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V Slovenski Bistrici so bogatejši za tri
nove zelene prebivalce. Tamkajšnje komunalno podjetje je ob svetovnem dnevu Zemlje meščanom podarilo tri nova
drevesa. Na javne površine v blokovskem
naselju so na svetovni dan Zemlje zasadili tri večja drevesa. »Gre za ambrovce,
ki so znani po svojem značilnem habitusu, obliki razrasti ter listih, ki so podobni javorjevim in na otip dišijo po ambri.
Na jesen postanejo listi škrlatno rdeče
barve. Z izjemno značilnim lubjem so

ta drevesa okrasna tudi v zimskih mesecih,« pojasnjuje vodja vzdrževanja javnih
površin pri Komunali Slovenska Bistrica,
Modest Motaln. Drevesa so tudi odporna
na mestno okolje in tolerantna na ekstremne razmere v urbanem prostoru. Za to
donacijo so se v vodstvu podjetja odločili, ker kot svoje poslanstvo štejejo tudi
skrb za okolje in želijo pripomoči k dvigu
ravni bivalne kulture tudi na javnih površinah, za katere skrbijo.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Mesec marec je v letu na nek način mejnik. Narava ponovno zaživi in tudi sicer
začne življenje hitreje teči. V občini Slovenska Bistrica pa v tem času praznujemo
tudi občinski praznik, ki nas povezuje z
dolgoletno tradicijo aktivnega življenja v
tem prostoru.
Je tudi čas, ko pregledamo, kaj je bilo v
preteklem občinskem letu postorjenega,
pa tudi zastavimo nove projekte in vsebine
za prihodnost in je tudi čas, ko čestitamo
vsakoletnim dobitnikom občinskih pri-

znanj. Toda letos je prihod novega koronavirusa temeljito pretresel življenje tudi
v naši občini. Javno življenje je zamrlo,
odpadle so številne prireditve, tudi osrednja akademija ob občinskem prazniku.
Življenje se je v veliki meri ustavilo.
Prepričan pa sem, da smo se, tudi ob
kakšni zadregi, uspešno odzvali in skupaj poskrbeli za številne potrebne ukrepe.
Poskrbeli smo za nujno zaščitno opremo
in organizirali prostovoljsko pomoč.
Že zdaj bi se rad zahvalil predvsem vsem
zdravstvenim delavcem in tudi zaposle-
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nim v enoti Doma dr. Jožeta Potrča
Poljčane Slovenska Bistrica, gasilcem, Civilni zaščiti, Rdečemu križu in mnogim
prostovoljcem, ki prek informacijske pisarne in mreže krajevnih skupnosti nudijo
raznoliko pomoč tistim, ki jo potrebujejo,
prav tako pa tudi vsem drugim službam,
ki kljub zaostrenim razmeram odgovorno
opravljajo svoje delo.
Zahvalil pa bi se tudi vam občanom, ki ste
se odgovorno odzvali, da upoštevate sprejete ukrepe in da ste poskrbeli za varnost
in socialno distanco. Tudi zato so že mogoči nekateri omilitveni ukrepi, ki bodo
počasi življenje vrnili v ustaljene tirnice.
Vendar pa moramo biti še vedno pozorni, še dalje upoštevati zahtevano in se ne
sprostiti preveč in prehitro. Mogoče se
nam zdijo nekateri ukrepi pretirani, a če
temeljito razmislim, so vsekakor potrebni,
da se nam ne bi zgodili neljubi scenariji iz
sosednjih držav.
Ob tem, ko precejšen del gospodarstva
uspešno dela, tudi v javnem sektorju ob
zahtevanih pogojih končujemo nekatere
naložbe, nekatere počasi aktiviramo in
načrtujemo nove, saj so tudi naložbe v
javnem sektorju pomemben motor za nekatere gospodarske panoge.
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
želim vam vse dobro! Še zmeraj pa apeliram in vas prosim: ne družimo se danes,
da se bomo lahko več družili jutri.
Ostanite zdravi!
Dr. Ivan Žagar,
župan

Slovenska Bistrica, foto: Arhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
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POMEMBNE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠČITE
Foto: Aleš Kolar

O prvem sumu okuženih občanov z novim koronavirusom nas je Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica obvestil v petek,
24. februarja 2020. V Sloveniji takrat še
nismo imeli nobenega primera. Trije občani so prišli domov z žariščnega območja v Italiji in so imeli znake, ki bi lahko
kazali na okužbo z novim koronavirusom.
Žal se je takoj pokazalo, da imajo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica težave
z nujno zaščitno opremo. Na srečo smo
imeli v skladišču Civilne zaščite zadostno
količino zaščitne opreme, da smo lahko
pomagali. Popoldan smo prejeli informacijo, da so brisi negativni, tako da smo si
nekoliko oddahnili.
Za potrebe zaščite in reševanja smo še
isti dan kupili kar nekaj dodatne zaščitne
opreme. Že naslednje dni pa je ni bilo več
možno kupiti.
Takoj je začel delovati tudi ožji sestav štaba CZ Občine Slovenska Bistrica z županom dr. Ivanom Žagarjem in s podžupanom Stanislavom Mlakarjem. 26. marca
2020 smo sklicali prvi krizni sestanek v
širši sestavi z direktorico Zdravstvenega
doma Slovenska Bistrica, komandirjem
Policijske postaje Slovenska Bistrica, poveljnikom Občinskega gasilskega poveljstva, sekretarko OZRK Slovenska Bistrica,

predsednico Karitas Slovenska Bistrica,
direktorjem Komunale Slovenska Bistrica, vodjo redarske službe in vodjo oddelka
za družbene dejavnosti.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je
bil predviden za vstopno točko covid-19.
Za potrebe vstopne točke smo kupili dva
kontejnerja. V dveh dneh sta bila postavljena na dvorišču Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica. Še isti dan je Ministrstvo za zdravje presenetilo s spremembo
sistema vstopnih točk.
Iz Slovenske Bistrice je bilo vedno več bolnikov napotenih na odvzem brisa na vstopno točko Maribor. Za preprečitev vnosa
okužbe smo odpovedali vse prireditve
ob občinskem prazniku. Prav tako je bila
sprejeta odločitev, da se odpovedo vse prireditve z več kot 500 udeleženci. Sklican
je bil Varnostni sosvet Občine Slovenska
Bistrica, na katerem je bila prisotna tudi
direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, ki je člane sosveta seznanila
s stanjem na območju naše občine glede
covida-19.
Poveljnike vseh gasilskih društev smo seznanili z ukrepi države, o predvidenem aktiviranju državnega načrta in vodenja ter
koordiniranja CZ, da se lahko ustrezno
pripravijo za morebiti potrebno ukrepanje.

12. marca 2020 je bila razglašena epidemija. Takrat je bil aktiviran državni načrt
zaščite in reševanja ob epidemiji oziroma
pandemiji nalezljivih bolezni. Naslednji
dan smo se odločili zapreti vse javne zavode občine in občinske prostore.
Država je sprejela odločitev, da se v ponedeljek, 16. marca 2020 zapirajo šole in
vrtci. To obvestilo je bila psihološka prelomnica, ki je sporočala, da gre od tega
trenutka dalje za res.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je
ukinil vse preventivne naloge, zobozdravstvene storitve in podobne ne nujne naloge.
V nedeljo, 15. marca 2020, je bil sklican
štab CZ Občine Slovenska Bistrica z razširjeno sestavo. Seznanili smo se s situacijo na območju občine glede okužb z novim koronavirusom. Prisotni so bili tudi
župan dr. Ivan Žagar in podžupana Stanislav Mlakar ter Žarko Furman.
Na štabu smo se odločili, da poveljnik
štaba CZ Občine Slovenska Bistrica izda
priporočilo, da se zaprejo vsi lokali, razen
trgovin z živili, katerih storitve niso nujne
za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije ljudi. Prepovedali smo javna
zbiranja in druženja na javnih površinah,
pri čemer smo izpostavili igrišča in igrala. Isti dan smo prejeli uradno obvestilo
o dveh okuženih osebah z virusom SASR
-CoV-2 na območju naše občine. Prisotno
je bilo nelagodje in kazale so se nam slike
iz Italije. Ali bo tudi pri nas tako hudo?
Od takrat naprej se štab CZ Občine Slovenska Bistrica v razširjeni sestavi sestaja
vsak dan ob 9. uri. Razširjena sestava je
odvisna od dnevne problematike. Tako
so se nam večkrat pridružili direktorica
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, direktorica Doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica,
komandir Policijske postaje Slovenska
Bistrica. Dnevno sta bila prisotna vodja
oddelka za družbene zadeve in vodja redarske službe. Sicer pa so člani štaba CZ
Občine Slovenska Bistrica še direktor Komunale Slovenska Bistrica Maks Tramšek,
sekretarka OZRK Slovenska Bistrica Petra
Hojnik, poveljnik občinskega gasilskega
poveljstva Franci Turk, poveljnik Gasilske
zveze Slovenska Bistrica David Prelog in
predstavnica Centra za socialno delo Slovenska Bistrica Majda Vihtelič.
Za pomoč občanom v primeru potreb
dostave hrane, zdravil in podobnega se je
vzpostavila 24-urna informacijska pisar-

