Sloveniji.
Zmagovalka nadzora javnih financ je Norveška, ki je na
četrtem mestu zmagovalk epidemije. Norvežani so edini, ki jim je v času epidemije uspelo znižati javni dolg, in
sicer za 9 odstotnih točk glede na BDP.
Slovenske sosede
Madžarska je na 13. mestu, Italija na 15. in Avstrija na
19. mestu. Vse tri države pozitivno izstopajo predvsem
glede na rast vrednosti domačih podjetij. Negativen del
njihovega boja z epidemijo je rast javnega dolga, Italija
ga je glede na BDP povečala celo za 20 odstotnih točk.
Hrvaška v analizo ni bila vključena, ker ni članica OECD.
Nemčija na 20. mestu
Nemčija je pristala na dnu lestvice in v primerjavi z drugimi državami pozitivno izstopa le glede na rast vrednosti
•delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem,
•državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij,
•odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil,
•ukrepi za samozaposlene, družbenike in kmete ter prevoznike.
•uvedba bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju
potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.
Vsi vladni ukrepi #PKP so predstavljeni na naslednji spletni strani:https://www.
gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/
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domačih podjetij. Dolg so Nemci glede na BDP v obravnavanem obdobju povečali za 13,6 odstotne točke, gospodinjstva pa imajo manj denarja kot pred epidemijo.
Kaj je razlog za razlike med posameznimi državami?
Predvsem različni ukrepi v boju z epidemijo covid-19,
pravijo tudi pri Economistu. Najlepši primer je brezposelnost. Medtem ko so nekatere države v času zaprtja
javnega življenja in delov gospodarstva podjetjem dajale denar, da so ohranila delovna mesta (to je storila tudi
Slovenija), so druge države denar raje dajale svojim državljanom, ki so ostali brez službe (to so recimo storili
Američani).

JAVNI NATEČAJ
Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica objavlja
JAVNI NATEČAJ
za izbor in razvoj najboljše podjetniške ideje na območju
občine Slovenska Bistrica
Občina Slovenska Bistrica, v sodelovanju z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica (RIC), razpisuje
javni natečaj za izbor in razvoj najboljše podjetniške ideje
s področja podjetništva, socialnega podjetništva ali zadružništva na območju občine Slovenska Bistrica.
Temeljna ideja natečaja je spodbuditi prebivalce občine

GOSPODARSTVO, URAD ZA DELO

Baltske države so se osredotočile na prihodkovno stran
podjetij in povečanje zdravstvenih kapacitet.
Avstrija in Španija pa spadata med države, ki niso naredile ničesar glede delovnih mest. Prihodek gospodinjstva
na osebo v teh dveh državah je še vedno okoli šest odstotkov nižji kot v času pred epidemijo.
Delno povzeto po: The Economist in SiOL.
Mag. Monika Kirbiš Rojs,
državna sekretarka, Služba Vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Slovenska Bistrica v smeri prepoznavanja, oblikovanja in
izpopolnitve podjetniških idej, ki spodbujajo razvoj podjetništva, socialnega podjetništva ali zadružništva v lokalnem okolju ter podpora pri morebitnem nadaljnjem razvoju in realizaciji perspektivnih poslovnih idej z vstopom
na trg.
Več informacij je na voljo:
• https://ric-sb.si/javni-natecaj-za-izbor-in-razvoj-najboljse-podjetniske-ideje-na-obmocju-obcine-slovenska-bistrica
in na občinski spletni strani:
• https://www.slovenska-bistrica.si/objave/58OSB

NOVI PROJEKTI IN
STORITVE ZAVODA RS
ZA ZAPOSLOVANJE

Spreminjajoči se trg dela in okoliščine, v katerih delujemo, od
nas zahtevajo stalne prilagoditve in razvijanje novih storitev.
Treba je stopiti naproti tako delodajalcem kot brezposelnim
osebam, zato se trudimo, da v nove projekte in storitve z roko
v roki vključujemo oboje. Smo most, ki povezuje na trgu dela,
zato smo razvili storitev Inkluzivno kreiranje delovnega mesta in sodelujemo pri projektu Dan za dvojnika.
Inkluzivno kreiranje delovnega mesta
V okviru projekta Izvajanje storitev za brezposelne, druge
iskalce zaposlitve in delodajalce, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada, smo za delodajalce razvili storitev,
s katero želimo prispevati k optimizaciji njihovih delovnih
procesov, in sicer ko se srečujejo s pomanjkanjem določenega kadra in poslednično ostajajo nekatere naloge ne-
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opravljene ali pa so nekateri zaposleni preobremenjeni
s kompleksnimi nalogami. Rešitev je inkluzivno kreiranje
delovnega mesta.
Kako poteka kreiranje takega delovnega mesta?
•Sodelavci Zavoda se pogovorimo z delodajalcem in skupaj analiziramo delovne procese in naloge za izbrana delovna mesta.
•Skupaj izberemo zahtevnejša delovna mesta, za katera
delodajalec težje najde ustrezen kader.
•Ta delovna mesta skupaj optimiziramo tako, da mu
odvzamemo rutinske naloge in za opravljanje teh ustvarimo novo delovno mesto. S tem lahko omogočimo zaposlitev brezposelnim, ki jo težje najdejo, delodajalcu pa razbremenitev kadrov, ki zasedajo zahtevnejša delovna mesta.
•Če se delodajalec odloči za zaposlitev brezposelne osebe,
mu omogočimo dodatno storitev, tako imenovani job coaching. Coach na delovnem mestu omogoča opolnomočenje novozaposlene osebe, delodajalca in celotnega tima. Z
njegovo podporo dosežemo trajnejšo in učinkovitejšo integracijo novozaposlenega v delovni proces.
Prednosti za delodajalce so številne, saj tako pridobijo:
•podrobnejši vpogled v delovne procese izbranih delovnih
mest in njihovo analizo,
•vpogled v možnosti prerazporeditve obstoječih kadrov,
•izbor in selekcijo brezposelnih kandidatov,
•podporo pri uvajanju in spoznavanju novozaposlenega,
•skrajšanje uvajalnega obdobja,
•finančni in časovni prihranek,
•ugled družbeno odgovornega delodajalca.
Za podrobnejše informacije lahko delodajalci kontaktirajo
s sodelavci v Centralni pisarni za delodajalce po telefonu
na telefonski številki 01 330 81 79 ali po e-pošti na naslovu
cpd@ess.gov.si.
Dan za dvojnika
Dan za dvojnika je dogodek, ki poteka v okviru projekta
Dostojno delo za vse. Projekt je namenjen dvigu ozaveščenosti strokovne in splošne javnosti ter drugih deležnikov
na trgu dela na temo dostojnega dela. Partnerji projekta
so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,Inštitut za razvoj
družbene odgovornosti in NAV – norveški zavod za zaposlovanje. Dan za dvojnika v sodelovanju z delodajalcem izvedemo na način, da ga brezposelna oseba preživi kot dvojnik
zaposlenega na delovnem mestu, ki si ga želi opravljati, ali v
podjetju, v katerem se želi zaposliti. Delodajalec določi mentorja, ki ga dvojnik en dan spremlja pri njegovem delu.
Dodana vrednost za brezposelno osebo je doživitev dejanskega delovnega okolja, možnost in priložnost, da opa-
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zuje potek dela v podjetju, spozna zahteve delovnega mesta, začuti klimo v podjetju. Na ta način lahko preveri tudi
ustreznost lastnih predstav o zaposlitvi, ki si jo želi, preveri
svoje kompetence za tako delovno mesto in pridobi realno
izkušnjo, kako poteka delovni dan v podjetju.
Dodana vrednost za delodajalca:
•sodeluje pri izvedbi Dneva za dvojnika v Sloveniji – postane
ambasador Dneva za dvojnika v Sloveniji;
•omogoči zainteresiranim, da pridobijo izkušnjo delovnega
dne v njihove podjetju in spozna potencialne bodoče sodelavce;
•prispeva k zagotavljanju dostojnega dela v Sloveniji;
•si zagotovi promocijo svojega podjetja.
Dan za dvojnika v Slovenski Bistrici
Dan za dvojnika je februarja potekal tudi v Vrtcu Otona
Zupančiča v Slovenski Bistrici, kjer so v svoje delovno okolje sprejeli mlado brezposleno osebo, ki se želi zaposliti kot
pomočnica vzgojiteljice. Dvojnico smo izbrali na Uradu za
delo Slovenska Bistrica in jo predali mentorici v vrtcu. Mentorica in dvojnica sta pred dogodkom prejeli majici, ki sta ju
nosili tekom dogodka, podelili pa smo jim tudi certifikate
za sodelovanje pri izvedbi Dneva za dvojnika in prispevek k
zagotavljanju dostojnega dela v Sloveniji. Vsi sodelujoči so
izkušnjo doživeli kot pozitivno in dobrodošlo. Svoje vtise je
v nekaj besedah opisala tudi dvojnica pomočnice vzgojiteljice: »Všeč mi je bilo, ker so mi otroci od začetka, ko so me
videli, zaupali. Imela sem občutek pripadnosti ljudem in otrokom, ker so me tako toplo sprejeli.«
Zaradi pozitivnih izkušenj in krepitev partnerstev na trgu
dela si tudi v prihodnje želimo snovati in sodelovati pri projektih, ki prinašajo nove dobre prakse.
Alenka Lobnikar, vodja uradov za delo
ZRSZ Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica, Lenart
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PREDLOGI ZA
PRIZNANJE ALI
NAGRADO CIVILNE
ZAŠČITE
1. PREDLOG ZA PRIZNANJE ALI NAGRADO
A – posameznik: VLADO BERDNIK
Predlog za vrsto priznanja oziroma nagrado: BRONASTI ZNAK
Utemeljitev: Gasilec Vlado BERDNIK je član Prostovoljnega gasilskega
društva Šmartno na Pohorju že 43 let. Predsedniško funkcijo opravlja
neprekinjeno od leta 2008. V društvu podpira visoko operativno usposobljenost gasilcev. Zato je dajal poseben poudarek izobraževanju in tudi
opremljanju enot. Vodil je nabavo novih gasilskih vozil in obnovo gasilskega doma. Pri tem je pokazal svojo požrtvovalnost in pripadnost društvu.
V težkih razmerah mu je uspelo pridobiti finančna sredstva in angažirati
gasilce za sodelovanje. Sodeluje v tekmovalni gasilski ekipi, ki je dosegla
velike mednarodne uspehe. Bila je kar štiri krat olimpijski prvak. Na strokovnem področju je dosegel čin gasilski častnik II. stopnje. Kot prostovoljec
ohranja v družbi človekove vrednote kot so solidarnost, sočutje, nesebičnost in pomoč sočloveku. Vedno je pripravljen pomagat in pomoči ne bo
nikoli odklonil. To dokazuje s svojim nesebičnim delom. V društvu ga cenijo kot dobrega in poštenega človeka. Je gasilec, ki je gotovo v ponos PGD
Šmartno na Pohorju. Predlagatelj: Branko Hojnik, poveljnik CZ Občine
Slovenska Bistrica

2. PREDLOG ZA PRIZNANJE ALI NAGRADO
B – skupine, občine, gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije:
Utemeljitev: PGD Slovenska Bistrica aktivno deluje na območju Občine
Slovenska Bistrica že 150 let. Je eno izmed najstarejših gasilskih društev v
Sloveniji. Iz društva izhaja nadaljnji razvoj gasilstva na celotnem območju
občine. So osrednje gasilsko društvo v občini s podeljeno koncesijo na področju prometnih nesreč in nevarnih snovi. V društvu je zbrano ogromno
izkušenj in znanj tako, da lahko občani računajo na njihovo pomoč ob katerikoli nesreči. To so tudi večkrat požrtvovalno pokazali, ko je bilo potrebno.
Znanje in izkušnje prenašajo tudi na ostala gasilska društva v občini. Ob večjih intervencijah seveda društvom nudijo vso svojo pomoč tako z opremo
kot ljudmi. So društvo, ki daje izjemni poudarek na izobraževanju gasilcev
in obnavljanju njihovega znanja. V svoji sredini imajo več usposobljenih
višjih in visokih častnikov. Prav tako sledijo napredku na področju tehnike
in zaščitni opremi, ki je potrebna za učinkovitejšo pomoč in samo zaščito
gasilcev. Delujejo tudi na področju podmladka tako, da ustrezno skrbijo za
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3. PREDLOG ZA PRIZNANJE ALI NAGRADO
A – posameznik: MATJAŽ BOLDIREV
Predlog za vrsto priznanja oziroma nagrado: BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Utemeljitev: Štabni vodnik Matjaž Boldirev že vrsto let aktivno sodeluje v
okviru zaščite in reševanje tako v privatnem življenju kot tudi v Slovenski
vojski. Da mu življenje ljudi v stiski veliko pomeni dokazujejo njegove reference, ki obsegajo vrsto strokovnega znanja. Imenovani je podpoveljnik
PGD, prvi posredovalec, usposobljen za delo z dihalnimi aparati, bolničar,
tehnični reševalec in še bi lahko naštevali. V reševanje ljudi in premoženja
je vložil veliko dobre volje, strokovnega znanja in svojega prostega časa.
Da zgoraj navedene trditve držijo dokazujejo nedavni dogodki v Spodnji
Polskavi, ko je zagorela stanovanjska hiša. Na kraju dogodka je pred ognjenimi zublji pravočasno rešil 92. letno lastnico hiše. Zraven omenjenih
dejavnosti je tudi v času epidemioloških razmer aktivno sodeloval v enoti
»VIHRA« kjer je bil večkrat angažiran pri transportu opreme za bolnike. Z
veliko vnemo in strokovnim znanjem je zagotovo pripomogel k ugledu
Slovenske vojske in Civilne zaščite.
Predlagatelj: Slovenska vojska

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA
Predlog za vrsto priznanja oziroma nagrado: 150 letnica – Plaketa Civilne zaščite
nasledstvo. Aktivno sodelujejo v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica in njihovih
organih. Kar nekaj poveljnikov zveze je bilo iz vrst PGD Slovenska Bistrica.
Od ustanovitve Občinskega gasilskega poveljstva Občine Slovenska Bistrica
pa zelo dejavno sodelujejo tudi v tem poveljstvu. Svoj pečat puščajo tudi pri
reševanju ponesrečencev ob prometnih nesrečah. Ogromno vlogo so imeli
v vseh večjih neurjih, ko je bilo potrebno s tehničnimi ukrepi zaščititi življenja in premoženje občanov. Je gasilsko društvo, ki vse bolj prevzema tudi
osnovne naloge civilne zaščite kot so tehnično reševanje, prvo pomoč in
dekontaminacija v primeru RKB nesreč. Skratka PGD Slovenska Bistrica je
skozi vso zgodovinsko obdobje skrbelo za razvoj gasilstva na območju Občine Slovenska Bistrica in tudi širše izven meja občine ter ima pomembno
vlogo za ohranjanje prostovoljnega gasilstva v Sloveniji.
Predlagatelja: Gasilska zveza Slovenije, Civilna zaščita Slovenska Bistrica
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POROČILO O
KAKOVOSTI PITNE
VODE ZA LETO 2021
Kaj nam pomeni voda?
Voda različnim ljudem pomeni različne stvari. V gospodinjstvih, šolah, na delovnih mestih lahko voda pomeni
zdravje, higieno in dostojanstvo. V naših osebnih življenjih
lahko pomeni povezavo z naravo, ustvarjanjem, kulturo,
povezanost s skupnostjo in s samim seboj. V kmetijstvu,
industriji in energetiki voda pomeni produktivnost, trajnostni razvoj in varnost. V naravi pa mir, harmonijo in preživetje.
Je pa voda v današnjem času ogrožena zaradi naraščanja
števila prebivalstva, ki mu ne sledi odgovorno upravljanje
in gospodarjenje z vodami in vodnimi viri, vedno večjih
zahtev industrije in intenzivnega kmetijstva ter vse večjih
vplivov podnebnih sprememb.
Pomen vrednotenja vode določa, kako z njo upravljamo
in jo uporabljamo. Ne zavedamo se namreč, da je vrednost vode veliko večja od njene cene. Voda ima namreč
izjemno in vsestransko vrednost za človeško eksistenco.
Če spregledamo katerokoli od vrednot obstoja, kulture,
zdravja, izobraževanja, gospodarstva in celovitosti našega
naravnega okolja, obstaja velika možnost, da bomo ta nenadomestljivi vir slabo upravljali.
Pitna voda v Sloveniji? V Sloveniji se s pitno vodo iz vodovodov, ki so vključeni v redni nadzor kakovosti vode, oskrbuje 94 % prebivalcev. Slovenija je z vodnimi viri izredno
bogata država in se po količini in tudi po kakovosti vode
uvršča v sam evropski vrh. Varna oskrba s pitno vodo ima
izjemen pomen za zdravje prebivalstva, zato morajo lokalne skupnosti v svojih prostorskih načrtih zavarovati
vsak vir pitne vode pred onesnaženjem. Varovati je treba
obstoječe, rezervne in predvidene vodne vire tudi tiste,
ki nimajo določenih vodovarstvenih območij in vodovarstvenega režima. Zdravstvena ustreznost pitne vode v
vodovodnih sistemih se presoja po merilih in velja, da je
ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in
drugih škodljivih snovi v takšni količini in kakovosti, da bi
to pomenilo nevarnost za zdravje ljudi. Temeljni predpis,
ki ureja omenjeno problematiko, je Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 35/07, 25/09
in 74/15). Vsak upravljavec mora imeti za vsak vodovodni
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sistem ustrezno pripravljen HACCP-načrt, po katerem se
izvaja notranji nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu. V primeru neskladnosti je namreč rezultat
preizkušanja samo eden od pokazateljev sprememb na
sistemu, pri neskladnosti pa gre za povezanost vzorca,
vzrokov in ukrepa v prostoru in času.
Da bo voda v Evropi še varnejša, EU
posodablja Direktivo o pitni vodi, ki
določa minimalne
standarde kakovosti za vodo, ki
je namenjena za
pitje, kuhanje ali
druge gospodinjske namene, in
nas s tem varuje
pred onesnaženjem, namen pa
ima povečati zaupanje potrošnikov v pitno vodo in s tem spodbuditi pitje
vode iz vodovoda.
Pitje vode iz pipe je poceni in okolju prijazno. Po mnenju
Evropske komisije bi lahko dostop do kakovostnejše vode
zmanjšal porabo ustekleničene vode za 17 odstotkov. Na
ta način bi veliko prihranili, hkrati pa bi pozitivno vplivali
na okolje, saj bi zmanjšali emisije ogljikovega dioksida in
količino plastičnih odpadkov.
Evropski poslanci pozivajo k zadostnim sredstvom in izvedbi priporočil ter polni uvedbi principa »onesnaževalec
plača«. Hočejo, da se cilji direktive bolje vpletejo v sektorje
kmetijstva, prometa in energetike. Poleg tega pa pozivajo,
da se mora zmanjšati uporaba gnojil in pesticidov.
Voda od vseh pijač najbolj odžeja, dobro vpliva na poču-
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tje, blaži glavobol, pomaga pri uravnavanju telesne teže
in podobno. Voda iz pipe je pri nas ugodna in dostopna,
zaenkrat pa tudi ni bojazni, da bi je zmanjkalo, je pa tudi
najbolj ekološka, saj ne proizvaja odpadkov. Zraven tega
je ves čas pod nadzorom, saj jo pristojne službe redno
nadzirajo, in je edina, ki ostaja ves čas sveža. Žal pa pomen
stalnega nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti neredko spregledamo.
V formalnem smislu je voda določena kot pitna z namenom uporabe: voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi
hrane ali za druge gospodinjske namene in vsa voda, ki se
uporablja v proizvodnji in prometu z živili. Ustrezati mora
tudi minimalnim predpisanim zahtevam zakonodaje. Poskrbeti je treba za preventivno dezinfekcijo sistemov oskrbe s pitno vodo in sanitacijo vseh objektov z namenom
preprečevanja razvoja bakterij in mikroorganizmov ter
možnosti preprečevanja hidričnih epidemij.
Potrebna pa nam je še za marsikaj drugega, ne nazadnje
za zabavo, kot okras, ustvarja razpoloženje. Pri vsakem srečanju z vodo se moramo zavedati, da je njena trenutna
funkcija le del kroženja vode v naravi. Del tega kroženja
poteka tudi v našem telesu, naših domovih, tovarnah idr.
Varovanje voda in nasploh okolja, našega najdragocenejšega življenjskega vira v 21. stoletju ni več vprašanje
varstva narave, postalo je veliko več – postaja vprašanje
etike. Včasih smo morali naravo zavarovati zgolj zaradi njene neokrnjenosti, danes jo moramo ščititi pred človekom.

upravljavci vodovodnih
sistemov z vse večjo rastjo
zavedanja odgovornosti,
ki jo imamo pri oskrbi s
pitno vodo. Dezinfekcija
sistemov je postala najmočnejša KKT-točka v dokumentu in v vsakdanjem
delovnem procesu.
Komunala Slovenska Bistrica se zaveda, da je dejavnost oskrbe s pitno vodo zahtevno področje, ki ne dovoljuje stihijskega in nenačrtnega izvajanja. Dejavnost se natančno
spremlja, opazujejo se določeni trendi dogajanj in gibanj,
ki omogočajo načrtovanje bodočega razvoja vodooskrbe
na našem območju. Zraven tega je pitna voda po naši zakonodaji živilo, in zato pogojuje stalni razvoj, visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter redni nadzor. To je

VODA KROJI SVET
Človek preživi brez marsičesa, brez nafte in premoga, celo brez elektrike in denarja, tudi brez bank in politike, brez vode pa ne more. To je tisto, kar je v svojem
bistvu dobra novica za Slovenijo, če bo le znala bolje poskrbeti za svojo vodo.
Borut Tavčar, Delo

tudi logično, saj vsi vemo, kakšne so lahko posledice, ko
tako pomembno živilo postane neužitno in neuporabno. Delavci s področja oskrbe s pitno vodo vsakodnevno
skrbijo za kondicijo vsakega posameznega vodovodnega
sistema. Vse to pa včasih ni dovolj za varno oskrbo s pitno
vodo. Nepredvidljiva narava ima svojo moč in prinaša tudi
presenečanja, zraven tega so tudi podnebne spremembe
tako očitne, da jih lahko opazi že vsak. Tu pa so še zastareli cevovodi in dotrajani priključki, ki kličejo po zamenjavi.
Komunala tudi redno pripravlja letne načrte za zamenjave vodovodnih sistemov, sodeluje pri projektih in podaja
predloge in mnenja na predmetnem področju pri pridobivanju sredstev iz drugih virov.
Prav zaradi navedenega je krog »varne oskrbe s pitno
vodo« multidisciplinarno povezan z nešteto področji, ki
so medsebojno odvisni.
Kot vsako leto skladno z navodili NIJZ ponovno objavljamo natančne
načine obveščanja uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.
1.Uporabniki prejmejo obvestilo na položnici o objavi re-

Z vzpostavitvijo
HACCP-sistema
pri pripravi in distribuciji
pitne
vode se je izboljšala preglednost
delovanja sistema,
ključnega pomena pa sta vsekakor
boljši nadzor in preventivna ravnanja pri oskrbi na podlagi
spremljanja 7 znanih načel.
Leto 2021 pa je še prav posebno leto tako na področju varovanja vodnih virov kot na področju upravljanja z vodovodnimi sistemi. Ker je bilo to leto začetek nekega novega
covidnega obdobja, smo se veliko novega naučili tudi
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zultatov z naslednjo vsebino:
LETNO POROČILO O REZULTATIH ANALIZ PITNE VODE
BO OBJAVLJENO V INFORMATORJU IN NA SPLETNI
STRANI www.komunala-slb.
si. IZREDNE DOGODKE SPOROČAMO NA LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJAH (RADIO
ROGLA, RADIO MARIBOR, RADIO PTUJ), PREKO SISTEMA
SMS-OBVEŠČANJA TER NA SPLETNI STRANI PODJETJA.
2.Za obveščanje ob izrednih razmerah posameznih izpadov pitne vode ali ob nastopu oporečnosti imamo v
podjetju na vseh osmih vodooskrbnih sistemih izdelane
sezname institucij in posameznikov, ki jih je treba ob izpadu še posebej obveščati.
3.V primeru odprave okvar ali večjih vzdrževalnih del na
vodovodnem sistemu v upravljanju in vzdrževanju Komunale Slovenska Bistrica uporabnike o izpadu pitne vode
in motnjah pri oskrbi obveščamo preko sredstev javnega
obveščanja, s SMS-sporočili, na spletni strani podjetja in
na Facebooku.
Tabela: Obveščanje uporabnikov

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH SLOVENSKA BISTRICA - del, OPLOTNICA - del, MAKOLE - del, RAČE - FRAM - del
IN KIDRIČEVO - del
Oskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska
javna služba in vsaka občina v svojem odloku podrobneje
določi opravljanje te dejavnosti in organizacijsko obliko.
Komunala Slovenska Bistrica oskrbuje z vodo 60 % prebivalcev občine Slovenska Bistrica. Drugi izvajalci javne
službe v občini Slovenska Bistrica so KS Zgornja Ložnica,
KS Zgornja Polskava, KS Tinje, Vodovodna zadruga, OKP
Rogaška Slatina, v drugih občinah pa še režijski obrat Rače
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- Fram, VO Variša vas, VO Hrastovec in Komunala Ptuj.
Komunala Slovenska Bistrica ima v upravljanju in vzdrževanju osem hidravlično ločenih vodovodnih sistemov:
•sistem Dežno (zajetje Ravno Cerje).
•sistem Dolina Ložnice (zajetje Jelovec).
•sistem Oplotnica – Kebelj (zajetje Kot, Podgrad, Koritno Sujek - Mini).
•sistem Kovača vas (zajetja Močnik, zajetje Motaln).
•sistem Slovenska Bistrica - Šikole (zajetje Vauharica, vrtini
Velenik 1 in 2, vrtine Šikole GV1 in GV2 in PV3, zajetje Vodarna Zgornja Bistrica),
•sistem Visole (zajetje Rep - Urh),
•sistem Zgornje Prebukovje - Šmartno (zajetje Žigart – Kopač - Uršula),
•sistem Cezlak (zajetja 1, 2 in 3).
REZULTATI DRŽAVNEGA MONITORINGA
Na sistemu SLOVENSKA BISTRICA - ŠIKOLE je bilo odvzetih skupno 18 vzorcev. Dva vzorca odstopata v primeru
indikatorskih parametrov, zaradi prisotnosti koliformnih
bakterij, kar nima vpliva na zdravje ljudi. Odstopanja glede kemičnih parametrov ni. Vsi drugi vzorci ustrezajo zakonskim zahtevam. Mikrobiološkega onesnaženja ni bilo
zaznati.
Na sistemu OPLOTNICA - KEBELJ so bili odvzeti 4 mikrobiološki vzorci, en vzorec je bil mikrobiološko neskladen.
Vse redne in občasne kemične analize zadostijo zahtevam
Pravilnika o pitni vodi.
Na sistemih DOLINA LOŽNICE - MAKOLE, VISOLE, KOVAČA
VAS, ŠMARTNO - POKOŠE, DEŽNO in CEZLAK na odvzetih
vzorcih ni bilo zaznanih odstopanj.
REZULTATI NOTRANJEGA NADZORA KAKOVOSTI PITNE VODE:
Na sistemu SLOVENSKA BISTRICA - ŠIKOLE je bilo odvzetih
151 mikrobioloških in 90 osnovnih in razširjenih kemičnih
vzorcev, od tega je bilo 17 kontrolnih vzorcev z vsebnostjo indikatorskih parametrov. Mikrobiološko onesnaženje
ni bilo zaznano. Osnovne in razširjene kemične analize na
odjemnih
m e s t i h
ustrezajo
zahtevam
Pravilnika o
pitni vodi.
Na sistemu
DOLINA
LOŽNICE MAKOLE je
bilo odvze-
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tih 22 mikrobioloških vzorcev, en vzorec je bil indikatorsko
neskladen, mikrobioloških odstopanj ni bilo. Vse redne kemične analize zadostijo zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Na sistemu KOVAČA VAS je bilo odvzetih 13 mikrobioloških vzorcev in šest kemičnih vzorcev. En vzorec izkazuje
mikrobiološko onesnaženje, ki je bilo s kontrolnim vzorcem zavrženo, vsi drugi vzorci ustrezajo zahtevam pravilnika.
Pri odvzetih vzorcih na sistemih VISOLE, ŠMARTNO NA
POHORJU in OPLOTNICA - KEBELJ, DEŽNO in CEZLAK ni
bilo zaznanih odstopanj v obeh analiziranih segmentih
mikrobioloških in kemičnih preizkušanj.
Skupno število odvzetih vzorcev v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa na vseh osmih vodooskrbovalnih območjih

Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je bila oskrba s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica v letu
2021 na vseh vodovodnih sistemih pod notranjim nadzorom varna za pitje. Ob vseh ugotovljenih neskladjih so se
vzpostavili korektivni ukrepi skladno s HACCP-dokumentom in sanitacijskimi pravili higienske prakse, ki služijo za
čim hitrejšo vzpostavitev normalnega delovanja vodovodnega sistema.
PRIPOROČILA UPORABNIKOM:
Z namenom preprečitve tveganja in v izogib težavam pri
zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne
vode na internih instalacijah ponovno priporočamo la-
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stnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov,
da do vzpostavitve običajnih delovnih razmer poskrbijo
za osnovne preventivne ukrepe:
1.Popolna izmenjava vode v interni vodovodni napeljavi
vsaj v periodi do 7 dni. Navedeno dosežete z odprtjem
vseh pip vsaj do stabilizacije temperature in izmenjavo
vode v straniščnih kotličkih.
2.Upoštevati priporočila NIJZ za preprečevanje razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju, ki so
prav tako posledica neuporabe internega vodovodnega
omrežja in so dosegljiva na spletnem mestu: https://nijz.
si/sl/preprecevanje-razmnozevanja-legionel-v-hisnem
-vodovodnem-omrezju
3.Seznaniti se s priporočili, navodili o ravnanju ob izrednih
dogodkih in mnenji na spletnih straneh Nacionalnega
inštituta za javno zdravje: http://www.nijz.si, ki služijo kot
pomoč pri ravnanju, kadar se zaznajo težave pri oskrbi s
pitno vodo.
4.Vključiti se v sistem obveščanja o izrednih dogodkih,
spremembi kakovosti pitne vode, investicijskih delih na
vodovodnem sistemu in drugih dogodkih s SMS-sporočili.
ZA PRIDOBITVE PRAVICE DO SMS-OBVEŠČANJA morajo uporabniki
izpolniti izjavo o strinjanju za
prejemanje sporočil, objavljeno na spletni strani Komunale
Slovenska Bistrica. Storitev je za
uporabnika BREZPLAČNA.
Da bo delovanje vodovodnega sistema zanesljivo in stabilno, moramo upoštevati različne dejavnosti pri pripravi
in distribuciji vode, ki pa morajo delovati usklajeno, saj
lahko le v sistemu zanesljivega delovanja pričakujemo
tudi ugodne rezultate in zadovoljstvo uporabnikov ter njihovo zaupanje.
Ker pa je voda kot živilo namenjena za neposredno uporabo, se vsi skupaj še toliko bolj zavedamo, da lahko vsak
izredni dogodek poslabša njeno kakovost, zato so dobrodošla vsa obvestila o spremembi, ki jo zaznate na terenu
na že znano telefonsko številko 24-urne dežurne službe
041-646 779, v dopoldanskem času pa tudi na številko
02-80 55 400, da lahko kot upravljavec sistema čim hitreje
ugotovimo vzrok neskladnosti in izvedemo vse ukrepe do
vzpostavitve nemotene oskrbe s pitno vodo.
Jožica Dobaj
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LETNO POROČILO O
PITNI VODI ZA LETO
2021
KS Zgornja Polskava je v letu 2021 upravljala vodovodne sisteme: Zgornja Polskava, Gabernik 1 in Gabernik 2.
Notranji nadzor v letu 2021 je potekal po ustaljenih
postopkih na osnovi HACCP-načrta, ki vsebuje mesto
vzorčenja, vrsto preskušanj in frekvenco vzorčenja. Preskušanja v okviru notranjega nadzora in monitoringa je
leta 2021 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; oddelek za okolje in zdravje Maribor.
•REZULTATI VZORČENJA NOTRANJEGA NADZORA IN MONITORINGA V
LETU 2021
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•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 http://www.slovenska-bistrica.
si/organizacija/286 in KS Zgornja 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. 12. 2015):

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).
Na vodovodnih sistemih Zgornja Polskava in Gabernik 2
izvajamo stalno kloriranje pitne vode; vsebnost prostega
klora merimo in ga vzdržujemo med 0,1 mg/l do 0,3 mg /l.
•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 KS Zgornja
Polskava, odgovorne osebe so Nevenka Mesarič, predsednik KS ali Sonja Mihelič.
Načrt vzorčenja za leto 2022 (v načrtu so zajeta vzorčenja no-

tranjega nadzora)
Sonja Mihelič, odgovorna oseba za HACCP
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INTERVJU

Patricija Breznikar,
direktorica Knjižnice
Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica
V času epidemije ste se skupaj z uporabniki soočili z drugačno
knjižnico. Kako ste se prilagodili razmeram v času popolnega
zaprtja in nasploh vsem ukrepom, povezanih s covidom-19?
V času popolnega zaprtja osrednje in vseh krajevnih knjižnic smo ob takojšnjem obveščanju članov in uporabnikov naših storitev začeli izposojo gradiva po pošti. Takoj ko
so razmere glede omejitev dopuščale, smo pozvali člane
k naročanju gradiva in so ga v knjižnici samo prevzeli. Ves
čas smo zagotavljali dostop do gradiva na različne načine.
Še dodatno smo promovirali izposojo e-knjig preko portala Biblos in v istem letu (2020) smo omogočili še izposojo zvočnih knjig na portalu Audibook. Pričakovanja so se
uresničila, saj se je izposoja e-knjig povečala za desetkrat.
Podoba knjižnice v času covida-19 je spremenjena, njeno poslanstvo delovanja je okrnjeno. Vendar bralci kljub
vsemu vedno najdejo poti do knjige, branja in informacij.
Kljub temu ste v zadnjem času organizirali kar nekaj odmevnih prireditev. Izjemen odziv je dosegel literarni natečaj Čez
potok skače, kjer je most. Na natečaju je sodelovalo 68 avtorjev različnih starosti, besedil pa se je nabralo kar 95. To priča
o tem, da imamo na bistriškem območju tudi veliko piscev, ne
samo bralcev ...
Želja po literarnem natečaju je bila že nekaj časa prisotna.
Ravno lansko leto, ob zmanjšanju drugih dogodkov in dejavnosti, pa je bil pravi čas, da željo tudi uresničimo. Razpisali smo literarni natečaj Čez potok skače, kjer je most, ki
se je navezoval na tematiko Vošnjakove bralne značke za
odrasle Oh, ta mladost!. Z odzivom smo bili resnično prijetno presenečeni. Da smo lahko vse sodelujoče obdarili,
smo k sodelovanju povabili založbe, ki so se odzvale z darilnimi boni za nakup knjig, s knjigami in glavno nagrado
natečaja – bralnikom InkBook. Na osrednjem dogodku je
bil govorec pisatelj Tone Partljič, ki je tudi vse nagrajene
tekste prebral in podal javno pohvalo ter izrazil presenečenje glede kvalitete tekstov. Dejal je, da je presenečen,
saj na Bistriškem niso samo dobri bralci, ampak tudi kvalitetni pisci. Tudi strokovna komisija je imela zahtevno delo
pri izboru nagrajencev. Knjižnica je izdala zbornik besedil
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vseh prispelih tekstov literarnega natečaja. Knjiga je na
voljo v knjižnici po zelo ugodni ceni. Letos, pred poletjem,
bomo razpisali drugi literarni natečaj.
Zagotovo ste tudi ponosni, da ste že osmo leto zapored uspešno izvedli bralno značko za odrasle. Še posebej veseli podatek,
da je sodelujočih bralcev vsako leto več. Kako se je pravzaprav
porodila ideja za Vošnjakovo bralno značko za odrasle?
Z bralno značko za odrasle smo pričeli s priključitvijo k
bralni znački Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Nekaj let smo sodelovali na tak način, pokazalo pa se je, da bi bilo glede
organizacije in gradiva lažje, če bi imeli svojo bralno značko. Tako smo v letu 2014 zakorakali na samostojno pot in
prvo sezono naslovili Berimo domače. Vključili smo domače avtorje, kar se nam je zdelo še posebej pomembno
za promocijo bralne značke za odrasle. Poimenovali smo
jo Vošnjakova bralna značka za odrasle. V letu 2021 smo
uspešno izvedli že 8. sezono samostojne bralne značke
z naslovom Oh, ta mladost!. Sodelovalo je 106 bralcev. V
marcu pričenjamo z deveto sezono, katere tematika bo
ljubezen.
Tudi sicer ima knjižničarstvo v Slovenski Bistrici bogato tradicijo. K razvoju bralne kulture sta ogromno prispevala narodna
buditelja Lovro Stepišnik in dr. Josip Vošnjak, po katerem je
bila knjižnica leta 1984 poimenovana. Zato so tudi vaše tradicionalne prireditve povezane z njunima imenoma, nenazadnje tudi Dan knjižnice.
Slovenska knjiga je imela na Bistriškem velik pomen, še
posebej v času, ko slovenščina ni bila uradni jezik. Veliki
možje, kot so dr. Josip Vošnjak, dr. Janko Sernec, dr. Josip
Sernec in Lovro Stepišnik, so postavili trdne temelje knjižničarstva na našem področju. Še posebej sta z začetki
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čitalništva in knjižničarstva povezani imeni narodnega
buditelja in pisatelja Josipa Vošnjaka ter prvega potujočega knjižničarja Lovra Stepišnika. S pomočjo in podporo
Vošnjaka je Stepišnik leta 1863 na Zgornji Ložnici ustanovil prvo Bralno društvo pod Pohorjem in knjižnico Slovenska bukvarnica. Da bi knjige čim bolj približal bralcem na
podeželju, jih je s košem prenašal po pohorskih vaseh. S
tem načinom posojanja knjig je Lovro Stepišnik poznan
kot prvi potujoči knjižničar pri nas in širše na Balkanu. Leta
1868 je bila nato pod okriljem dr. Vošnjaka ustanovljena
čitalnica in kasneje leta 1908 še Dr. Josip Vošnjakova javna
ljudska knjižnica v Slovenski Bistrici. Praznovanje dneva
knjižnice je 25. maja.
Lani ste prvič sodelovali pri
bralnem projektu Poletavci.
Projekt je bil dobro sprejet
tako med mladimi bralci do 12.
leta starosti kot tudi njihovimi
starši. Zato ga boste ponovno
pripravili v naslednjih poletnih
počitnicah.
Glede na dejstvo, da smo
prvič sodelovali v projektu,
ki ga prireja Mestna knjižnica
Ljubljana in postaja že vseslovenski, smo bili z odzivom
med mladimi bralci zelo zadovoljni, saj je sodelovalo 162 bralcev. Na zaključno prireditev smo povabili Primoža Suhodolčana, ki ga imajo mladi zelo radi. Seveda nadaljujemo s projektom tudi letošnje
leto, v času poletnih počitnic.
Na literarnih večerih gostite tudi številne znane Slovence.
Kako vam jih uspe privabiti?
Naša knjižnica je ena izmed večjih osrednjih knjižnic v Sloveniji in »dober glas seže v deveto vas«, če nas lahko malo
pohvalim. Poznani smo širše in tako zanimivi različnim
gostom, ki se želijo predstaviti. Še nihče od ustvarjalcev
in znanih Slovencev nam ni dal košarice. Treba je dobro
nagovoriti gosta in slikovito predstaviti zgodbo oziroma
povedati, zakaj si ga želimo v svoji družbi. Prepoznajo se v
tem in zelo radi pridejo. Če delamo s srcem, smo prepričljivi in zanimivi za marsikoga.
Med pomembnejše dosežke med vašim vodenjem knjižnice sodita tudi odprtje novih prostorov krajevne knjižnice na
Pragerskem in izdaja zbornika ob 150. obletnici čitalništva na
Slovenjebistriškem. Zagotovo ste v ta projekta morali vložiti
izjemno veliko truda.
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Če želimo uspehe, je potrebno, da imamo najprej vizijo in
cilje. Cilje, ki so hkrati dovolj visoki, da smo motivirani, in
hkrati realni, da so lahko dosegljivi. Nato dodamo še optimizem, vztrajnost, potrpežljivost in začinimo s srcem in
veseljem. Tako je rezultat neizogiben.
In ko imamo ob sebi še kolektiv, ki čuti vsaj podobno in
je motiviran ter slišan, je pot k rezultatom toliko lažja in
lepša. Pragersko ima krasno knjižnico, kmalu bodo nove
knjižnice veseli še v Oplotnici in upam, da bomo kmalu
dočakali tudi težko pričakovano knjižnico na Zgornji Polskavi.
Ne smemo pozabiti, da v okviru Knjižnice Josipa Vošnjaka
deluje še šest krajevnih knjižnic. Gre torej za velik kolektiv, zato so medsebojni odnosi zagotovo še toliko bolj
pomembni.
Dobri medsebojni odnosi
so temelj vsega. Prepričana
sem, da brez tega ne gre,
če želimo dosegati rezultate in izpolnjevati svoje poslanstvo na področju našega delovanja. S knjižnično
dejavnostjo
pokrivamo
Foto: osebni arhiv štiri občine in področje s
približno 36.600 prebivalci.
V knjižnici, ki je sestavljena iz osrednje in šest krajevnih,
nas je 19 zaposlenih in še dodatno javna dela. Pogosto
spomnim zaposlene, da ni potrebe po prijateljstvu med
zaposlenimi, je pa nujno, da imamo značaj dobrega sodelavca. Značaj, ki s sabo prinaša odkritost, neposrednost,
razumevanje, vživljanje v položaj drugega in predvsem
veliko komunikacije in deljenja informacij med sodelavci.
Če se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, to
začutijo in zaznajo tudi naši uporabniki in člani, ki jim je
knjižnica namenjena.
Kakšni so aktualni podatki o vaših uporabnikih? Kakšno je njihovo število v primerjavi s prejšnjimi leti?
Članov naše knjižnice je zdaj 25 % vseh prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, kar je primerljivo s slovenskim
povprečjem. Članstvo tudi konstantno raste. Knjižnico je v
letu 2021 zaradi izposoje gradiva obiskalo 136.916 obiskovalcev, kar pomeni vsak dan v letu v povprečju 375 uporabnikov. To je obisk samo zaradi izposoje gradiva, sem
niso prišteti obiskovalci dogodkov, bibliopedagoške ure,
projekti in druge dejavnosti.