Informator, maj 2020
na. Vodja pisarne je Franc Turk, koordinatorka pa Marija Bračič. Pisarna je začela
delovati 16. marca 20020 ob 7. uri. Občina
Slovenska Bistrica je pozvala občane, naj
se javijo za prostovoljce za pomoč v pisarni, pomoč občanom in varstvo otrok
zaposlenih, katerih delo sodi med nujno.
Na naše veselje se je prijavilo 118 prostovoljcev, in sicer so to posamezniki ali pa
člani različnih društev in organizacij, ki
delujejo na območju naše občine. Pokazalo se je, da so ljudem še vedno blizu pomoč, solidarnost in sočutje do sočloveka.
Med prostovoljci so tako mladi kot tudi
nekoliko starejši. Do sedaj je bilo neposredno aktiviranih 50 prostovoljcev, ki so
opravili 1075 ur prostovoljnega dela. Prostovoljci so zagotavljali stalno prisotnost
v informacijski pisarni ter zagotavljali pomoč pri dostavi hrane in zdravil tistim, ki
so to potrebovali. Velikokrat pa so ljudje
potrebovali samo pozitiven pogovor.
Za psihosocialno pomoč se je v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica vzpostavila
telefonska številka, na kateri je na voljo
psihologinja.
Največjo skrb je bilo treba nameniti stanovalcem bistriške enote Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane Bistrica. Stanovalci so bili
izolirani že sredi februarja, njihove stiske
pa si je težko predstavljati. Oblikovala se
je posebna skupina prostovoljcev za pogovore na daljavo. Ves čas pa nas skrbi, da ne
bi prišlo do okužb v bistriški enoti Doma
dr. Jožeta Potrča Poljčane. Pomembno
vlogo je imel ukrep doma, da obiski v
domu starostnikov niso dovoljeni že od
sredine februarja.
Prav tako se je poskušalo preprečiti vnos
morebitne okužbe v Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica. Iz omenjenega razloga
poteka na dvorišču zdravstvenega doma
triaža, ki usmerja bolnike s sumom na
okužbo z virusom SASR-CoV-2 v posebno izolacijsko ambulanto.
Na poziv Občine Slovenska Bistrica so se
vse krajevne skupnosti odzvale, da bodo
sodelovale pri pomoči, ki jo nudi informacijska pisarna s svojo krajevno mrežo
ljudi. Krajevne skupnosti so povezale gasilce, druge člane društev in člane RK na
svojem območju. Izkazalo se je, da sistem
pomoči dobro deluje.
Glede na omejeno količino zaščitne opreme smo to najprej namenili vsem gasilskim društvom. Prejeli so zaščitne maske
FFP2, zaščitne obleke, razkužila in razkužila za vozila. Osnovno zaščitno opremo
smo namenili tudi prostovoljcem zaradi
stikov z ljudmi, ki so potrebovali pomoč.
Direktorica Zdravstvenega doma Sloven-
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ska Bistrica nas je seznanila, da bodo postali vstopna točka za covid-19. Ves teden
so se organizirali in pripravljali. Mi smo
jim pomagali s šotorom in z usmerjevalnimi mrežami. Ob koncu tedna pa je
ministrstvo za zdravje moralo preklicati
odločitev, in sicer zaradi pomanjkanja zaščitne opreme.
V občini se je število okuženih s SASR
-CoV-2 postopoma povečevalo. Ko smo
prišli do števila devet okuženih, smo pri
tem ostali skoraj teden dni, do 22. aprila
je bilo okuženih 13 oseb.
Ves čas smo se ukvarjali z zagotavljanjem

lek. Pozneje smo prejeli še večje količine
zaščitne opreme od URSZR, Izpostava
Maribor, tako da smo lahko zadostili
vsem potrebam po zaščitni opremi.
Ko smo imeli zadostne količine zaščitnih
mask, smo se odločili, da maske razdelimo prek krajevnih skupnosti po deležu
glede na število prebivalcev. Krajevne
skupnosti so takoj izkazale pripravljenost
pomagati pri razdelitvi mask. Tako so
prek svoje mreže RK in gasilcev ter člani
svetov razdelili zaščitne maske in rokavice
po gospodinjstvih z ranljivimi člani. Prve
količine kirurških mask za najbolj nujne
primere smo razposlali že 3. aprila 2020.
Do današnjega dne smo po gospodinjstvih razdelili okoli 13.000 kirurških
mask, 6000 pralnih mask in podobno število rokavic.
V preprečevanje širjenja bolezni covid-19
smo vključili tudi gasilce gasilskih društev
PGD Tinje, PGD Kebelj, PGD Šmartno
na Pohorju in PGD Zgornja Bistrica. Ti
so pomagali pri nadzoru na dostopnih
turističnih točkah zaradi omejitve gibanja
med občinami. Na štabu CZ smo se odločali, ali naj popolnoma zapremo Bistriški vintgar ali naj vseeno dovolimo vsaj
rekreativne sprehode. O teh ukrepih smo
se morali odločiti zaradi tveganja nastanka morebitnih poškodb in s tem dodatne
obremenitve zdravstvenega sistema in
gasilske organizacije. Odločili smo se, da
ostane Bistriški vintgar odprt, vendar izključno za rekreativne sprehode.
Na splošno opažamo, da ljudje upoštevajo
ukrepe, priporočila in navodila za preprečevanje okužb s SASR-CoV-2. Prvi dan
po sprejetju Odloka o začasni prepovedi
zbiranja in gibanja na javnih površinah
je bilo opaziti nekaj druženja na športnih
igriščih, vendar so zadostovala opozorila
redarske službe in policije.
Naši občani so v teh kriznih časih pokazali veliko mero discipline, strpnosti in odgovornosti do sebe in drugih, kar je bilo
zaznati na celotnem območju občine. Na
tem mestu bi se zahvalili vsem občanom
za dobro držo, upoštevanje priporočil in
ukrepov, hkrati pa vas prosimo za še nekoliko potrpljenja ter ostanite zdravi.
Aktivnosti štaba CZ Občine Slovenska Bistrica se seveda nadaljujejo, dokler ne bo
preklicana epidemija covida-19. Upamo,
da se bo to zgodilo čim prej.
Poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica
Branko Hojnik, poveljnik
civilne zaščite Slovenska Bistrica

nujne zaščitne opreme. Najprej za sile zaščite in reševanja ter prostovoljce. Na štabu
smo 24. marca 2020 posebej obravnavali
težavo ranljivih občanov, ki ne morejo do
zaščitnih mask, ker jih ni bilo na razpolago. Prva se je na trgu s pralnimi maskami pojavila družba iz Zgornje Kungote.
Odločili smo se, da gremo takoj v nakup
pralnih zaščitnih mask in zaščitnih rokavic. Delitev mask in rokavic ranljivim občanom je potekala v informacijski pisarni.
Žal nam Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, kar nekaj časa ni
mogla zagotoviti nobene zaščitne opreme.
Tako smo bili pozneje prisiljeni naročati
večje količini zaščitne opreme pri dobaviteljih na trgu. Cene so vrtoglavo poskočile. Kljub temu smo uspeli nabaviti 6000
pralnih mask, 6000 kirurških mask, 2500
zaščitnih mask FFP2 in 700 zaščitnih ob-
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OBRAVNAVA BOLNIKOV
V ZDRAVSTVENEM DOMU
SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Aleš Kolar

Virus SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen
covid-19, nas je presenetil, čeprav smo
že od konca decembra občasno poslušali,
da na Kitajskem v provinci Hubei, katere
glavno mesto je Vuhan, ljudje masovno
obolevajo za skrivnostno pljučnico. Nekako daleč, predaleč je bilo, da bi bolezen
vzeli resno, da bi sploh poslušali, kaj se v
resnici dogaja. Januarja se je pri nas pojavila gripa, število obolelih je bilo letos bistveno večje kot zadnjih nekaj let. V množici obiskovalcev zdravstvenega doma
smo vsi nestrpno pričakovali zimske počitnice konec februarja. Pričakovali smo, da
se bo gripa umirila in da bomo po počitnicah začeli delati v bolj normalnem tempu, v času počitnic pa si bomo nabrali novih moči na svežem zraku, če bo le možno
na smučanju. Italijanska smučišča so tudi
Bistričanom zelo pri srcu. Februarja so se
sicer pojavile novice, da je skrivnostni virus začel svoj pohod v severni Italiji, a tega
niti takrat nismo jemali resno. Smučanja
nismo odpovedali, tudi drugih potovanj
po Italiji ne, obiskali smo pustni karneval
v Benetkah, obiskovali smo tudi vse druge države in številne lokacije po svetu. V
zadnjem tednu februarja je bil virus vedno
bolj grozeča tema pogovorov in v začetku
marca se je začelo tudi pri nas. Slabo pripravljene nas je dosegel 4. marca 2020. Od
takrat dnevno štejemo število obolelih,
število hospitaliziranih in žal tudi število
umrlih.

V ZD Slovenska Bistrica smo se kmalu zavedli, da z načinom dela, kot smo ga imeli
do začetka marca, lahko postanemo glavni vir novih okužb v Slovenski Bistrici. Da
bi kar najbolje omejili možnosti širjenja
okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2),
smo že 11. marca uvedli nekatere ukrepe
in priporočila.
•V prostore zdravstvenega doma lahko
vstopajo le pacienti, ki so naročeni in nimajo znakov morebitne okužbe s koronavirusom. Vstop poteka skozi »triažno točko«, kjer vsakemu obiskovalcu izmerimo
temperaturo in ocenimo splošno počutje.
To velja tudi za vse zaposlene zdravstvene
delavce.
•Pacienti, pri katerih bi bila možna okužba s koronavirusom, ne vstopajo v ZD.
Preden zdravstveni delavec nenaročeni
osebi dovoli vstop, se po telefonu posvetuje z izbranim pacientovim zdravnikom
in usmeri pacienta po zdravnikovih navodilih.
•V času dežurstva od 20. do 6. ure, ob
sobotah, nedeljah in ob praznikih je ZD
zaklenjen. Pacienti pred vhodom pokličejo na objavljeno telefonsko številko ali
pritisnejo na zvonec pred vhodnimi vrati.
Potem ko zdravstveni delavec oceni, ali je
pacient verjetni primer okužbe s koronavirusom ali ne, pacienta usmeri po protokolu NIJZ.
•Pacienti si pred vstopom v stavbo na obraz namestijo zaščitno masko.

•Vsi obiskovalci ZD si takoj po vstopu
v stavbo in ob izstopu iz stavbe pravilno
razkužijo roke.
16. marca 2020 smo po priporočilih ministrstva za zdravje prenehali izvajati vse
nenujne storitve. Ne izvajamo večine preventivnih pregledov v šolskem in predšolskem dispanzerju, v medicini dela, prometa in športa, ne izvajamo fizioterapije,
zobozdravstvenih storitev, specialistične
dejavnosti (nevrolog, ultrazvok, rentgen),
razvojne ambulante, zdravstvene vzgoje v
CKZ.
Pacienti z okužbo zgornjih in spodnjih
dihal, s povišano temperaturo in z znaki
morebitne okužbe z novim koronavirusom ne prihajajo v zdravstveni dom. Pokličejo zdravnika, ki dela v tako imenovani
administrativni ambulanti, in se z njim
posvetujejo o svojih zdravstvenih težavah.
Ravnajo naj tako, kot oceni zdravnik. Pacient se z zdravnikom dogovori, ali potrebujejo pregled ali bo dovolj samo posvet
po telefonu, zdravila in bolniški stalež.
Paciente s sumom na covid-19 napotimo
v Maribor v vstopno ambulanto covid-19,
kjer zdravnik opravi pregled in odvzame
bris. Paciente brez znakov suma na covid-19 naročimo na pregled v zdravstveni
dom, kjer so pregledani v prostorih in na
način, da je verjetnost prenosa bolezni covid-19 minimalna.
Glavnina dela ostaja v tem trenutku na
ravni administrativnih opravil.

Informator, maj 2020
Tudi na območju občine Slovenska Bistrica smo v začetku marca imeli prve bolnike s covidom-19 in prišli v fazo, ko smo
menili, da se je virus že dovolj nevarno
razširil med prebivalstvom, da bodo potrebni dodatni zaščitni ukrepi. V začetku
epidemije je bila velika težava pomanjkanje ustrezne zaščitne opreme. S strahom
smo pričakovali razmah epidemije in se
spraševali, kako bomo delali, saj smo imeli minimalne količine ustreznih zaščitnih
mask, plaščev, rokavic. Od vsega začetka epidemije sta nam bila v veliko oporo
občina Slovenska Bistrica z županom dr.
Ivanom Žagarjem na čelu in štab Civilne
zaščite z Brankom Hojnikom. Bili smo
med prvimi zdravstvenimi ustanovami, ki
smo imeli kontejner, v katerem smo lahko
izolirali paciente z znaki na covid-19. Po
meni neznanih poteh nam je CZ priskrbela nekaj prepotrebne zaščitne opreme
(maske in zaščitne kombinezone), ki se jih
takrat ni dalo nikjer nabaviti. Pomagali so
nam pri omejitvi dostopov do vhodov in
vzpostavitvi novih poti. Z olajšanjem smo
sprejeli stroge ukrepe vlade, ki so nam sicer močno omejili gibanje v vsakdanjem
življenju, druženje in otežili marsikatero
vsakdanjo navado. A v ZD smo se od vsega začetka zavedali, da pravzaprav ne moremo vedeti, kdo od pacientov je morda
že okužen, čeprav ne kaže znakov bolezni. Ne nazadnje smo lahko okuženi tudi
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zdravstveni delavci. Da bolezni ne širimo
med sabo in na paciente, redno izvajamo
ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje: pri medsebojnih
stikih vzdržujemo priporočeno razdaljo,
umivamo in razkužujemo si roke, uporabljamo zaščitne rokavice in zaščitno
osebno varovalno opremo, ki se razlikuje
od vrste pregleda in stopnje verjetnosti,
da je pacient nosilec virusa. Ko smo delo
organizirali na način, da v ZD ne vstopajo
bolni s covidom-19 in ko smo spoznali,
da ukrepi države dajejo ustrezne rezultate
ter da se epidemija ne širi na način, kot
smo ga videli v novinarskih poročilih iz
Italije in Španije, smo si malo oddahnili.
Tudi stanje z zaščitno opremo se je počasi
začelo izboljševati, tako da sta se začetna
panika in strah tudi pri nas v zdravstvenem domu že umirila.
Z optimizmom spremljam vsakodnevna poročila o poteku epidemije, ki kažejo, da smo bili do sedaj pri obvladovanju
epidemije bistveno uspešnejši od mnogih
evropskih držav. Število na novo obolelih
upada, zmanjšuje se število hospitaliziranih bolnikov in število bolnikov v intenzivnih enotah. Vendar se zavedam, da
smo še daleč od tega, da bi lahko ukrepe
preprosto ukinili in virus izbrisali iz svojega spomina. Ne znam si predstavljati,
kako dolgo bodo ukrepi še potrebni. Zaupam strokovnjakom in verjamem, da nas

bodo uspešno vodili prek vseh nevarnih
pasti virusa. Ukrepe bodo zagotovo začeli
rahljati. Tudi v ZD smo postopoma začeli
izvajati dejavnosti, ki smo jih pred dobrim
mesecem začasno odpovedali. Še nekaj
časa bo trajalo, da bo vse teklo tako, kot
je pred 10. marcem, a vsak premik v boljše stanje mi krepi zaupanje v uspešnost
ukrepov, ki jih izvajamo.
Ponosna sem na sodelavke in sodelavce,
ki brez slabe volje sprejemajo in izvajajo
delo v teh spremenjenih pogojih. Kljub
temu da so najbolj izpostavljeni možnosti okužbe in da so številni razporejeni na
delo, ki do sedaj ni bilo v njihovem opisu del in nalog, potekajo naši delovniki v
dobrem delovnem vzdušju. Vsi se zavedajo, da je čas tak, da bomo le s skupnimi
močmi premagali krizo.
Vesela sem tudi, da so naši pacienti brez
slabe volje sprejeli način dela, ki jim do
neke mere zmanjšuje dostopnost do izbranega zdravnika, in da upoštevajo nasvete in priporočila vlade. Slovenska Bistrica do sedaj ni postala žarišče bolezni in
verjamem, da se bomo kljub temu da smo
že malo naveličani vsega, vseeno uspešno
obvladali in ustavili epidemijo.

Komunala Slovenska Bistrica bo
oprostila plačila storitve ravnanja z odpadki tiste gospodarske
subjekte in javne zavode, ki so
zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja koronavirusa zaprli svoja
vrata in v tem kriznem obdobju ne
morejo opravljati svoje dejavnosti. »Zavedamo se teže bremena,
ki ga mora v tem času nositi tudi
gospodarstvo, zato smo sprejeli
ukrep oprostitve za čas do razglasitve konca epidemije« pravi Maksimiljan Tramšek, v. d. direktorja
Komunale Slovenska Bistrica. Za
marec bodo gospodarskim subjektom zaračunali polovico običajnega zneska, za naslednje mesece

do razglasitve konca epidemije pa te storitve ne bodo zaračunali. Če so na naslovu gospodarskega subjekta tudi stalno ali
začasno prijavljene osebe in niso posebej
vključene v odvoz odpadkov, oprostitev
plačila ni možna, kot na primer samostojni podjetnik na domačem naslovu brez
poslovne enote na drugi lokaciji. Do oprostitve plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki bodo upravičeni le tisti
gospodarski subjekti, ki bodo zahtevo za
oprostitev plačila podali z izpolnitvijo posebnega obrazca, objavljenega na spletni
strani Komunale Slovenska Bistrica, ali pa
jo poslali po e-pošti na e-naslov informacije@komunala-slb.si.

Jožefa Lešnik Hren, direktorica
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

ODVOZA ODPADKOV NE BODO PLAČALI

PSIHOLOŠKA POMOČ

Če doživljate čustveno stisko, ste prestrašeni, negotovi, kaj nam bo epidemija s koronavirusom prinesla, in si ne znati pomagati
sami, v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ponujajo psihološko pomoč v obliki razbremenilnih pogovorov. Psihologinja
Vesna Pesek iz Centra za krepitev zdravja je na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure na telefonski številki 041 426 413 in po
elektronski pošti vesna.pesek@zd-sb.si.
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V slogi je moč, pravijo v TD Breza

Ko je družabno življenje zaradi koronavirusa v naši domovini zamrlo, so nekatere šivilje hitro stopile skupaj in začele
s humanitarno akcijo, v kateri nastajajo
maske, namenjene preprečevanju okužbe.