21

inf rmator

marec 2022

Kaj vam osebno pomeni knjiga? Če bi morali našteti najljubše
tri, katere so?
Knjiga mi pomeni počitek, odklop, sprostitev in spoznavanje neznanega ter ozaveščanje življenjskih zakonitosti.
Smerokaz življenja. Moje najljubše tri so zagotovo Učbenik življenja (M. Kojc), Delfin (S. Bambaren) in Pazi, katerega volka hraniš (K. Crnkić).
Sicer pa ste zelo dejavni tudi na drugih področjih. Ste tudi občinska svetnica, prostovoljka in članica domačega KUD-a Gaj
Zgornja Polskava. Verjetno ni lahko usklajevati vseh teh dejavnosti?
Nič ni težko, če si to želimo in nas te aktivnosti v lokalnem
okolju bogatijo in nam dajejo občutek, da nekaj prispevamo. Ko ni več tako, je čas, da odnehamo. Vsi imamo na
voljo le 24 ur dneva. Samo v nas je, kako si čas razporedimo in kako ga uporabimo. Ravno o tem piše avtor v knjigi
Pazi, katerega volka hraniš, ko v prvem poglavju govori
o čudežni banki življenja, ki je na voljo vsem. Citiram: »To
je ČAS. Vsako jutro, ko se zbudimo, nam naša življenjska
banka odpre kredit v znesku 86.400 sekund življenja za
tisti dan. Vse, česar tisti dan ne doživimo, je izgubljeno.
Včeraj je za vedno minil! Vendar se vsako naslednje jut-

UČENJE JE ŽIVLJENJE
– N A J KREP I
I N R AD OSTI!
Slogan, ki smo ga uporabili v naslovu, niso le lepe besede,
ampak imajo tudi težo. Že nekaj let je tudi vodilna tema
Tednov vseživljenjskega učenja, ki bodo letos potekali ponovno v spomladanskem času.
Z raziskavami so potrdili, da odrasli, ki so odprti za nova znanja in
se učijo na najrazličnejše načine, živijo bolje, dlje in predvsem bolj
zadovoljno. To vsekakor dokazujejo tudi posamezniki v našem lokalnem okolju, ki smo jih imenovali za ambasadorje
znanja in učenja.
Nekatere od njih smo prosili, da se ozrejo na tisti čas, ko
so postali ambasadorji, in jih povprašali o tem, kaj mislijo
o vseživljenjskem učenju kot o potrebi po novih znanjih,
veščinah in kompetencah danes.
Dr. Damijana Žišt, ki je bila ambasadorka učenja leta 2018,
se je odzvala našemu vabilu. Posebej zanimiva je njena
razvejana karierna pot, ki je navdušila dijake, s katerimi se
je takrat pogovarjala.
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ro ta čarovnija ponovi. Vseeno pa ne smemo pozabiti na
eno od osnovnih pravil – banka lahko naš račun zapre v
vsakem trenutku, brez opozorila. Naše življenje se lahko v
kateremkoli trenutku ustavi! Kaj počnete s svojimi 86.400
sekundami na dan?«
Radi se sprehajate v naravi, gibanje vam ogromno pomeni,
zelo radi ste tudi na morju. Verjetno na takšen način najbolje
napolnite svoje baterije?
Točno tako. Tudi naše pametne telefone moramo redno
polniti. Vsakemu od nas ta vir energije predstavlja nekaj
drugega in lahko tudi več stvari hkrati. Zame je to hoja v
naravi, najsibo to v bližnji okolici ali na morju. Morje ima
svoj poseben čar izven poletnih mesecev, ko je vse mirno,
brez množice turistov. Valovanje morja, galebi, morski zrak
in hoja. To je zame popolna kombinacija za sprostitev. Je
čas za pogovor s sabo in svojimi čustvi, čas za ideje ter
načrte za prihodnost. Najpogosteje hodim sama, včasih v
tišini s svojimi mislimi, včasih z dobro glasbo ali ob poslušanju zvočne knjige. Skratka, nikoli mi ni dolgčas.
Tomaž Ajd

»Pridobivanje znanja, veščin oziroma ustreznih kompetenc se mi
zdi v življenju zelo pomembno
za naš osebni in poklicni razvoj.
Vse to namreč širi naša obzorja in
nam pomaga, da na svet gledamo
drugače, širše. Pri tem ne mislim
samo na znanja, ki si jih pridobivamo skozi šolski oziroma študijski
sistem, temveč gre tudi za pridobivanje znanj in veščin, ki smo
jih pridobili tudi drugje, v svojem
prostem času. Vedno sem govorila,
in tako je še danes, šola in fakulteta nam seveda nudita pridobivanje
določenih znanj, vendar pa je za
vsakega od nas zelo pomembno
tudi pridobivanje izkušenj in znanj
v vsakodnevnem življenju, ki nas
izoblikuje skozi šolo življenja. Zato
bom na tem mestu zapisala zelo
star in oguljen rek, ki ga vsi poznamo, in sicer: Kaj se Janezek nauči, to Janezek zna, kajti resnično velja, da pridobljenega znanja in veščin nam nihče ne more odvzeti, in to je neprecenljivo
bogastvo, ki plemeniti vsakega od nas.«
Dr. Damijana Žišt, novinarka in penologinja
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Pred štirimi leti, ko je Urša Kac postala ambasadorka učenja,
je bila vsa njena pozornost usmerjena v pisanje knjige Komaj sem shodil, že sem dobil delo, ki smo jo takrat izdali
v naši hiši, in prvo službo, ki jo je dobila kot učiteljica slovenščine v osnovni šoli. Tokrat smo jo vprašali, kako gleda
na vseživljenjsko učenje – potrebo po novih znanjih, veščinah in kompetencah s položaja mlade mamice, ki ji hitro
se razvijajoči otrok pripravlja vedno nove izzive. Zapisala je
nekaj vrstic zelo na hitro, kot je dejala sama, medtem ko je
»mali lump« spal v vozičku.
»Od leta 2018, ko sem bila novopečena učiteljica, pa do letos, ko sem
postala mamica, se je zame vse spremenilo. Edina stalnica so spremembe,
pravijo. Poklicno in zasebno življenje
prinaša vedno nove izzive, zato je
treba večkrat poseči po knjigah, priročnikih, vpisati kak tečaj ali preprosto
vprašati za nasvet starejše in bolj izkušene generacije. Tudi moj dojenček
me vsak dan nauči kaj novega, recimo
kakšen luksuz je, da si lahko v miru
umiješ lase ali spiješ kavo.«
Urša Kac, učiteljica
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Urša Kac nas je spomnila na modrost, ki jo nosijo izkušnje. To
še kako dobro vedo članice študijskega krožka, ki ga vodi Ana
Kruder. Vedno se učijo druga od druge, se podpirajo, si pomagajo, se spodbujajo, kadar kaj ne gre tekoče, pa naj bo to pletilka, kvačka ali pa življenje samo. V letu 2010 je bila prejemnica nacionalnega priznanja za posebne dosežke pri učenju.
»Preko 20 let že vodim študijski krožek, ki je
druženje, pomoč, je zaupanje ... smo taka razširjena družina. Ne samo, da se učimo in si izmenjujemo zanje, ki ga imamo, skupaj smo, in
to nas bogati!«
Ana Kruder, mentorica ŠK
V teh dneh na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica snujemo
načrt dejavnosti, s katerimi bomo someščane povabili k
vseživljenjskemu učenju v letu 2022. Vabimo podjetja, zavode, društva, podjetnike in posameznike, da se nam pridružite pri izvedbi TVU 2022. Veseli bomo tudi vaših predlogov za nove ambasadorje znanja in učenja – za tiste
vaše sosede, prijatelje, sodelavce, ki bi si zaslužili, da njihov
trud, ki so ga vložili v pridobivanje novih znanj za izboljšanje življenja, nagradimo z javnim priznanjem.
Mag. Brigita Kruder, direktorica LU
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V AKCIJI:
SREDNJA ŠOLA
SLOVENSKA BISTRICA

ŠOLSTVO

benem pregledu slovenskih evrovizijskih nastopov, ki so ga
z mentorji samostojno pripravili dijaki SŠSB. Prireditev si še
vedno lahko ogledate na portalu YouTube.

Zadnje poročilo o dogodkih v bistriškem srednješolskem
hramu je napovedovalo Zborovizijo 2021, božično-novoletni koncert malo drugače … Z veseljem sporočamo, da nam
je uspelo! Čeprav je bil to precej zajeten podvig, nam je v
sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami in partnerskima
šolama iz tujine uspelo izpeljati drzen hibridni spletni dogodek, ki bi po vsej verjetnosti precej preglavic povzročal tudi
kakšni televizijski hiši. Najpomembneje je, da smo se vsaj
malo družili (četudi virtualno!), predvsem pa uživali ob glas-

Z znanjem, ustvarjalnostjo in s sodelovanjem odpiramo vrata v
svet.
Devetošolke in devetošolce ter njihove starše vabimo na dneva
odprtih vrat Srednje šole Slovenska Bistrica, ki bosta:
–v četrtek, 10. 3. 2022, ob 16.00 in
–v petek, 11. 3. 2022, ob 15.00.
Za vas pripravljamo ogled šole, pogovor z
zaposlenimi in zanimive delavnice. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja
v zvezi z vpisom, življenjem in delom na
srednji šoli.
Vse informacije bodo objavljene na www.sssb.si.
Za podrobnejši utrip življenja in dela na šoli nas poiščite na:
sssb_uradna
https://www.facebook.com/sssb.si/
Šola, kjer ustvarjamo več kot spomine. Pridružite se nam.
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Kljub temu da od našega zadnjega javljanja v decembru še
ni minilo precej časa, smo v novo leto vstopili zelo aktivno.
V začetku januarja smo na šoli namreč obeležili spominski
dan Občine Slovenska Bistrica, poleg prijetnih pogovorov z
gostujočimi predavatelji pa so se odvila številna tekmovanja
in karierni dan za zaključne letnike. Izpostavimo naj predavanje izjemne Laurel Holding, inštruktorice šole preživetja v
naravi, pripravili pa smo tudi paleto koristnih vsebin za dijake, in sicer s področij ohranjanja zdravja, spoštljivih medsebojnih odnosov in sodelovanja ter spoznavanja nadaljnjega
šolanja.
Februar se še ni popolnoma iztekel, a se je zgodilo že toliko
… Smučali smo na Treh kraljih, vsem tistim, ki jim do tega
ni bilo, pa je dobro del sveži pohorski zrak
na lahnem pohodu do Osankarice. Drugi
mesec v letu je prinesel tudi novo izdajo šolske revije Čveka in njene tujejezične priloge
Poliglot. Vse, ki bi torej želeli vedeti kaj več
o dogajanju na naših šolskih hodnikih, vlju-
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dno vabimo k branju. Oboje najdete na spletni strani SŠSB!
A to še ni vse … Začetek februarja so zaznamovali tudi četrtfinale v košarki, obeležitev slovenskega kulturnega praznika in zasluženo sodelovanje
dijakinj na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Tukaj sta še uspešno izvedena informativna dneva na daljavo, po katerih
upamo, da nas boste mnogi ohranili v dobrem spominu vse do vpisa v srednjo šolo. Ne
pozabimo še na šolsko lutkarsko skupino z
mentorjem Matevžem Gregoričem, ki se je
letos lotila lutkarske izvedbe Gogoljeve novele Plašč. Predstavo pa si bodo pred tekmo-

valnim izborom ogledali vsi naši dijaki.
No, kakšni so obeti?
Na šoli se bo predstavilo še nekaj fakultet, v teku
so sodelovanja na še nekaterih predmetnih državnih tekmovanjih, devetošolce in njihove starše
pa vljudno vabimo tudi na dneva odprtih vrat, ki
bosta 10. marca 2022 ob 16. uri in 11. marca ob
15. uri. Še kaj? Da, tudi za počitnice si bomo vzeli čas, čeprav že pridno snujemo, kaj vse ponuditi
svojim dijakom in Slovenski Bistrici do konca tega
šolskega leta.