Jožica Vinter s Črešnjevca se je namreč
odločila, da zaščiti člane TD Breza in člane še nekaterih društev, in sicer z zaščitnimi maskami. Tako se je pri Vinterjevih
kmalu porodila zamisel, da bi sešili pralne

KUPUJMO LOKALNO
V tednu, ko so se zaradi epidemije zaprla vrata številnih lokalov,
so ljudje čez noč ostali brez možnosti za delo, ostali pa so jim številni finančni stroški in obveznosti. To so pridni obrtniki, trgovci, frizerji, gostilničarji in številni drugi podjetniki. Nekaterim se
je po sušnih mesecih ravno začelo odpirati obdobje, ko zaslužijo
za sproti in znova privarčujejo kak evro za nesezonske mesece.
Kmetom so zavodi odpovedali naročila, prevozniki so ostali brez
prevozov, turistični delavci so v nemogočih situacijah. Mnogi zaposleni v zdravstvu in na drugih kritičnih točkah so celo ločeni
od družine in v vsakodnevni nevarnosti.
Solidarnost je v takih trenutkih še kako pomembna. Razmislek,
da po sveža živila raje stopimo do kmeta kot do tuje trgovske verige, ni odveč. Medtem ko so si mnogi podjetniki razbijali glavo,
kako bodo poplačali svoje obveznosti do države, zaposlenih, kaj
bodo z blagom, kako in s čim bodo nabavili vse za nov zagon,
so velike trgovske verige celo povečale svoje dobičke. Marsikdo
se je spraševal, zakaj se enaki arikli lahko prodajajo v trgovinah
velikih verig, sami pa jih ne smejo v svojih majhnih trgovinah,
kjer tako ali tako nikoli ni gneče.
Pokažimo malo solidarnosti do soseda vrtnarja, do najbližjega
trgovca, do lokalnih gostincev in drugih podjetnikov, ki so v teh
časih izgubili možnost, da bi delali to, kar najraje delajo, služili
vam, za vas. To so ljudje, ki jim 40-urni delovnik ni znan, ki jim
bolniške ne pripadajo, ki zelo težko pridobijo kredit pri banki.
Z nakupom pri lokalnih trgovcih, kmetih, vrtnarjih, obrtnikih
pomagate malemu podjetniku, da se postavi na svoje noge, da
živi dostojno. Zato kupujmo lokalno!
Lidija Ajd Zafošnik

maske: podarili so blago, elastiko, poprijeli za šablone in škarje, največjo vlogo pa
je odigrala prav članica TD Breza Jožica
Vinter. In tako so sešili več kot 500 pralnih mask in jih zapakirali v vrečke. Te je
nato od društva do društva in občanom
raznosila Jožica. UO TD Breza se je kmalu
sestal in odločili so se, da bodo sami delili podarjene maske svojim l30 članom.
Predsednik Milan Lah je poklical Alenko
Selinšek, Simono Zagajšek, Slavico Smodiš, Metko Berčnik in Stanka Habjaniča in
v eni uri so razdelili vse maske. Res hvala
za takšno humanitarnost vsem skupaj.
Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo premagati ta virus in izredno stanje, v katerem smo se znašli. Vsem skupaj želimo, da
čim bolj mirno in brez panike spremljate
situacijo in da si po najboljših močeh pomagamo. Ko bodo druženja spet dovoljena, pa bo spet lepo kot nekoč, česar si res
zelo želimo.
Brigita Ptičar
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JAVNO PISMO
Javno pismo stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane ministru za zdravje,
gospodu Tomažu Gantarju, in ministru
za delo družino, socialne zadeve in enake
možnosti, gospodu Janezu Ciglerju Kralju.
Spoštovana, lepo pozdravljena!
V poplavi člankov, televizijskih komentarjev politikov, polemik novinarjev in drugih, v katerih se na veliko govori o nas, ki
prebivamo v domovih za starejše, manjka
samo nekaj. Doslej nismo zasledili nobene
polemike, kritične misli ali zaskrbljenega
vprašanja, kaj o vsem tem menimo mi, ki
smo seveda najbolj ranljiva in zdravstveno
najbolj problematična struktura slovenske
družbe. Zadnji podatki, ki smo jih uspeli
zaslediti, kažejo, da je samo v domu Šmarje
pri Jelšah umrlo 45 oseb, v Metliki 12 in v
Ljutomeru 5 stanovalcev doma. Glede na
to, da uradnih podatkov ne daje ne eno in
ne drugo ministrstvo, se moramo zadovoljiti s podatki iz medijev, ki pa so praviloma
zavajajoči in ne dajejo korektne slike stanja
v domovih za starejše.
Nihče nas ne vpraša po dejanskem počutju,
čeprav veste, da smo v nekaterih domovih
praktično že dva meseca v izolaciji. Psihiatri in drugi strokovnjaki govorijo o stiskah,
ki jih povzročajo dolgotrajne zapore in obsojenost za zidove domov, ne da bi se ljudje
lahko s komer koli pogovorili. V domovih
za starejše, kjer so že dolgo prepovedani
obiski, so naši edini sogovorniki snažilke,
bolničarke, medicinske sestre, socialne delavke, fizioterapevti, delovni terapevti, delavci v kuhinjah, vodstveno in drugo osebje, ki vzorno skrbi za nas v času osamitve.
Da, to so v teh težkih časih naši edini dragoceni terapevti. S svojci lahko govorimo
po telefonu, omogočeni so nam tudi video
klici.
Verjamemo, da je ukrepanje vlade glede
omejitev gibanja dober in nujen ukrep za
zaustavitev grozeče nevarnosti, in ni bilo
stanovalca, ki ne bi tega razumel. Ne razumemo pa tega, kako se danes obravnava
obolelost stanovalcev domov za starejše!
Razumemo ga tako, da za nas velja druga –
nova doktrina ukrepanja ob obolelosti, saj
domove preurejate v negovalne bolnišnice.
Če bi to še lahko nekako razumeli, ne moremo razumeti, da nas hočete preoblikovati
v infekcijske klinike in nas dati v popolno
izolacijo znotraj naših sob.
Stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
in Enote Slovenska Bistrica smo zgroženi
nad načinom obravnave starostnikov, ki so
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zboleli za covid-19. Iz časopisnih člankov
lahko razberemo, da je način obravnave
ob obolenju z omenjeno boleznijo za nas
stanovalce v domovih bistveno drugačen
od tiste, ki jo nudijo svojim bolnikom bolnišnice in njihovi infekcijski oddelki. Spreminjanje domov v infekcijske bolnišnice
na lokacijah slednjih je nerazumljivo, strokovno in stroškovno vprašljivo, predvsem
pa diskriminatorno do nas, stanovalcev.
Ali ste se vprašali, kakšno obravnavo lahko
nudijo domovi v neustreznih prostorih, ob
pomanjkanju potrebne medicinske in varovalne opreme in ob kadrovskih zasedbah,
ki že dolgo ne zadostujejo za kakovostno
oskrbo in zdravstveno nego v normalnih
razmerah, kaj šele, da bi jo morali izvajati
v teh, za vse nas v domovih, izrednih razmerah?
Če mislite, da je nekaj kisikovih bomb in
inhalatorjev, ki jih za našo ozdravitev in
odpravo posledic okužbe s koronavirusom
nudijo domovi, da ne govorimo o prostorskih nezmožnostih, usposobljenosti
premajhnega števila medicinskega osebja,
zadostuje, se zelo motite! Kot laiki, ki smo
si v zadnjem obdobju življenja za svoj dom
izbrali dom za starejše, vam povemo, da se
zelo, zelo motite. Delate nam večjo krivico,
kot smo jo kdaj koli doživeli, pa smo jih v
naših življenjih doživeli veliko. Če boste
na nas pogledali kot na enakovredne člane
družbe, ki smo tej družbi že marsikaj dali,
boste morali priznati, da ste se zelo zmotili, ko ste nas mislil oropati pravice do
zdravljenja, ki je ustavna pravica vsakega
državljana države Slovenije.
Zato pričakujemo in zahtevamo, da nam
omogočite zdravljenje na infekcijskih oddelkih bolnišnic ob vsej medicinski tehnologiji, ki jo slednje edine imajo, in ne v
improviziranih domskih možnostih, kot
lahko razberemo v kritičnih člankih odgovornih vodstvenih delavcev domov za
starejše.
Na koncu želimo, da
oba ministra namenita tej najbolj ogroženi populaciji več
skrbi, več strokovne
pomoči vodstvom
domov,
ustrezno
opremljenost z zaščitnimi sredstvi in
seveda temeljit premislek o tem, pod
katero ministrstvo
naj domovi spadajo.
Dualizem, v katerem
smo trenutno, samo
prelaga odgovornost
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z enega na drugega, na koncu pa bodo za
vse kot vedno doslej odgovarjali direktorji
domov, ki so v teh kaotičnih razmerah prisiljeni krmariti med neusklajenimi, pogosto nasprotujočimi si navodili in zakonodajo. Naše mesto je na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in želimo, da tako tudi ostane.
Sedaj je tudi čas za temeljito presojo normativov števila zaposlenih in ureditev cene
zdravstvene nege na bistveno višji nivo.
Morda sedaj vendarle prihaja tudi čas za
sprejem zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, ki
že skoraj dve desetletji ne zagleda luči sveta.
Skoraj 70 odstotkov vseh prihodkov domov
plačujemo stanovalci, svojci in občine, torej imamo legitimno pravico, da se za svoje
pravice borimo. Nismo drugorazredni državljani! Upamo, da problematike čakalnih
dob za sprejem v domove ne nameravate
reševati s pomočjo sedanje epidemije!?
In na koncu še to. Zavedamo se, da se bo
moralo delovanje in poslovanje v domovih
tudi po koncu epidemije bistveno spremeniti v smislu omejevanja mnogih sedanjih
praks in nujnega dodatnega vira financiranja.
Na vse to smo pripravljeni, nikakor pa ne
pristajamo na vaše odločitve, da so kljub
prostim kapacitetam v infekcijskih oddelkih bolnišnic stanovalci domov zdravljeni
v domovih ob vsej bedi, ki tako zdravljenje
objektivno pogojuje.
Zahtevamo, da naše pismo nadvse resno
obravnavate, nas slišite in ukrepate tako, da
bo dobro tudi za nas, ne le za zdravstvene
organizacije, ki stanovalce domov že sicer
obravnavajo drugače kot starostnike, ki živijo doma.
S spoštovanjem vas pozdravljamo.
Za Svet stanovalcev
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
predsednik Miroslav Aleksander Kolenko,
univ. dipl. prav.
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IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA V POKOŠAH
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
je na svoji zadnji redni seji potrdil investicijski projekt za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše.
Gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
za odvodnjavanje meteornih in sanitarno
padavinskih vod. Z naložbo bodo ustrezno uredili odvodnjavanje, česar sedanje
razmere v Pokošah ne omogočajo.
Naselje Pokoše se nahaja v Krajevni skupnosti Spodnja Polskava, ki je večje središčno naselje in leži ob Polskavskem potoku,
na peščeno – ilovnati ravnini jugovzhodnega dela Dravskega polja. Naselje skoraj
v celoti leži na hribu z nadmorsko višino
približno 349 metra. Naselje še ni kanali-

zirano, obstoječ sistem odvodnje se vrši
lokalno, preko dvo oziroma troprekatnih
greznic v ponikanje. Meteorne vode se
odvodnjavajo ločeno, mešane sanitarno
padavinske pa so speljane ali v obstoječe jarke ali v ponikanje. Z vzpostavitvijo
urejenega kanalizacijskega omrežja bodo
zmanjšali možnost za nastajanje bolezni
in drugih nezaželenih stranskih učinkov,
ki izhajajo iz neurejenega komunalnega
sistema ter izboljšali življenjske pogoje na
tem območju. Zgradili bodo za skupaj več
kot 1300 metrov kanalov in rekonstruirali
lokalno cesto v dolžini dobrih 938 metrov. Z vidika varstva okolja je bilo ugotovljeno, da investicija z ekološkega vidika

Informator, maj 2020
ni sporna in ne bo povzročala dodatnih
stroškov okolja. Upoštevana bodo načela učinkovitosti izrabe naravnih virov,
okoljske učinkovitosti, trajnostne dostopnosti in zmanjševanja vplivov na okolje.
Po načrtih bodo investicijo začeli izvajati
maja, zaključili pa jo bodo oktobra letos.
Vrednost naložbe je ocenjena na skoraj
737 tisoč evrov. Investicijski dokument
predvideva, da bodo za izvedbo projekta
v letu 2020 pridobili nepovratna sredstva
državnega proračuna v višini skoraj 249
tisoč evrov in povratna sredstva državnega proračuna v višini slabih 325 tisoč
evrov. Preostanek denarja, dobrih 163
tisoč evrov, pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz lastnih proračunskih
sredstev.
Tomaž Ajd

OBNOVA CESTE MED KRIŽIŠČEM ZA
ČREŠNJEVEC IN ŽELEZNIŠKO POSTAJO
Občina Slovenska Bistrica bo letos obnovila odsek lokalne ceste Pečke–Slovenska
Bistrica. Gre za odsek od križišča za Črešnjevec do železniške postaje Slovenska Bistrica v dolžini 1080 metrov, ki je v zelo
slabem stanju. Vozišče je poškodovano,
pojavljajo se neravnine in posedki, vidne
so mrežne razpoke, kar kaže na neodpornost voziščne konstrukcije na zmrzovanje.
Poleg tega so robovi vozišča polomljeni,
zato je obnova ceste za zagotovitev nadaljnje prevoznosti in prometne varnosti

nujno potrebna. Cesta je obremenjena
predvsem s prometom osebnih vozil. Lokalna cesta Pečke–Slovenska Bistrica je
pomembna prometnica, ki mesto Slovenska Bistrica povezuje z občino Makole in
s širšim haloško-dravinjskim območjem,
s katerega se vsakodnevno na delo v Slovensko Bistrico vozi večje število delavcev.
Cesta je pomembna tudi zaradi dostopa
do železniške postaje Slovenska Bistrica,
ki jo veliko oseb vsakodnevno uporablja tudi za železniški prevoz. Naložba je

vredna dobrih 267 tisoč evrov. Občina
Slovenska Bistrica bo v ta namen pridobila sofinancerska sredstva Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo v višini
230 tisoč evrov, preostanek denarja pa so
zagotovili v občinskem proračunu. Dela
bodo predvidoma začeli in končali v mesecu maju.
Tomaž Ajd
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POROČILO O KAKOVOSTI
PITNE VODE ZA LETO 2019

Čeprav je pitna voda tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj
danega. Voda je naravni vir, ki omogoča
obstoj in delovanje, zato si življenja brez
nje ne moremo predstavljati. Kakovost
pitne vode ni več naravna danost, ampak
je treba zagotoviti potrebno predpripravo,
ki omogoča varno uporabo za uživanje.

kot okras, ustvarja nam 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 ...
Varovanje voda in nasploh okolja, našega
najdragocenejšega življenjskega vira v 21.
stoletju ni več vprašanje varstva narave,
postalo je veliko več – vprašanje etike.
Včasih smo morali naravo zavarovati zgolj
zaradi njene neokrnjenosti, danes jo mo-

Priprava pitne vode s postopkom UF na Vodarni
Zgornja Bistrica in na Jelovcu

Tudi 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 živil. Poskrbeti je treba tudi za preventivno dezinfekcijo sistemov oskrbe s
pitno vodo in sanitacijo vseh objektov z
namenom preprečevanja razvoja bakterij
in mikroorganizmov ter možnosti preprečevanja hidričnih epidemij.
Ustrezati mora minimalnim predpisanim
zahtevam. Potrebna pa nam je še za
marsikaj drugega, ne nazadnje za zabavo,

ramo ščititi pred človekom.
Zdravstvena ustreznost pitne vode v
vodovodnih sistemih se presoja po kriterijih in velja, da je ustrezna, kadar ne
vsebuje mikroorganizmov, parazitov ter
drugih škodljivih snovi v takšni količini in
kvaliteti, da bi to predstavljalo nevarnost
za zdravje ljudi. Temeljni predpis, ki ureja omenjeno problematiko, je Pravilnik o
pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04,
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26/06, 92/06, 35/07, 25/09 in 74/15). Vsak
upravljavec mora imeti za vsak vodovodni 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.
Vsem uporabnikom pitne vode v upravljanju in vzdrževanju Komunale Slovenska Bistrica sporočamo, da priporočila,
navodila o ravnanju ob izrednih dogodkih in mnenja lahko poiščejo na spletnih
straneh Nacionalnega inštituta za javno
zdravje http://www.nijz.si/ in služijo kot
pomoč pri ravnanju, kadar se zaznajo
težave pri oskrbi s pitno vodo, 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 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.
Natančni načini obveščanja
uporabnikov, ki se oskrbujejo s
pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, so:
1. uporabniki prejmejo obvestilo na
položnici o objavi rezultatov z naslednjo vsebino: LETNO POROČILO O REZULTATIH ANALIZ PITNE VODE BO
OBJAVLJENO V MESECU APRILU V
INFORMATORJU IN NA SPLETNI STRANI www.komunala-slb.si. IZREDNE
DOGODKE
SPOROČAMO
NA
LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJAH
(RADIO ROGLA, RADIO MARIBOR,
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Tabela: Obveščanje uporabnikov

RADIO PTUJ), NA OGLASNI DESKI
OBČIN 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 ob izpadu treba še posebej obveščati;
3. v primeru popravila okvar ali ob večjih vzdrževalnih delih na vodovodnem
sistemu v upravljanju in vzdrževanju
Komunale Slovenska Bistrica uporabnike o izpadu pitne vode in motnjah pri
oskrbi obveščamo prek sredstev javnega
obveščanja, s SMS-sporočili in na spletni
strani podjetja.
Vsakemu uporabniku, priključenemu
na javni vodovodni sistem, podajamo
možnost 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. Storitev je za uporabnika
BREZPLAČNA.
Trenutno je v sistem vključenih 1827 uporabnikov, glede obveščanja pa prejemamo
samo pozitivne odzive.

IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO V
OBČINAH SLOVENSKA
BISTRICA – del,
OPLOTNICA – del,
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−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
Zg. Bistrica),
−sistem Visole (zajetje Rep-Urh),
−sistem Zgornje Prebukovje-Šmartno
(zajetje Žigart-Kopač-Uršula),
−sistem Cezlak (zajetja 1, 2 in 3).