OŠ Pohorskega
odreda Slovenska
Bistrica, strpna šola

po korakih razvijajo zavedanje sebe, ozaveščajo svoj odnos
do drugih otrok, razmišljajo o pojmu družina, raziskujejo
kulturo in običaje doma in po svetu. S tem načinom učenja
otrokom privzgajamo strpnost do različnih kultur, do drugače mislečih ter pripomoremo h kakovostnejšemu življenju in
večji solidarnosti. Jezikovne meje premagujemo z angleškim
jezikom, radi prisluhnemo drugemu jeziku in se naučimo
kakšne nove tuje besede. Učenci se veselijo vsakega klica
prijateljev, so motivirani za delo in učenje.
Veseli smo, da lahko sodelujemo pri mednarodnem projektu
Pomahajmo v svet, saj nas nove izkušnje in nova poznanstva
plemenitijo, bogatijo. Želimo si, da bi v prihodnje pri projektu sodelovalo več razredov naše šole in tudi več šol po vsem
svetu.

Na Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica že
drugo leto sodelujemo pri mednarodnem projektu Pomahajmo v svet, ki je pod okriljem zavoda Fini Radeče. Namen
projekta je zmanjševanje nestrpnosti, rahljanje stereotipov,
predsodkov, s čimer otroke učimo razumevanja drugačnosti
v vseh oblikah. Z doseganjem kratkoročnih ciljev si je šola
pridobila naziv strpna šola.
V tem šolskem letu je 1. b pod mentorstvom razredničarke
Jane Ceder pomahal v Litvo, kjer so spoznali otroke iz vrtca
v mestu Klaipeda. V 4. c z razredničarko Patricijo Simrajh
prijateljujejo z Osnovno šolo
Šmihel iz Novega mesta. Otroci med seboj komunicirajo
s pomočjo sodobne tehnologije in prek video klicev
poteka šest srečanj. Izdelana programa »Pet prstov« in
»Dlan« vodita v odkrivanje in
spoznavanje različnih področij. Mentorici načrtujeta
dejavnosti, ki otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja
o različnosti sveta prek plesa,
glasbe, besednega izražanja,
slikanja in oblikovanja. Otroci

Mag. Gregor Artnik

Razredničarka Jana Ceder
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PIŠEM ZA
PRAVICE 2021
Meseca decembra smo se prvič pridružili največjemu dogodku na svetu Pišem za pravice. Maraton pisanja apelov Pišem
za pravice je vsakoletna jesensko-zimska, globalna akcija organizacije Amnesty International. Pisali smo za zagovornike

140 LET ŠOLSTVA
NA ZGORNJI LOŽNICI

Šola za Zgornji Ložnici je leta 2021 praznovala 140 let obstoja. Toliko let že širi znanje, kulturno in narodno zaves ter povezuje kraj. Leta 1881 se je namreč na Zgornji Ložnici ustalila
ljudska in osnovna šola ter ostala vse do danes. V teh letih
se je soočala z mnogimi izzivi, od skromnih začetkov kot nedeljska šola do gradnje prvega poslopja, zavzemanjem učiteljev za ohranjanje slovenskega jezika in požigom poslopja
leta 1944. Prišli so boljši časi in v devetdesetih je šola dobila
najprej igrišče, nato smo z zbiranjem samoprispevka šolo
razširili, pridobili vrtec in športno dvorano, ki omogoča izvedbo večjih prireditev, in prostor za udejstvovanje športnih
in kulturnih klubov.
Šola in kraj sta v preteklih letih dobro sodelovala. Še naprej si želimo dobrega, korektnega sodelovanja s Krajevno
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in zagovornice človekovih pravic vseh starosti. Za ljudi, ki se
jim godi krivica zaradi njihove barve kože, spola ali kakšne
druge okoliščine. Za ljudi, ki so prisiljeni zbežati z doma, saj
je njihova država ujeta v krvav konflikt. Za ljudi, katerih preživetje in življenje sta ogrožena zaradi neukrepanja vlad zaradi
podnebnih sprememb ali ker jim vlade ne zagotovijo osnovne infrastrukture ... Ker naša pisma, besede in dejanja izvajajo pritisk na odločevalce, naj nemudoma ukrepajo, smo v
sedmih in osmih razredih zavihali rokave in skupno napisali
24 apelov oz. pozivov vladi in kar 135 solidarnostnih sporočil, ki bodo borcem za človekove pravice vlila nove moči.
Solidarnost so izrazili na zelo ustvarjalen način – z besedami,
mislimi in risbami, predvsem pa so bili navdušeni nad tako
preprostim načinom, s katerim lahko nekomu pomagamo in
mu spremenimo življenje.

Mojca Kobale Pahor, prof.
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
skupnostjo Zgornja Ložnica, Občino Slovenska Bistrica,
župnijo sv. Venčesla, KUD-om Alojza Avžnerja, Športnim
društvom Zgornja Ložnica, Turističnim društvom, Ufarcami, skratka z vsemi, ki ste kakorkoli povezani s šolo. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da število vpisanih otrok v zadnjih
letih narašča (letos kar 163 učencev), kar je privedlo do tega,
da imamo na Zgornji Ložnici od leta 2017 popolno devetletko. To so bile želje mnogih generacij.
Leto 2021 na žalost ni bilo namenjeno obeleževanjem dogodkov, kakor smo bili tega vajeni. Javna prireditev v večjem obsegu ni bila mogoča, zato smo se odločili, da jubilej
proslavimo drugače. Pripravili smo raziskovalno nalogo z
naslovom Ob 140-letnici šolstva na Zgornji Ložnici. Pod
mentorstvom učiteljev Primoža Rajha in Mirana Lovrenčiča
so učenci pripravili zgodovinski oris šole ter izdelali maketo
šolske stavbe. Avtorji Timotej Kos, Gašper Dovnik in Teo Šteinfelser so prebivalce kraja opomnili na obletnico tudi tako,
da so med starši in starimi starši izvedli anketo in primerjali šolo nekoč in danes. Kot zanimivost naj omenimo, da sta
bila nekoč najljubša predmeta matematika in družba, zdaj
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pa šport.
Šola je raziskovalno nalogo nato izdala v obliki biltena, ki ga
je prejel vsak učenec. Za šolsko spletno stran smo posneli
tudi video, v katerem so se predstavili delavci šole in vsak
razred posebej. Na predlog učencev šolske skupnosti pa
smo pripravili časovno kapsulo in jo zakopali v upanju, da
jo nekoč najdejo. Kapsulo smo napolnili z otroškimi sporočili, biltenom in predmeti, ki predstavljajo življenje v 140. letu
obstoja šole.
Na šoli vseskozi sledimo najnovejšim trendom na področju
vzgoje in izobraževanja in jih vključujemo v pouk. Učenci
so aktivni na raznih krožkih ter na tekmovanjih dosegajo
najvišja priznanja. V prihodnje želimo modernizirati šolo z
optičnim internetom, s čimer bomo zagotovili prihodnost
poučevanju za 21. stoletje. Na področju trajnostnega razvoja naj omenimo, da smo pred tremi leti energetsko obnovili

LADJICE V SPOMIN
ŽRTVAM HOLOKAVSTA
V letu 2022 je mednarodna skupnost že sedemnajsto
leto zapored obeležila 27. januar kot dan spomina na
žrtve holokavsta, v spomin in opomin na čas druge svetovne vojne, ko so Hitlerjevi nacisti v koncentracijskih
taboriščih usmrtili okoli šest milijonov judov. 27. januarja
1945 so namreč zavezniki osvobodili zloglasno nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz blizu Krakova
na južnem Poljskem, v katerem je tragično preminilo
okoli 1,5 milijona judov pa tudi več tisoč Sintov, Romov,
Poljakov idr. V to koncentracijsko taborišče smrti je bilo
pripeljanih tudi več kot dva tisoč zapornikov iz Slovenije,
domov se jih je vrnilo le 21.
Na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo se na pobudo Šolske
skupnosti pridružili dobrodelnemu projektu humanitarnega društva UP-ornik »6.000.000 ladjic za 6.000.000
žrtev«. Pri UP-orniku so na svoji spletni strani zapisali,
da projekt poteka v spomin žrtvam genocidov ter da-
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šolo. Pred seboj pa imamo že nove izzive in z veseljem bomo
o njihovi uresničitvi poročali ob naslednji okrogli obletnici
šolstva na Zgornji Ložnici.
Naša šola je vzbudila tudi zanimanje medijev, ki so prišli k
nam posnet prispevek za radijsko oddajo Zvedavčki, ki je bila
na sporedu v soboto, 15. januarja 2022, na Radiu Maribor.

Virineja Goričan

našnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših v naši
družbi.
Učenci so bili za gubanje ladjic zelo motivirani. Učitelji
smo jim predstavili namen projekta in učenci so v njem
videli dodano vrednost, tako z vidika ohranjanja zgodovinskega spomina na vse žrtve holokavsta kakor tudi s
humanitarnega vidika, saj bo UP-ornik umetniško inštalacijo ladjic, ki jo bo iz vseh zbranih ladjic naredila skupina študentov arhitekture, na koncu poslal v reciklažo,
zbrani denar pa namenil plačilu najnujnejših položnic za
vse pomoči potrebne.
Akcija je stekla in razredi so kar tekmovali med sabo, kateri bo prednjačil v številu izdelanih ladjic. Za marsikoga
ni bilo pomembno le število, ampak tudi estetska izdelava ladjic. Predvsem pa velja izpostaviti timsko delo ter
druženje po razredih med odmori, ob prostih urah ali po
pouku, kar je v tem turbulentnem korona času še kako
pomembno.
Izdelali smo 34.000 ladjic in tako dodali svoj kamenček v mozaiku projekta »6.000.000 ladjic za 6.000.000
žrtev«. Vemo, da je naš prispevek majhen, vendar so pomembnejši odnosni cilji, ki so jih učenci ob tem usvojili,
tj. obsojanje zločinov proti človeštvu, genocidov, holokavsta in drugih oblik množičnega kršenja človekovih
pravic ter razvijanje sočutja in pomoči do soljudi.
Naj zaključim z mislijo Paula Coelha, ki pravi: »Življenje ni
narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas..«
V svetu, v katerem živimo, namere in želje ne pomenijo
veliko, štejejo pa dejanja.
Marjetka Čas, prof.
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SLUŠNI APARATI,
CENE IN NADSTANDARD
Naglušnost v veliko primerih ni bolezen, temveč proces
staranja. Pri nekaterih se opazi izguba sluha že po 50. letu,
ko »normalno« začne sluh slabeti. V današnjem času so
slušni aparati že tako tehnološko razviti, da osebam s težavami s sluhom omogočajo kakovostno poslušanje, neposredno pa s tem izboljšajo komunikacijo. Cene slušnih
aparatov so različne glede na tehnološko raven, obliko in
velikost.
Z napotnico, ki jo izda vaš osebni zdravnik, greste na pregled k ORL-specialistu (otorinolaringologu). Ta vam bo po
pregledu izdal naročilnico, če je ugotovil, da potrebujete
slušne aparate.
Vrednost naročilnice za dva slušna aparata je 598 €, za
ušesna vložka (olive) 78 €, za komplet dveh aparatov z
ušesnima vložkoma pa znaša 676 €. CELOTEN ZNESEK ZA
OSNOVNI MODEL APARATA »PLAČATE« Z NAROČILNICO.
ZAVAROVANJE KRIJE ENEGA ALI OBA APARATA. VI NE PLAČATE NIČ.
Na desni je prikazan osnovni model VOLTA. Ta aparat ima
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štiri kanale in nekaj osnovnih funkcij.
Ker ima samo štiri kanale, je včasih pri
zapleteni izgubi sluha težko sprogramirati aparat tako, da ne bo »preglasen«,
obenem pa ne bomo izgubili razumevanja. Cilj slušnega akustika je, da »programira« aparat tako, da bo uporabnik govor slišal in razumel sogovornika.
Pomembno je, da uporabnik razume besede.
Pri bolj »zapletenih« izgubah sluha slušni akustik priporoča nadstandardni slušni aparat, ki je višje tehnološke ravni.
Za nadstandardni slušni aparat je treba k naročilnici doplačati.
V PE Moj slušni aparat nudimo tri generacije slušnih aparatov. Vsaka generacija ima določeno število tehnoloških
ravni. Vsi aparati, vključno z osnovnimi, pa se lahko upravljajo s pametnim telefonom z našo aplikacijo.
Vsaka raven nudi različno število kanalov. Najnižja raven
nudi 6 kanalov, nadaljuje se z 8, 12, 16 in 20 kanali. Vsaka
tehnološka raven omogoča bolj udobno poslušanje od
prejšnje ravni. Nadstandardni aparati med drugim omogočajo tudi poslušanje glasbe iz vašega telefona, telefonski pogovor poslušate preko slušnih aparatov, aparati imajo integrirane polnilne baterije (slušne aparate polnimo s
polnilcem, ki hkrati tudi izsuši vlago, ki se je nabrala čez
dan v aparatu), aparati imajo več mikrofonov, s katerimi
omogočajo prilagodljivo usmerjeno poslušanje, itn. Na slikah zgoraj levo in tukaj
desno sta prikazana dva modela nadstandardnih slušnih aparatov, desno spodaj
pa je prikaz
polnilca
z
aparatoma.
Slušni aparati se polnijo brezstično. Ko
se odločate za nadstandardne slušne aparate, vam pri
tem svetujemo in pokažemo
različne modele. Stankam pozorno prisluhnemo, da bi jim
bila pozneje izbira nadstandardnega aparata veliko lažja.
Mnogokrat pa priporočamo
nadstandard glede na slušno
okvaro, saj s pravilno izbiro
pacient slušnega aparata ne
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preplača. Dražji slušni aparati nudijo velik nabor funkcij,
zato ne bi bilo smiselno priporočati uporabniku takega
aparata, če ga ne bi izkoristil.
Doplačila za nadstandardne aparate se začnejo pri 150 €,
kar pomeni da boste k naročilnici za dva aparata doplačali
150 € oz. več, če boste izbrali dražji aparat. Za aparat na sliki desno spodaj pa boste k naročilnici doplačali približno
550 €. Vsak, ki bo v našo poslovalnico prinesel ta članek,
pa bo dobil 10 % popusta za slušni aparat (Mood 3 G4).