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-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),

REZULTATI DRŽAVNEGA MONITORINGA
Na sistemu SLOVENSKA BISTRICA ŠIKOLE je bilo odvzetih skupno 15 vzorcev. Dva vzorca odstopata v primeru indikatorskih parametrov, zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij, kar nima vpliva na
zdravje ljudi. Odstopanja glede kemijskih
parametrov ni. Vsi DRUGI vzorci ustrezajo zakonskim zahtevam.
Na sistemu DOLINA LOŽNICE - MAKOLE je bilo odvzetih 5 mikrobioloških
vzorcev, en vzorec je bil mikrobiološko
neskladen. Vse redne in občasne kemijske
analize zadostijo zahtevam Pravilnika o
pitni vodi.
Na sistemu VISOLE je bilo odvzetih 5 mikrobioloških vzorcev, dva vzorca sta bila
mikrobiološko neskladna. Vse redne in
občasne kemijske analize zadostijo zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Na odvzetih vzorcih sistemov KOVAČA
VAS, ŠMARTNO-POKOŠE, OPLOTNICA-KEBELJ, DEŽNO in CEZLAK ni
odstopanj.
REZULTATI NOTRANJEGA NADZORA KAKOVOSTI PITNE VODE
Na sistemu SLOVENSKA BISTRICA-ŠI-
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Preizkušanja kakovosti vode v laboratoriju na
Vodarni Zgornja Bistrica

KOLE je bilo odvzetih 150 mikrobioloških in 86 osnovnih in razširjenih kemijskih vzorcev, od tega je bilo 24 kontrolnih
vzorcev z vsebnostjo indikatorskih parametrov. Mikrobiološkega onesnaženja
na sistemu pri odvzetih vzorcih ni bilo
zaznati. Osnovne in razširjene kemijske
analize na odjemnih mestih ustrezajo
zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Na sistemu DOLINA LOŽNICE - MAKOLE je bilo odvzetih 25 mikrobioloških
vzorcev, šest vzorcev je bilo indikatorsko
neskladnih, mikrobioloških odstopanj ni
bilo. Vse redne kemijske analize zadostijo
zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Na sistemih VISOLE in KOVAČA VAS
je bilo odvzetih na vsakem sistemu po 12
mikrobioloških vzorcev in 4 redne kemijske analize. Vsi odvzeti vzorci zadostijo
zahtevam zakonodaje.
Na sistemu ŠMARTNO-POKOŠE je bilo
odvzetih 13 mikrobioloških vzorcev in 6
kemijskih analiz. En vzorec je bil mikrobiološko neskladen zaradi izpada ničelnega
vodnika na dovodu električne energije na
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centralnem VH Šmartno in posledično
izpada kloriranja. Vsi kemijski vzorci so
skladni z zahtevami pravilnika.
Na sistemu OPLOTNICA-KEBELJ je
bilo odvzetih 24 mikrobioloških vzorcev,
od tega je v treh vzorcih prisotno indikatorsko odstopanje. Odvzetih je bilo 13
rednih kemijskih analiz, brez odstopanj.
Na sistemu DEŽNO je bilo odvzetih 7
mikrobioloških vzorcev in dve kemijska
vzorca. En vzorec izkazuje indikatorsko
odstopanje, vsi drugi vzorci ustrezajo
zahtevam pravilnika.
Na najmanjšem sistemu CEZLAK sta
bila odvzeta 2 mikrobiološka vzorca in
dva kemijska. En vzorec je mikrobiološko neskladen zaradi izpada električnega
omrežja in posledično nedelovanja dezinfekcijske naprave. Oba kemijska vzorca
ustrezata zahtevam pravilnika.
Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je
SKUPNO ŠTEVILO ODVZETIH
VZORCEV V OKVIRU:
•NOTRANJEGA NADZORA in DRŽAVNEGA MONITORINGA na osmih
vodooskrbovalnih območjih:

Suša – voda za zalivanje

Uporabnike obveščamo, da je na centralni
čistilni napravi Slovenska Bistrica (Kolodvorska ulica 99, 2310 Slovenska Bistrica)
na voljo očiščena odpadna voda, ki je
primerna za zalivanje. Očiščena odpadna
voda dosega vse predpisane parametre za
iztok v okolje.
Vodo lahko uporabljamo samo za zalivanje trave, rož, sadovnjakov, pranje asfaltnih, betonskih površin. Voda ni primerna za zalivanje kmetijskih pridelkov

in vrtnin. Voda tudi ni pitna.
Za prevzem vode potrebujete gasilski priključek tipa B. Prevzem vode je možen ob
predhodni najavi po telefonu (telefonska
številka 02 843 00 24) ali po e- pošti (e-poštni naslov: cistilna.naprava@komunala
-slb.si). Dosegljivi smo vsak delovni dan
od 7. do 15. ure. Storitev je brezplačna.
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bila oskrba s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica v letu 2019 na
vseh vodovodnih sistemih pod notranjim
nadzorom varna za pitje. Ob vseh ugotovljenih neskladjih se vzpostavijo korektivni ukrepi skladno s HACCP-dokumentom in s sanitacijskimi pravili higienske
prakse, ki služijo čim hitrejši vzpostavitvi
normalnega delovanja vodovodnega sistema.
V skrbi za okolje in varno oskrbo s pitno
vodo vam podajamo še nekaj uporabnih
spletnih naslovov kot pomoč pri spremljanju kakovosti pitne vode in zmanjševanju porabe:
- http://www.komunala-slb.si/
-http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za
-splosno-javnost
- http://www.primavoda.si/vse-o-vodi
- http://www.vodko.si/kaj-je-voda/
Lep pozdrav!
Jožica Dobaj
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POROČILO O ODVAJANJU IN
ČIŠČENJU ODPADNE VODE 2019
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode se izvaja v skladu s Program odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica in Rače-Fram za 43.673
prebivalcev oziroma za 15.689 aktivnih odjemnih mest (OM).
Tabela 1: Količine očiščenih odpadnih komunalnih in industrijskih
odpadnih vod

Tabela 2: Količine očiščenih in neočiščenih odpadnih vod, odvedenih v
okolje

Čiščenje greznic
Čiščenje greznic se izvaja v skladu s triletnim načrtom. V povprečju smo iz greznic izčrpali 2,84 m3 greznične gošče. Greznične gošče s celotnega območja izvajanja javne službe se odvažajo
na čiščenje na ČN Slovenska Bistrica in ČN Pragersko.

Obremenitve čistilnih naprav s sprejemom
gošč, mulja, izcednih voda

* Vse odpadne vode so količine odvedenih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda.

Največji strošek čiščenja odpadnih voda sta prevzem in predelava dehidriranega blata in poraba električne energije. Na proizvedeno količino dehidriranega blata in porabo električne energija
vpliva vhodna obremenitev dotoka odpadne vode.

Očiščene greznice v letu 2019

Rezultati
obratovalnega
monitoringa
odpadnih voda v letu 2019 v občini Slovenska
Bistrica
Obe čistilni napravi dosegata predpisane učinke čiščenja na iztoku. Čistilni napravi sta obratovali vse leto brez zastojev. Proizvedli smo 1.370 ton dehidriranega blata. Blato je v letu 2019
odvažalo podjetje Koto, d. o. o. V letu 2020 pa imamo za odvoz
in predelavo blata sklenjeno novo pogodbo, in sicer s podjetjem
CERO Puconci.
ČN Slovenska Bistrica
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ČN Pragersko

Uporabnike obveščamo, da je rok za opustitev obstoječih neskladnih greznic in vgradnjo MKČN do 50 PE 31. december 2021. Če
je vaša greznica izvedena v skladu z veljavno zakonodajo v času
gradnje in z zahtevami v gradbenem dovoljenju, se zamenjava
obstoječe pretočne greznice z MKČN do 50 PE izvede ob prvi
rekonstrukciji objekta.

* Podatki iz obratovalnega monitoringa odpadnih voda za leto 2019.

Število prijavljenih MKČN do 50 PE s pozitivno
oceno obratovanja

Načrt čiščenja greznic po občinah v letu
2020
Slovenska Bistrica: Brezje pri Slovenski Bistrici, Devina, Fošt,
Gladomes, Klopce, Korplje, Kostanjevec, Kovača vas, Nova
Gora nad Slovensko Bistrico, Spodnja Ložnica, Radkovec, Šentovec, Vinarje, Visole, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja
Ložnica.
Poljčane: Lušečka vas, Stanovsko, Zgornje Poljčane, Čadramska
vas, Križeča vas, Studenice.
Makole: Pečke, Stari Grad, Strug, Štatenberg.
Oplotnica: Dobriška vas, Dobrova, Koritno, Kovaški Vrh, Markečica, Okoška Gora, Raskovec, Straža, Ugovec, Oplotnica.
Rače-Fram: Podova, Rače, Zgornja Gorica, Brezula, Požeg,
Spodnja Gorica.