USPEŠNA IZVEDBA
PRVEGA DELA
PROJEKTA
ROKO-DELCI

Foto: Studio Legen

Konec preteklega leta se je končal prvi del projekta Rokodelci, ki ga štirje rokodelski centri v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami in drugimi partnerji izvajamo na
področju ohranjanja rokodelstva ter prenosa in popularizacije rokodelskih znanj.
Na območju LAS Dobro za nas smo se v prvem delu
posvetili celoviti dokumentaciji lončarske obrti, ki je bila
v preteklosti zaradi nahajališč kakovostne gline tu dobro razvita. Etnologinja in lončarka Teja Hlačer je opravila
poglobljeno terensko delo, popisala primere stare tradicionalne lončenine, zbrala podatke o lončarjih, ki so delovali v Slovenski Bistrici in okoliških krajih, in pripravila
gradivo za dokumentacijo postopkov izdelave lončarskih
izdelkov. Svoje znanje tradicionalnega načina oblikovanja
posod je prikazal Darko Kmetec, vnuk zadnjega tradicionalnega lončarja v Slovenski Bistrici, Jožeta Kozelja. Ljubi-
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Naša PE Moj slušni aparat je pogodbeni dobavitelj ZZZS za
slušne aparate, zato lahko pri nas vnovčite naročilnico za
katerikoli slušni aparat. Obiščite nas, pri nas nudimo tudi
brezplačen orientacijski pregled sluha. Brezplačno je tudi
svetovanje. Pri nas boste dobili strokovno pomoč. Prisluhnili vam bomo in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za
vas ter vam s tem omogočili bolj kakovostno življenje.
Marko Pehant

ca Zgonec Zorko, vodja Centra domače in umetnostne
obrti, je predstavila dejavnosti in prizadevanja centra za
ohranjanje in razvijanje lončarstva. V sodelovanju s produkcijsko hišo Studio Legen ter oblikovalko in fotografinjo
Jano Jocifsta je kot rezultat uspešne izvedbe projektnih
dejavnosti nastal izobraževalni film Ohranjanje lončarske
dediščine in priročnik Tradicionalno lončarstvo na Slovenskobistriškem, ki sta prosto dostopna na spletu. Vabljeni k
ogledu.
Vsebine projekta, ki je na polovici izvajanja, so izjemno
pomembne tudi za povezovanje med organizacijami, ki
se z rokodelstvom ukvarjamo. Na ravni celotnega projektnega partnerstva so potekale razstave, izmenjave in drugi rokodelski dogodki, na katerih smo partnerji predstavili
rokodelske izdelke in obstoječe prakse lokalnih obrti. Na
srečanjih v Idriji, Škofji Loki, Slovenski Bistrici in Rogatcu
smo v rokodelskih centrih izvedli predstavitve dobrih
praks in delavnice. S sodobno interpretacijo bogate rokodelske dediščine in njeno nadgradnjo v nove rokodelske
in turistične produkte nadaljujemo tudi v drugem delu
projekta. Projekt Roko-delci financirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS
2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
CDUO Rokodelska zadruga
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BISTRIŠKI GRB JE
USTVARILA ANJA
VIDMAR MILETIČ
Kvačkarice Slovenije so združile svoje spretnosti in s prejo
ustvarjajo največji slovenski kvačkarski izziv – izdelati grbe
vseh slovenskih občin in s tem postaviti nov Guinnessov rekord. Grb Občine Slovenska Bistrica je ustvarila Bistričanka
Anja Vidmar Miletič, ki živi v Ljubljani.
Pobudnica projekta Slovenija Kvačka je Jadranka Smiljić, ki je
že Guinnessova rekorderka v kvačkanju. Gre za projekt kvačkanja grbov vseh slovenskih občin, torej 212. Zaključek projekta, ki je uradno zaživel v okviru Zavoda Ustvarjalno srce
septembra lani, je bil predviden za konec decembra, vendar
le glede grbov, saj morajo poleg tega za dosego Guinnessovega rekorda nakvačkati še 1000 izdelkov v tehniki, imenovani corner to corner oziroma C2C, s katero so izdelovali
grbe. Za izdelavo grbov je bilo porabljenih kar 530 kilogra- ali ne spominja na koga. Je unikaten in nima zapisane sheme. Je v najinem spominu. To je tudi izdelek, ki se izključmov preje in opravljenih 21 200 ur dela.
»Za grb Slovenske Bistrice sem porabila več kot 100 ur. Am- no podarja z namenom prostovoljnih prispevkov, ki gredo
pak seveda tukaj še ni bil konec, saj je bilo potrebnih še naj- na nakup preje za projekt Angeli za angele in se razpošlje
manj 48 ur šivanja nitk na zadnji strani grba in obroba,« po- prostovoljcem, ki so pristopili k projektu. Mufi je bil dar. Bil
jasnjuje Anja Vidmar Miletič, ki svoje izdelke ustvarja že od je tako pomemben, da naju je za celo noč posedel na tla in
malih nog. »Lahko rečem, da so mi bila ročna dela položena naju prisilil v pogovor in učenje, da se morava kot partnerja
v zibko. Vendar sem največje navdušenje pokazala, ko me je poslušati in slišati. Dal nama je novo pot,« pove Bistričanka.
mami pri sedmih letih naučila kvačkati. Naredila sem si svo- V ospredju dejavnosti podjetja AnmaR so kvačkane igrače,
jo prvo torbico, se naučila osnov, od tam pa je bilo le nebo ki so, kot se rada pošalita, njune specialitete, na trg pa primeja. Kvačkanje me je spremljalo na vsakem koraku. Nakit, haja še ogromno drugih izdelkov. »Mož ima izreden smisel
oblačila, dodatki, povsod sem dodajala kvačkanje. Darila za za risanje, zato tudi izpod njegovih rok nastajajo sheme. Ker
bližnje pa igračke za najmlajše. V kvačkanju sem se in se še sva znanje želela predati naprej, sva ponudila spletne delavpočutim tako svobodna in hkrati kakor v svojem mehurčku,« nice kvačkanja in ugotovila, da se vedno več ljudi poslužuje
učenja ročnih del. V tem letu pripravljava lastne sheme igrač,
poudarja.
Ravno veselje do preje jima je z možem Danijelom Miletičem hišni dekor in oblačila. Prav tako bo zaživela uradna spletna
stran AnmaR. Največji projekt, ki sva si ga
dalo moči, da sta prebrodila najtežje trenutke
letos zadala, pa je zapis pravljice in izdaja
v življenju in ustanovila podjetje AnmaR. Leta
knjige. Ker pa sva seveda kvačkarja, sva to
2016 sta se namreč soočila s smrtjo prvoropovezala tako, da bova v tem letu izdelala
jenca, ki jima je zamajala tla pod nogama.
12 vilink, ki bodo imele tudi svojo osebnost,
Drugi večji premik v času žalovanja pa je bila
ki jo bova kasneje vpeljala v pravljico. Vilinvrnitev med preje. »Prišel je dan, ko sva začuke bodo posebne, magične in prav vsaka bo
tila, da želiva zopet vstopiti v najin mehurček,
imela svojo shemo, ki jo bo možno kupiti,«
kjer je svoboda. Med jokom, spomini, bolečinapoveduje Anja Vidmar Miletič.
no in sprejemanjem je nastal prvi izdelek po
njegovi smrti. Nastal je Mufi. Mufi je poseben,
Tomaž Ajd
Foto: Aleš Kolar
drugačen. Izdelek, ki ni podoben nobeni živali
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V DRUŠTVU MAJOLIKA
PRAZNUJEMO
Članice in člani Društva Majolika nadaljujemo v svojem
ustvarjalnem ritmu in se intenzivno pripravljamo na številne
prihajajoče razstave in dogodke. Letos smo še posebej aktivni, saj obeležujemo okroglo obletnico ustanovitve – 20 let
uspešnega delovanja društva.
Jubilejno leto smo začeli z razstavo Maske, maske – takšne
in drugačne!, ki smo jo v sodelovanju z Zavodom za kulturo
Slovenska Bistrica odprli 3. marca 2022 v razstavišču Graslov
stolp v Slovenski Bistrici. Do 25. aprila bo na razstavi na ogled
več kot 50 del članic in članov društva ter gostov – slovenskih in tujih ustvarjalk in ustvarjalcev. Kljub enotni temi bo
razstava zelo raznolika, saj bodo zastopane različne avtorske
tehnike, estetike in materiali, na ogled pa bodo tudi dela, v

UČNA POT PD POHORJE
ZGORNJA POLSKAVA
Eno izmed bolj dejavnih društev je zagotovo Planinsko društvo Pohorje Zgornja Polskava. Potem ko so lani odprli svojo
prvo turno kolesarsko pot, ki je postala pravi hit, zdaj pripravljajo še vse potrebno za ureditev učne poti.
Izhodišče učne poti, ki bo namenjena otrokom in odraslim,
je na polskavski planinski poti, ki poteka z Zgornje Polskave
skozi vas Kočno. V del učne poti, dolge približno 6 kilometrov, je vključen tudi opuščen rudnik pirita ob Janezovem
potoku. »V to pot smo vložili že veliko prostovoljnega dela.
Na začetku smo želeli narediti le otroško učno pot, ko pa smo
v društvu idejo razvijali, smo prišli do zaključka, da bomo
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katerih ustvarjalke in ustvarjalci bolj kot obliko poudarjajo
vsebino in svoje dojemanje trenutnega stanja v družbi. Prijazno vabljeni.
Društvo Majolika je ob ustanovitvi leta 2002 štelo 14 članic in
članov, ki jih je združila želja po ustvarjanju na področju keramike. Povezovanje v društvo je predstavljalo edino možnost
za izmenjavo znanj in izkušenj ter proučevanje te panoge,
saj v Sloveniji ni bilo niti formalnih institucij niti neformalnih
združenj, ki bi delovala na omenjenem področju. Ohranjanje
lončarske kulturne dediščine in razvoj sodobne keramike sta
zato postali osnovni vodili in temelj poslanstva društva, ki se
uresničujeta skozi delo članic in članov keramičarske sekcije.
Skozi izobraževalne programe, ki jih je društvo izvajalo tudi
na področju slikarstva, je bila leta 2007 ustanovljena slikarska sekcija in v evropskem letu kulturne dediščine 2018 tudi
rokodelska sekcija. V dvajsetih letih delovanja je v društvu
skupno delovalo okrog 100 članic in članov. Izvedene so bile
številne razstave, izobraževalne in predstavitvene delavnice,
članice in člani razstavljajo doma in v tujini, se udeležujejo
mednarodnih natečajev in dosegajo lepe uspehe.

Društvo Majolika
imeli učno pot za vse generacije. Za otroke in šole, ki bodo
preko naše učne poti hodili k nam na športne in naravoslovne dneve, bomo uredili virtualni učni program, prav tako pa
bomo uredili fizični opis ob poti,« pojasnjuje Marjana Brezovšek, predsednica PD Pohorje Zgornja Polskava.
Pot so očistili markacisti društva samo, medtem ko so pri čiščenju rudnika pirita pomagali gasilci. Poleg tega so zaščitili
rastline in uredili nekaj klopi in ograj za varnost. »Informativna tabla za vse naše poti je že postavljena v središču Zgornje
Polskave, za učno pot pa potrebujemo 12 tabel, vsaka izmed
njih bo edinstvena, saj bo opremljena s QR-kodo in zaščitena
z opisom. To delamo za in v korak z našimi otroki, z našimi
mladostniki in našimi člani in vem, da nam lahko s skupnimi
močmi uspe,« še dodaja Marjana Brezovšek.
Ker gre za precejšen finančni zalogaj, izdelava tabel bo stala
okoli 5000 evrov, zbirajo sredstva donatorjev in sponzorjev,
prijavili so se tudi na različne razpise. Še posebej pa so veseli,
da jim je Ivana Leskovar, nekdanja ravnateljica vrtca in popotnica, poklonila ročno izdelane trakove za ušesa. Dobite
jih lahko po predhodnem naročilu, ves prostovoljni prispevek pa gre za prvo učno pot PD Pohorje Zgornja Polskava.
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VOJAŠNICA VINCENCA
REPNIKA SLOVENSKA
BISTRICA,
670. LOGISTIČNI POLK
V Slovenski Bistrici se nahaja Vojašnica Vincenca
Repnika, v njej pa deluje 670. logistični polk (670.
LOGP), ki je v sestavi enot logistične brigade.
Poslanstvo 670. LOGP je načrtovanje, organizacija in izvajanje premikov in transportov, oskrbe, storitev in
distribucije materialnih sredstev za potrebe enot Slovenske
vojske na ozemlju Republike Slovenije (RS) in v tujini. Na
podlagi načrtov lahko oblikuje za potrebe poveljstev in enot
SV tudi premestljive logistične module s funkcionalnega
področja oskrbovanja, premikov in transporta.
670. logistični polk sestavljajo poveljstvo polka, četa za storitve, četa za oskrbo, transportna četa, nepremična četa za
oskrbo, šola vožnje ter enota vojašnice Vincenca Repnika
Slovenska Bistrica. Poveljstvo 670. LOGP in zgoraj omenjene
čete so nastanjene v Vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski
Bistrici, nepremična četa za oskrbo pa deluje v sestavi skladišč po celotnem ozemlju RS.
670. logistični polk enotam Slovenske vojske zagotavlja oskrbo s hrano, vodo, različnimi materialnimi sredstvi, gorivi in
mazivi ter prevozi ADR. Enotam Slovenske vojske prav tako
nudi nastanitvene kapacitete v terenskih pogojih, prevoze materialnih sredstev in ljudi. V naši šoli vožnje izvajamo
usposabljanja za pridobitev vozniških dovoljenj za kategorije A, C, CE ter specialistična usposabljanja za vojaške evidenčne dolžnosti voznika. V polku so najsodobnejša logistična materialna sredstva, kot so novejša tovorna in terenska
vozila, avtobusi, avtodvigalo, avtocisterne za vodo in gorivo,