SOCIALNA AKTIVACIJA
Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal
kot odziv na posledice gospodarske krize,
s katero se je povečalo število dolgotrajno
brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja
delovna znanja in kompetence ter imajo
številne socialne in zdravstvene težave. Ti
posamezniki pa se med drugim soočajo s
socialno revščino in izključenostjo.
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih
enot po celotni Sloveniji, v okviru katerih
deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi
posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije. Dodatno se na osnovi javnih
razpisov financirajo tudi projekti socialne
aktivacije, kjer izbrani izvajalci z vsebino
nudijo podporo in opolnomočenje ciljne
skupine za približevanje trgu dela. V naši
regiji so to Slovensko narodno gledališče
Maribor – Borštnikov program socialne
aktivacije s programom v Mariboru in v
Slovenski Bistrici, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza s programom
v Mariboru za ženske iz tujih kulturnih
okolij in Združenje Epeka, so. p. v Mari-
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boru s programom za romske ženske.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije
so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči, ki so iz različnih razlogov začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne
osebe, ki ne prejemajo denarne socialne
pomoči, in ženske iz drugih kulturnih
okolij ter romske ženske.
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v vaši regiji,
saj se skozi njega aktivno rešuje socialno
problematiko posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi informiranju,
motivaciji in podpori za opolnomočenje
ter dvigu različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, stikov
in pridobivanju novih spretnosti in znanj.
Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo
posameznikov v družbene sisteme ter jih
ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo
mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je
to mogoče doseči s celovitim pristopom,
ki ga je treba umestiti v kontekst delovanja že obstoječih socialnih služb. Osebe,
vključene v programe izvajalcev, pridobijo konkretne praktične izkušnje za trg
dela, ki jih lahko usvojijo v času usposabljanja pri delodajalcih v samem delovnem procesu pod vodstvom mentorja. Na
ta način potencialni delodajalci spoznajo,
da imajo brezposelne osebe na zavodu za
zaposlovanje ogromno znanj, a morda le

premalo izkušenj ali možnosti, da jih pokažejo. Delodajalec z vključitvijo v projekt
socialne aktivacije pridobi možnost, da
svoj potencialni bodoči kader nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi delavca,
ki ga potrebuje.
Vključevanje v projekte Socialne aktivacije poteka preko enotne vstopne točke
na centru za socialno delo in na uradu za
delo. Obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije.
Pilotni projekt Socialne aktivacije, ki traja
do leta 2022, se bo po zaključku sofinanciranja umestil v sistem socialnovarstvenih
storitev in programov v reorganizirano
mrežo centrov za socialno delo.
Regijska mobilna enota Maribor ima prostore na Gosposvetski cesti 84, kjer so
zaposlene koordinatorke socialne aktivacije: Alenka Krobat (030 715 697, alenka.
krobat@gov.si), Maša Rola Vilčnik (030
715 693, masa.rola-vilcnik@gov.si), Katja
Vučak Močnik (030 715 696, katja.vucakmocnik@gov.si), Lucija Vodošek Ozimič
(030 715 694, lucija.vodosek-ozimic@gov.
si) in Nataša Verdinek (030 715 687, natasa.verdinek@gov.si).
Nataša Verdinek, koordinatorka
socialne aktivacije
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podaljšanje pravic iz javnih sredstev
Državni zbor je 2. aprila sprejel Zakon o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo, ki v nekaterih delih velja tudi za področje pravic iz
javnih sredstev.
V zvezi s podaljšanjem pravic iz javnih
sredstev sporočamo, da se bodo vse pravice iz javnih sredstev razen izrednih denarnih socialnih pomoči, torej govorimo
o redni denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, obveznem in dodatnem
zdravstvenem zavarovanju, subvenciji
najemnine, otroškem dodatku in o znižanem plačilu vrtca, ki so se iztekle v mesecu marcu 2020 oziroma v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, avtomatično
mesečno podaljšale za čas enega meseca,
dokler trajajo izredni ukrepi.
V praksi to pomeni, da tisti, ki imajo na
dan 30. aprila 2020 veljavno pravico, torej
tisti, ki jo prejemajo vsak mesec in v mesecu aprilu zaradi izrednih razmer ne bodo
uspeli oddati vloge ali jo bodo oddali pozneje, jim bo pravica avtomatično podaljšana za en mesec, to je do 31. maja 2020. O
tem ne bo izdana posebna odločba, upravičenci bodo prejeli nakazilo sredstev na
njihov tekoči račun kot običajno in tako
v tem času ne bodo ostali brez sredstev za
preživljanje.
Vse, ki imajo veljavno pravico in imajo
možnost vložiti vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, zdravstvenega zavarovanja
ali subvencije najemnine, lahko to vseeno
storijo tako, da izpolnjeno vlogo s potrebnimi prilogami pošljejo po navadni pošti,
po elektronski pošti ali oddajo v nabiralnik pred pristojno enoto centra.
Enote CSD Maribor imajo urejeno, da
tisti, ki nimajo možnosti natisniti vloge,
z ozirom na to, da so papirnice zaprte, to
dobijo v prostorih vseh enot centra, tam jo
lahko izpolnijo in tudi takoj oddajo. Kdor
bo vlogo za podaljšanje pravice oddal, bo
skladno z veljavno zakonodajo po pošti na
dom kot običajno prejel odločbo, nujno pa
morajo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddati:
•tisti, ki trenutno nimajo veljavne pravice
iz javnih sredstev in jo želijo uveljavljati;
•tisti, ki želijo javiti spremembo, ki vpliva
na veljavne pravice, in
•tisti, ki želijo uveljavljati pravico do izredne denarne socialne pomoči.
Pri uveljavljanju pravice do izredne denarne socialne pomoči je pomembno
naslednje:

upravičence, ki so pred kratkim prejeli
izredno denarno socialno pomoč ,naj ne
skrbi, ker najverjetneje ne bodo uspeli te
pomoči pravočasno ali namensko porabiti
ter pravočasno dostaviti dokazil o tem. V
času izrednih razmer namreč roki za porabo izredne denarne socialne pomoči in
dostavo dokazil ne tečejo.
Trenutne izredne razmere so marsikaterega posameznika ali družino zelo prizadele
in so se znašli v materialni stiski. Svetujemo jim, da naj se obrnejo na pristojno
enoto centra in podajo vlogo za izredno
denarno socialno pomoč, v kateri naj navedejo vse okoliščine trenutne materialne
stiske.
Pomembno je, da vlogo izpolnite v celoti, vzemite si čas in opišite razloge, zaradi
katerih ste se znašli v položaju materialne
ogroženosti oziroma kakšne izredne stroške imate, ob tem pa ne pozabite navesti,
za kakšen namen potrebujete pomoč. Razumljivo pojasnite materialno ogroženost
oziroma izredne stroške, ki jih ne morete
pokriti. Če imate dokazila o materialni
ogroženosti (kot npr. prenehanje pogodbe
o zaposlitvi, napotitev na čakanje, druga
dokazila), račune za izredne stroške in
bančne izpiske vseh družinskih članov za
tri mesece pred mesecem vložitve vloge,
jih priložite.
Sicer pa vsak posamezni primer obravnavamo posebej in upoštevamo okoliščine,
ki jih ne moremo posploševati, zato tudi
ne moremo na splošno odgovoriti vsakemu, ko nas kontaktira in sprašuje o višini pomoči. Svetujemo, da se vsekakor za
pomoč obrnete na enoto centra, skupaj
bomo poiskali rešitev.
Omeniti in spomniti želimo na družine s
šoloobveznimi otroki, katerih člani imajo
stalno bivanje v Sloveniji, nimajo prihrankov, imajo nizke dohodke in ki trenutno
ne morejo uveljavljati drugih oblik pomoči. Prepoznavamo, da so se morebiti posamezniki in družine, ki imajo zmanjšane
dohodke, trenutno znašli v največji stiski
in bi v teh razmerah potrebovali dodatna
sredstva za premostitev trenutnega stanja. Ti lahko, če presodijo, da ne zmorejo s svojimi dohodki pokriti vseh nujnih
življenjskih stroškov, kot sta hrana ali
plačilo položnic, oddajo vlogo za izredno
denarno socialno pomoč.
Pomembna novost, ki jo je prinesel interventni zakon, je enkratni solidarnostni
dodatek, ki je namenjen ranljivim skupinam prebivalcev.

Vsi upravičenci do redne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za
mesec april in ki niso upravičeni do solidarnostnega dodatka za upokojence,
bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vsak upravičenec
torej prejme dodatek, kar pomeni, da bosta zakonca, ki sta oba upravičena do denarne socialne pomoči, prejela 300 evrov
dodatka, štiričlanska družina, v kateri so
vsi štirje upravičeni do denarne socialne
pomoči, bo prejela 600 evrov solidarnostnega dodatka, torej 150 evrov na vsakega družinskega člana.
Dodatek bo predvidoma izplačan v mesecu aprilu, in sicer 30. aprila 2020.
Za enkratni solidarnostni dodatek ni treba oddati nobene vloge.
Do solidarnostnega dodatka v višini 150
evrov so upravičeni tudi redni študentje,
ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
Kot smo predhodno že omenili, bodo
do enkratnega solidarnostnega dodatka
upravičeni tudi upokojenci, ki prejemajo nizko pokojnino, in tiste brezposelne
osebe, ki so prejemniki invalidskega nadomestila, ki imajo stalno prebivališče v
Sloveniji in pokojnina ali nadomestilo ne
presega 700 evrov.
Višina tega dodatka je torej odvisna od višine pokojnine.
Upokojenci bodo solidarnostni dodatek
prejeli ob izplačilu aprilske pokojnine.
Prav tako bodo tudi velike družine s tremi otroki ali več, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev dodatka za velike družine, zaradi izrednih razmer prejeli višji dodatek,
in sicer družine s tremi otroki 100 evrov
višji dodatek (505 evrov), tiste družine, ki
imajo štiri ali več otrok, pa prejmejo 200
evrov višji dodatek za velike družine (691
evrov).
Na CSD Maribor, enota Slovenska Bistrica, smo neprekinjeno dosegljivi na elektronskem naslovu in po telefonih. Ker
imamo klicev res zelo veliko, prosimo, da
pokusite večkrat. Za razumevanje se vam
zahvaljujemo. Hvala vam tudi in predvsem, ker ostajate doma in tako čuvate
svoje in naše zdravje!
Pomočnica direktorice
Blanka Rupar, univ. dipl. soc. del.
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SVETOVANJE ENSVET NA DALJAVO

Mreža ENSVET že 25 let nudi občanom
brezplačne energetske nasvete o investicijah in ukrepih zmanjševanja rabe energije
ter uporabe novih tehnologij in obnovljivih virov energije.