SLOVENSKA VOJSKA, KS

mobilni sanitarni
elementi, elektroagregati, taborna
oprema, oprema
za pripravo hrane,
kot so terenske kuhinje, pekarna in
hladilniki ter oprema za prečiščevanje vode, s katero lahko tudi iz morske vode
pridobivamo pitno vodo.
Za zaposlitev v 670. logističnem polku iščemo različne profile poklicev, kot so živilsko-prehranski tehnik, pek, kuhar, električar, kemik, strojni tehnik, prometni ali logistični tehnik.
Se pa lahko tudi s katero koli izobrazbo priučiš dela v naših
vrstah, saj izvajamo usposabljanja v lastni šoli vožnje ali po
potrebi tudi drugih izobraževalnih ustanovah za pridobitev
določenih specialnosti, npr. ADR in izredni prevozi, voznik
avtobusa, upravljavec avtodvigala ipd.
Slogan enote, ki je nastal že davnega leta 2004, je:
VEDNO PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH.
Na prostovoljno ali poklicno služenje vojaškega roka se lahko prijaviš v naslednjih terminih:
Generacija JULIJ 2022: 4. 7. 2022–30. 9. 2022
Generacija OKTOBER 2022: 3. 10. 2022–30. 12. 2022
Prijavo lahko oddaš na spletni strani https://postanivojak.si/
prijava/, kjer si lahko tudi ogledaš in raziščeš poklice v SV.
ZA KOGA?
ZA SLOVENIJO!

Krajevna skupnost Zgornja Polskava 23. marca obeležuje jubilejni 70. krajevni praznik.
V nedeljo, 27. marca, ob 10. uri se bomo poklonili padlim borcem s položitvijo vencev pri spomeniku v Gaju
na Zgornji Polskavi.

70. KRAJEVNI PRAZNIK
KS ZGORNJA POLSKAVA
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Krajankam in krajanom iskreno čestitamo ob prazniku.
Svet KS Zgornja Polskava
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SREČANJE
KOMANDIRJEV PP
SLOVENSKA BISTRICA
V Slovenski Bistrici so se 31. januarja letos srečali nekdanji komandirji Policijske postaje Slovenska Bistrica s
sedanjim komandirjem (sedaj načelnikom) Urošem Kušarjem. Srečanja so se udeležili komandirji, ki so vodili to
policijsko postajo od leta 1990 dalje.
Na srečanju so bili prisotni nekdanji komandirji: Stanislav
Mlakar (od 29. 8. 1984 do 1. 5. 1990), Marjan Korenjak (od
1. 5. 1990 do 1. 10. 1994), Franc Fras (od 1. 3. 1999 do
1. 12. 2004), Zlatko Kšela (od 1. 12. 2004 do 1. 10. 2007),
Robert Munda (od 1. 10. 2007 do 1. 9. 2009), Aleksander

ROMIHOVA PRIZNANJA
ZA LETO 2021
Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska
Bistrica je v petek, 4. februarja, v Viteški dvorani Bistriškega
gradu pripravila slavnostno akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na prireditvi so podelili Romihova priznanja za leto 2021. Priznanja sta vročila Marija Bračič, predsednica Odbora za priznanja Štefana Romiha, in Blaž Gregorič,
predsednik ZKD občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, slavnostna govornica pa je bila Helena Kolar, predsednica
sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica.
Plaketo za življenjsko delo sta prejela DPD Svoboda Pragersko in Helena Korošec (KUD Janko Živko Poljčane). DPD Svoboda je eno od najaktivnejših društev v Krajevni skupnosti
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Lubej (od 1. 9. 2009 do 14. 10. 2019) in sedanji komandir
(načelnik) Uroš Kušar. Danijel Majcen je bil komandir te
postaje od 1. 10. 1994 do 1. 3. 1999 in je žal že pokojni.
Sedanji načelnik je udeležencem predstavil aktualne varnostne razmere na območju občine Slovenska Bistrica.
Vsi prisotni so se strinjali, da je delo policista v sedanjem
času zelo zahteven in odgovoren poklic. Delo policistov
je sedaj manj cenjeno, kot je bilo v preteklosti.
Ocenili so tudi sodelovanje s takratnimi občinskimi organi in službami že pred osamosvojitveno vojno, v času
vojne in v času samostojne Slovenije. S takratnima predsednikoma skupščine občine (do leta 1994) Adolfom
Klokočovnikom in Slavkom Kleindienstom, prav tako pa
tudi z županom Ivanom Pučnikom, županjo Ireno Majcen in sedanjim županom dr. Ivanom Žagarjem je bilo
sodelovanje pristno in uspešno.
S 15. 1. 1990 so se policistom v Slovenski Bistrici izboljšali
delovni pogoji, saj so se preselili iz zgradbe na Trgu svobode v nove delovne prostore v Kolodvorski ulici.
Sporočilo z zahvalo za opravljeno delo je vsem udeležencem srečanja poslal tudi župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar.
UR
Pragersko Gaj. Društvo nadaljuje stoletno tradicijo kulturne
dejavnosti na Pragerskem, tudi danes v društvu delujejo različne sekcije, ki s svojo dejavnostjo pišejo in ustvarjajo zgodovino društva ter bogatijo življenje kraja. V zadnjih dveh letih, ko so jim razmere onemogočile izvedbo prireditev, so se
lotili temeljite obnove kulturnega doma, kjer bodo nastopi
in predstavitve sekcij še bolj zaživeli in pritegnili še več obiskovalcev. Helena Korošec je k razvoju in rasti sekcije pevk
ljudskih pesmi pri KUD-u Janko Živko Poljčane veliko pripomogla ne le s petjem, ampak tudi z gradivi in organizacijo.
Bila je namreč dolgoletna vodja sekcije. Neizmerljiv je njen
prispevek k ohranjanju ljudskega izročila in pesmi za bodoče
rodove, saj je arhiv pesmi pevk ljudskih pesmi zelo obsežen.
Poleg tega je bila Helena Korošec dolgoletna aktivna članica izvršnega odbora KUD-a, pri svojih 80 letih je tudi članica
Društva kmetic Poljčane in Društva upokojencev Poljčane.
Dobitniki priznanj Štefana Romiha za leto 2021 pa so Brigita
Hren (Vaberški fantje, KUD Šmartno na Pohorju), Jasna Orešič (KUD Janko Živko Poljčane), Štefan Repnik (KUD Štefan
Romih Črešnjevec) in Niko Vidovič (KUD Andreja Stefanciosa
Studenice).
V kulturnem programu sta nastopili glasbena skupina Gemaj in recitatorska skupina PD Anice Černejeve Makole.
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PREDNOVOLETNI
VETERANSKI ZAJTRK
Foto: Brigita Ptičar

Predsedstvo OZVVS Slovenska Bistrica tradicionalno
povabi na veteranski zajtrk ob zaključku leta župane
vseh sosednjih občin, predsednika Zveze veteranov
vojne za Slovenijo, predsednika Pokrajinskega odbora
vzhodnoštajerske pokrajine, predsednike vseh veteranskih organizacij v občini Slovenska Bistrica, poveljnika Vojašnice Vincenca Repnika, načelnika bistriške
policijske postaje in druge goste, s katerimi sodelujejo
pri izvedbi zastavljenih aktivnosti v tekočem letu.
Dogodka so 27. decembra 2021 v veteranskem centru
Brinje udeležili povabljeni gostje: predsednik ZVVS
general Ladislav Lipič, podžupan občine Slovenska

Na Treh kraljih
drugič ustoličili
veleslalomskegacarja

Foto: Aleš Kolar

Smučarsko društvo Slovenska Bistrica je v soboto, 12. februarja, drugič uspešno izvedlo smučarsko tekmo za naziv
veleslalomskega carja. Na zelo dobro pripravljeni progi se je
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Bistrica Stanislav Mlakar, poveljnik 670. logističnega
polka podpolkovnik Andrej Skodič, načelnik PP Zlatko
Kšela, predsednik OZSČ Karli Mali, dr. Andrej Godec,
predsednik ZŠAM Slovenska Bistrica Ivan Pristovnik
inčlani predsedstva OZVVS Slovenska Bistrica. Predsednik OZVVS Slovenska Bistrica Miran Krušič je vse
prisotne pozdravil in se jim v kratkem nagovoru zahvalil za korektno sodelovanje, kljub težavam, ki jih
povzroča covid-19. Po zahvalnih besedah gostov je
predsednik Krušič z vsemi skupaj nazdravil odhajajočemu letu in prihodu novega leta 2022 z vabilom, da
se ponovno srečajo ob zaključku leta 2022.
Naj ne bo
nikoli pozabljeno!
Brigita
Ptičar

pomerilo 128 tekmovalcev v devetih starostnih kategorijah.
Tekma je imela tudi dobrodelni namen.
»Prvotno bi radi oživili naše domače smučišče. Poleg tega
je premalo takšnih smučarskih dogodkov, na katerih mlade
smučarje pripeljemo med tekmovalne količke. Tako lahko
spoznajo tudi to plat smučanja. In še tretja stvar – zelo radi
smo dobrodelni, tudi ta dogodek ima dobrodelno noto. Prispevki donatorjev in večina startnine so namenjeni za otroke. Z izvedbo prvega carja smo v sodelovanju s šolo smučanja osrečili skoraj deset otrok s popolno smučarsko opremo
in jih brezplačno učili smučati,« je o namenu tekmovanja povedal Aljaž Pristovnik, organizator 2. Veleslalomskega carja.
Laskavo lovoriko veleslalomski car je s časom 46,24 osvojil
Simon Klemenšek. Veliko aplavza so poželi najmlajši, vsak
njihov prihod v cilj je bila tudi njihova osebna zmaga.
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Zaključek
literarnega natečaja

Foto: Drago Jovič

Dom svobode v Slovenski Bistrici se je ta večer spremenil
v dom lepe zapisane slovenske besede. Svobodne, seveda.
Knjižnica je ob zaključku svojega prvega literarnega natečaja z naslovom Čez potok skače, kjer je most organizirala javno prireditev, katere gost je bil slovenski pisatelj Tone Partljič.
Ko se je porodila ideja o organizaciji literarnega natečaja, si
niti misliti nismo upali, da bo na naš naslov prispelo toliko
prispevkov. Upali smo, da se bo odzvalo vsaj nekaj lokalnih
avtorjev, da bo prispevkov vsaj 30. A smo se krepko ušteli. Na

Prejemniki nagrad po kategorijah
Najboljša kratka zgodba za otroke in mladino mladih avtorjev: Kaja Vidmar za
besedilo Vse, kar vidim
Najboljša pesem za otroke in mladino mladih avtorjev: Ana Kumperger za
pesem Ribarjenje
Najboljša kratka zgodba za odrasle odraslih avtorjev: Dušica Kores za besedilo
Sosedska pomoč in Janez Ülen za besedilo Žepna matematika
Najboljša pesem za odrasle odraslih avtorjev: Lana Prosenak za pesem Metamorfoza v nič

Bralni klubv knjižnici
Proti koncu lanskega leta smo v knjižnici začeli novo dejavnost, nov projekt – bralni klub. Moderatorka in usmerjevalka
naših pogovorov je Mojca Plaznik Plavec.
Kaj pravzaprav bralni klub je? Bralni klub je manjša druščina
knjigoljubov, ljubiteljev kakovostne literature, ki razmišljajo
o prebranem in izmenjujejo svoja mnenja ter se oblikujejo ter povezujejo v bolj ali manj stalno skupino. Namen je
spodbujati poglobljeno branje in refleksijo prebranega. Na
srečanjih, ki se odvijajo ob dogovorjenih terminih, člani aktivno sodelujejo z izmenjavo mnenj, z vrednotenjem in presojanjem prebranega. V prijetnem vzdušju se skupaj z moderatorjem odločajo o vsebini in temah, ki jih bodo brali, ter
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natečaju je sodelovalo kar 68 avtorjev različnih starosti, besedil pa se je nabralo kar 95. Štiričlanska strokovna komisija
v sestavi Alenka Ajd Bratkovič, Nina Miklavc, Orlando Uršič in
Saša Šega Crnič je vsa prispela besedila razporedila v šest kategorij in v vsaki kategoriji izbrala najboljše besedilo. Izmed
njih so izbrali še najboljše besedilo natečaja.
Na prireditvi v ponedeljek zvečer so nagrajeni avtorji prejeli
nagrade, ki so jih prijazno prispevale naslednje založbe: Litera, Primus, RokusKlett, Mladinska knjiga, Avrora, Celjska
Mohorjeva družba, Giks Ed, Rakmo, glavno nagrado, bralnik
inkBOOK Calypso plus, pa je prispevala založba Beletrina. Vsi
sodelujoči avtorji so v dar prejeli zbornik vseh prispelih besedil.
Vsem, ki so pripomogli k izvedbi natečaja, prireditve in izdaje
zbornika, se iskreno zahvaljujemo, nagrajencem čestitamo,
avtorje pa vabimo k sodelovanju na naslednjem literarnem
natečaju knjižnice.

Koordinatorica Mojca Plaznik Plavec
Najboljša pesem za otroke in mladino odraslih avtorjev: Alenka Kokalj za pesem Noče
Najboljša kratka zgodba za otroke in mladino
odraslih avtorjev: Špela Svenšek za besedilo
Pravljice za mravljice
Za najboljše besedilo natečaja je strokovna
komisija prepoznala besedilo Špele Svenšek
Pravljice za mravljice
o dejavnostih, ki bodo potekale vzporedno z branjem (ogled
filma, delavnica, razgovor z avtorjem idr.).
Širok nabor knjižničnega gradiva nudi neštete možnosti, s
katerimi se trudimo zadovoljiti bralne okuse prav vseh članov bralnega kluba. Pomembno je, da smo kos premostiti
morebitno nelagodje ob obravnavani temi, da premagamo
odpor, če se pojavi.
Člani našega bralnega kluba se srečujejo vsak prvi četrtek v
mesecu in so razdeljeni v dve skupini. Prva se zbere v dopoldanskem in druga v popoldanskem času. Nekaj srečanj udeležencev bralnega kluba je že za nami. Kadarkoli se zberejo,
pogovori kar stečejo po neki naravni poti, o temi, ki jo prebrana knjiga prinaša, se porodijo dileme, različne misli, dvomi,
vprašanja in veseli smo, da je vse, česar nam zmanjka, čas,
ker nam druženje tako hitro mine.
Do sedaj smo brali: Susanna Tamaro: Pojdi, kamor te vodi srce,
Marica Bodrožić: Češnjevina, Maja Handerlap: Angel pozabe in
Veronika Simoniti: Ivana pred morjem.

Tanja Jakolič
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Izposoja zvočnih in
elektronskih knjig

Članom Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica nudimo izposojo elektronskih knjig ter izposojo zvočnih knjig
slovenskih in tujih avtorjev v slovenskem jeziku z uporabo
pametnih telefonov.
Morda se komu poraja vprašanje, čemu elektronska knjiga.
Zgodi se, da je knjiga, ki bi jo želeli prebrati, v knjižnici izposojena ali pa moramo nanjo čakati v (predolgi) čakalni vrsti.
Takrat je lahko rešitev knjiga v elektronski obliki, saj nam je
na voljo takoj.
E-knjigo lahko beremo na različnih elektronskih napravah,
najboljša možnost branja elektronskih knjig pa je branje na
bralnikih. Kadar beremo elektronsko knjigo na bralniku, je
branje še posebej prijazno očem. Gre za »digitalno« verzijo
papirja, ki pomeni manj napora za oči in daje občutek branja
prave knjige, saj je tekst berljiv kot pri navadni knjigi. Svetloba ekrana ne seva, neposredna dnevna svetloba nas ne

Knjige si zaslužijo drugo priložnost

V osrednji knjižnici že utečeno deluje Stepišnikova bukvarnica, ki se nahaja v pritličju knjižnice. Redno odpisujemo
večje ali manjše število enot, ki se najprej ponudijo drugim
knjižnicam, če potrebujejo katero od odpisanih knjig. Kar
ostane, se znajde na policah Stepišnikove bukvarnice, saj
vsaka knjiga v sebi skriva nekaj, kar bi morda koga pritegnilo. V bukvarnici je tudi gradivo, ki je bilo podarjeno in ga v
knjižnici ne potrebujemo, ker so na naših knjižnih policah že

V časopisni
čitalnici več kot
sto naslovov
Časopisi in revije v tiskani obliki so še vedno zelo priljubljeni
med bralci. V osrednji knjižnici je večja časopisna čitalnica,
kjer bralce privablja več kot sto različnih naslovov revij in časopisov z različnih področij, ki pokrivajo osebno in duhovno
rast, skrb za zdravje, urejanje stanovanja in okolja, avtomobilizem, modo, politiko, vojsko, lovstvo, kmetijstvo, astronomi-
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moti in beremo lahko tudi v popolni temi. Lahko si izberemo
medvrstični razmik, velikost ter obliko pisave. Izbira velikosti
pisave je pomembna tistim bralcem, ki imajo težave z očmi,
saj so lahko za marsikatero knjižno delo, kjer je tisk za njih
premajhen, prikrajšani. Prav tako je razmik med vrsticami
pomemben nekaterim, ki trpijo za disleksijo.
Zvočna knjiga se od navadne knjige razlikuje v tem, da je ne
beremo, ampak jo poslušamo. Zvočne knjige ponujajo raznolikost tematik in žanrov in so še posebej dobrodošle za
slepe in slabovidne, zelo zanimive pa so tudi za otroke, ki še
ne znajo brati. Prav tako s predvajanjem zvočnih knjig pridobijo tisti, ki so pogosto na poti in nimajo časa za branje. V
primerjavi s klasično knjigo daje zvok prostor vaši domišljiji.
Za izposojo e-knjig potrebujete številko članske izkaznice
knjižnice in geslo, ki si ga sami
določite. Za vsa morebitna
vprašanja in nejasnosti se lahko
kadarkoli obrnete na knjižničarko.

Tanja Jakolič
enaki naslovi. Knjige so naprodaj
po simbolični ceni, ves izkupiček
pa je namenjen izključno nakupu novega gradiva. Zato vabljeni v knjižnico, da pobrskate med
gradivom bukvarnice, saj zagotovo najdete kaj zase. Nakup ni
pogojen s članstvom v knjižnici.

Janja Pepelnak
jo, lokalno dogajanje in še marsikaj. Vsakodnevno je na voljo
dnevno časopisje, ki ga obiskovalci radi prebirajo in se ob
tem okrepčajo še toplim napitkom iz kavomata. Naslovi revij
in časopisov se redno dopolnjujejo, ob čemer upoštevamo
tudi želje naših bralcev. Tudi v tem letu se je zbirka serijskih
publikacij povečala za nekaj aktualnih naslovov, ki bodo
kmalu na voljo za branje.
V osrednji knjižnici pa je poleg časopisne čitalnice še čitalnica v pionirski knjižnici, kjer je mladim bralcem na voljo več
kot dvajset otroških in mladinskih revij, na oddelku za odrasle pa je prostor z več kot štiridesetimi strokovnimi revijami.
Zadnje številke časopisov in revij so branju namenjene le v
knjižnici, vse ostale pa si je mogoče izposoditi na dom.
Čitalnice pa niso le v osrednji knjižnici, ampak imajo tudi vse
krajevne knjižnice prostor, namenjen časopisom in revijam,
ki so prav tako namenjeni prebiranju in izposoji.

Janja Pepelnak
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VOŠNJAKOVA BRALNA
ZNAČKA ZA ODRASLE
Vabimo vas k sodelovanju v novi sezoni
Daljši in toplejši dnevi vsako leto znova napovejo novo sezono Vošnjakove bralne značke za odrasle. Mesec marec pomeni, da bomo brali tudi nekaj iz priporočilnega seznama Vošnjakove bralne značke za odrasle ali pa tudi ne, pomembno
je, da vsebina knjige sovpada z našo izbrano tematiko. Priporočilna seznama gradiva slovenskih in tujih avtorjev ter njihovih del sta skrbno pripravili naši knjižničarki. Izbrana dela
so primerna za vse zahtevnosti bralcev. Letos bo to že deveta
sezona zapored in beremo o ljubezni. Naše bralno popotovanje smo tokrat poimenovali Dotik ljubezni.

UTRINKI Z RAZSTAV
• LEPOTA NARAVE NA PLATNU VERE AVGUŠTIN
V knjižnici se je na slikarski razstavi v mesecu februarju s
svojimi likovnimi deli predstavljala ljubiteljska slikarka Vera
Avguštin iz Slovenske Bistrice.

LITERARNI
USTVARJALCI MED
POHORJEM IN BOČEM
Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku
Svet med Pohorjem in Bočem je svet, kjer so že od nekdaj živela bitja, ki so tukajšnjim ljudem burila domišljijo in
spodbujala literarno ustvarjanje. Najprej je šlo za ustvarjanje
zgodb, ki so se prenašale skozi ustno izročilo. Pozneje so jih,
da bi jih iztrgali pozabi časa, zapisali.
S tokratno razstavo, ki je bila z naslovom Literarni ustvarjalci
med Pohorjem in Bočem na ogled v mesecu februarju, smo
izpostavili literarno ustvarjanje moških. Želeli smo opozori-
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Vošnjakova bralna značka za odrasle vsako leto poteka od
meseca marca do novembra. Članstvo v knjižnici ni pogoj za
sodelovanje. Prebrati je treba vsaj pet del z izbrano tematiko.
Bralec na priložen list zapiše avtorje in naslove prebranih del
ter nekaj svojih misli o prebranem. Vedno znova se razveselimo vaših zapisanih misli, občutkov, dvomov ali preprosto
vašega mnenja, ki jih zapišete v svoje zloženke, ki jih prejmete v knjižnici. Izpolnjeno zgibanko oddate knjižničarki najpozneje do konca meseca novembra.
Za vse podrobne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 80 55 108 ali
nas povprašate po e-pošti na naslovu darja.
plavcak@kjv.si. Lahko pa se tudi obrnete na
knjižničarko v knjižnici. Z veseljem vam bomo
pomagali.

Tanja Jakolič
Na platno najraje ustvarja motive iz narave, kajti narava je
zanjo neizčrpen, najlepši in najpopolnejši vir navdiha. Lepoto narave prenaša na platno čim bolj realistično. Udeležuje se različnih likovnih kolonij, kot so Ex tempore Žetale,
likovna kolonija v Destrniku, Forma viva Makole, koloniji v
Studenicah in na Štatenbergu. Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah, imela je veliko samostojnih razstav. Pridobila je certifikat na področju likovnega ustvarjanja pri Zvezi likovnih društev Slovenije. Aktivno sodeluje v likovnem
društvu Ustvarjalec Majšperk in v likovnem društvu Zgornja
Polskava.

Natalija Stegne
ti na domače literarne ustvarjalce in njihova zapisana dela
približati najširšemu krogu bralcev. Zavedamo pa se, da veliko zapisanih besed ostane doma, kjer so skrite pred očmi
javnosti, ne zavedajoč se, da z umetelnim spletanjem besed
bogatijo kulturno zavest naše lokalne skupnosti in tudi širše.
Naši domači literarni ustvarjalci gojijo različne literarne oblike. Največ je kratkih in daljših zgodb. Presenetljivo veliko pa
je poezije. V nekaterih delih sta prisotni družbena kritičnost
ter satira družbi in oblasti. Jezikovna pestrost pa se ponekod
kaže v rabi narečnih prvin.
Nekateri ustvarjalci se v svojih literarnih delih vračajo v mlada leta, drugi želijo predstaviti svojo bogato življenjsko pot.
Nekaterim pa da ustvarjalni zagon vstop v tretje življenjsko
obdobje, upokojitev. Obdobje, ko človek prisluhne svojim
interesom in željam, jih obudi in izrazi v umetniškem ustvarjanju ter lahko ustvarja to, kar želi in kar hoče.

Natalija Stegne
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VES SVET SE ZDI
KOT VRTILJAK
Satirično gledališče Uščip teater Slovenska Bistrica je v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica premierno uprizorilo
literarni večer Žlahtno žlehtnih sonetov.
Februarski petek je bil poln pričakovanj in obiskovalcev knjižnice, ki so bili željni kulture. Komaj smo čakali, da se literarni
večer začne. Satirično gledališče Uščip teater je premierno
predstavilo nekatere sonete, zapisane v novi pesniški zbirki
Draga Čoža z naslovom Žlahtno žlehtni verzi.
V avtorjevi pesniški zbirki, izdani drugi zapovrstjo, je v prvem
delu zbranih trideset igrivo nagajivih sonetov, ki so nastajali
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v zadnjem obdobju. V drugem delu zbirke pa je zapisanih
sedemnajst satiričnih pesmi iz kabaretov, ki so bili v zadnjih
desetih letih že uprizorjeni. Kot avtor sam pravi, je prvi del
žlahten, drugi pa žlehten, nagajiv, in zato tudi zbirka nosi tak
naslov. Pozornemu bralcu ne bo ušlo dejstvo, da se spogleduje s tako imenovanim angleškim sonetom, saj gre za obliko zapisa treh kvartinov z zaključnim dvostišjem. S pesniško
zbirko neguje satiro, ki ga spremlja in umetniško opredeljuje
že več desetletij.
Nova pesniška zbirka je bila povod za literarni večer in nekoliko drugačno predstavo satiričnega gledališča, kot smo
ga bili vajeni v preteklost. Vsekakor nas avtor sonetov in
nastopajoča nikakor niso pustili ravnodušne, saj smo prejeli
žlahtno, pa malo žlehtno dozo kulture, ki nas bo še kar nekaj
časa hranila. Nekatere skrbno izbrane sonete je uglasbil in
odpel Marjan Krajnc, druge je bralno interpretiral Dejan Kalan. Na koncu večera se nam je avtor pesniške zbirke zahvalil
za obisk in nam, da bo večer popoln, predlagal, da v varnem
okolju nazdravimo s sonetnim nektarjem, tako kot se spodobi.

Tanja Jakolič
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