V letu 2019 se je v okviru mreže ENSVET
opravilo več kot 8.000 svetovanj strankam po vsej Sloveniji. Povpraševanje po
brezplačnih nasvetih strmo narašča; v
obdobju 2015–2019 je bilo letno individualno obravnavanih strank v povprečju
6.800: v letu 2015 4.500, v letu 2019 pa
8.200, kar pomeni, da se je povpraševanje
v zadnjih letih povečalo skoraj za 100 odstotkov.
Možnost srečanja s svetovalci so imeli občani v letu 2019 poleg obiska v 59 svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji tudi na
specializiranih sejmih, kot so DOM ter
AMBIENTI in DOM+ v Ljubljani, Kmetijsko-obrtni sejem Komenda, AGRA
Gornja Radgona in MOS Celje. Konec
septembra so bili svetovalci na voljo tudi
po večjih trgovskih središčih, specializiranih za prenovo in novogradnje, kot so
Merkur, M Tehnika, Obi in Megadom, na
že tradicionalnem Tednu brezplačnega
energetskega svetovanja.
SVETOVANJE V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19
Občan si lahko rezervira termin za posvet v izbrani svetovalni pisarni mreže
ENSVET na spletni strani Eko sklada ali
pa se naroči na termin svetovanja prek
kontaktov izbrane svetovalne pisarne
mreže ENSVET.
V svetovalni pisarni dobite obširnejše in
celovitejše individualno svetovanje. Navadno se ob širokih temah, kot so celovita
obnova objekta, menjava ogrevanja ali na
primer novogradnja, med pogovorom in
novimi informacijami porajajo dodatna
vprašanja.
Glede na trenutne izredne razmere so od
12. marca 2020 dalje vse svetovalne pisarne mreže ENSVET zaprte.
Svetovanje je v tem času preusmerjeno na
elektronsko pošto in/ali telefon. Kontakte
svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji najdete na spletni strani Eko sklada. Svoje vprašanje za svetovalce mreže ENSVET Slovenska Bistrica lahko pošljete na e-poštni
naslov tomaz.pristovnik@ric-sb.si, lahko
pa tudi pokličite po telefonu na številko
02 620 22 71, kjer vas bodo preusmerili do
prostega svetovalca.

V svojem elektronskem sporočilu podrobno opišite:
•energetsko situacijo (način ogrevanja,
starost stavbe, število stanovalcev, tip goriva ipd.);
•težavo ali dilemo za vašo obstoječo stanovanjsko stavbo ali za načrtovano novogradnjo;
•zastavite konkretno vprašanje;
•če želite svetovanje z izbranim energetskim svetovalcem, ki ste ga npr. spoznali
na predavanju ali ob prebiranju člankov,
to prav tako navedite v sporočilu;
•navedite tudi svoje osebne podatke (ime
in priimek, naslov, kontaktno telefonsko
številko).
Vaši osebni podatki so potrebni predvsem
za nadaljnje svetovanje, v nadaljevanju pa
tudi za naše evidentiranje vprašanj in odgovorov. Zbrani osebni in drugi podatki
bodo uporabljani za potrebe poročanja v
ENSVET skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004
s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVOP-1) in z Uredbo (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov).
DELOVANJE EKO SKLADA V ČASU
EPIDEMIJE COVIDA-19: OBJAVA NA
SPLETNI STRANI
Eko sklad je z 12.marcem 2020 začasno
zaprli vložišče za stranke. Vloge in vse
druge dokumente (npr. dopolnitve, dopise) lahko pošljete po pošti ali po ELEKTRONSKI POTI tudi BREZ varnega elektronskega podpisa, in sicer na elektronski
naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Nadalje v času
veljavnosti Zakona o začasnih
ukrepih v zvezi s
sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive
bolezni
SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) roki za
opravljanje pro-

cesnih dejanj strank in roki za izpolnitev
njihovih materialnih obveznosti (npr. rok
za dopolnitev, rok za predložitev zaključne dokumentacije, rok za sklenitev pogodbe) NE TEČEJO.
Odločbe, ki jih bo Eko sklad izdal v tem
času, bodo vročene v najkrajšem možnem
času po prenehanju veljavnosti interventnega zakona. Vse odločbe Eko sklada,
j. s., (tudi pozitivne) moramo namreč v
skladu z zakonodajo vročati osebno, torej
ali po fizični poti (z modro kuverto) ali
elektronsko prek varnega elektronskega
predala. Vročitev prek navadne elektronske ali navadne pošte za odločbe Eko
sklada ni mogoča. Ker pa 8. člen interventnega zakona ZZUSUDJZ določa, da se
osebno vročanje dokumentov v upravnih
zadevah ne opravlja, razen v nujnih zadevah, odločb Eko sklada do sklepa Vlade o
preklicu epidemije NE SMEMO in ne moremo VROČATI.
Še informacija o najbolj aktualnem javnem pozivu za občane 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb - Eko sklad je do
17.4.2020 prejel 7925 vlog, V obdelavi so
vloge prispele na dan
19.10.2019, zadnja obdelana vloga je s številko 2680. Čakalna doba za obravnavo je
približno 6 mesecev.
Jagoda Martina Lenčić,
energetska svetovalka mreže ENSVET
Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske naložbe na
www.ekosklad.si.
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LOVRO, JOSIPINA
IN NJUNA RDEČA ZOFA
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Zadnja prireditev pred zaprtjem gradu in odpovedjo vseh prireditev zaradi koronavirusa je bila namenjena
ženskam ob njihovem prazniku, 8. marcu. To je bil literarni večer o resnični slovenski ljubezenski zgodbi med prvo
slovensko pesnico, pisateljico in skladateljico Josipino Urbančič - Turnograjsko in velikim Slovencem in enim najpomembnejših politikov 19. stoletja, Lovrom Tomanom.
Jospina Urbančič -Turnograjska, čeravno je zapustila ta svet
zelo mlada, je slovenski književnosti zapustila bogat opus
povesti, poezije in pesmi. V 19. stoletju je mlademu dekletu
težko uspelo izdati knjigo med moškimi znanimi slovenskimi pisatelji in pesniki. Izjemna je tudi zapuščina njunega
dopisovanja, ki obsega več kot tisoč pisem in nekatera so
bila res lepo okrašena in so se ohranila do danes, hranijo pa
jih v NUK Ljubljana. Ta literarni večer, ki smo ga poimenovali Josipina, Lovro in njuna rdeča zofa, je bil v celoti idejno
izpeljan pod okriljem Zavoda za kulturo Slovenske Bistrice
oziroma direktorice Herte Žagar. V kulturnem programu je
nastopila vokalna skupina Vivere. Pevke so nekaj skladb, ki
so nastale pod peresom Josipine Urbančič – Turnograjske,
prvič uglasbile. Kavarniško vzdušje v lepo napolnjeni Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica je na novo odkrilo
to izjemno mlado dekle, ki ga lahko postavljamo ob bok
priznanim evropskim književnicam 19. stoletja. V prihodnje se bomo v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica lotili
takšnih zgodb.

PONOVNO ODPRTJE GRAJSKE TRŽNICE
NA ZAČASNI LOKACIJI NA PARKIRIŠČU PRI
NEKDANJEM CROUZETU

OBVESTILO

Za prireditve, ki so bile odpovedane zaradi omejevanja širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2, bomo našli nadomestni datum, o katerem boste
pravočasno obveščeni.
Viktor Ajd
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Bistriške zgodbe na spletu
Ideja je nastala v času, ko je
velika večina na spletu, smo ločeni od normalnega življenja in vsak
dan poslušamo o koronavirusu,
sledimo vladnim odredbam … Pa
bi bil zdaj morda pravšnji čas, da
Bistričani bližje virtualno spoznajo naše polpretekle zgodbe oziroma da se sprehodimo mimo stavb,
za katere vemo, kje so, ne vemo
pa, kdo je še nedavno tam živel, pa
kakšne zgodbe nosijo naše ulice,
trgi. Vabljeni ste, da nas spremljate
na Facebook strani Grad Slovenska Bistrica. Delček zgodb pa vam
predstavljamo v naslednjih vrsticah.
Park za hišo (danes za šolo Minke Namestnik - Sonje, 1928)
Nižje od nekdanje pekarne in Marinškove hiše stoji znamenita stavba, ki je v
lasti OŠ Minke Namestnik - Sonje. Stavba s čudovitim parkom v ozadju sega
v 18. stoletje. Hiša je bila pred vojno last Kodoličev.
Filip Kodolič je bil gospod Neusweinberga in Khaga (oče je bil župan Gornje Radgone). Okrajna
gosposka Neuweinsberg je bila v volilnem okraju
Wildon (Avstrija) Obsegala je naslednje slovenske
vasi: Stara Nova vas, Dedonci, Slovenska Gorca,
Humersdorf, Potrna, Pridova, Žetinci, Zenkovci.
Upravno je spadala v graško okrožje.

Na fotografiji zgoraj je Filip Kodolič (drugi na desni) v
opravi avstro-ogrske vojske (vir Europeana).

Filip je bil poročen (poroka je bila 31. maja 1906 v
grajski kapeli) s sestro zadnjega grofa Ferdinanda
Attemsa v bistriškem gradu Klotildo Marijo Gabrijelo Pavlin Attems (1882–1962). Filip je padel je v
prvi svetovni vojni leta 1918 v Italiji.

Filip in Klotilda Attems (1916),
foto: arhiv ZK Slovenska Bistrica
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BIOGRAFSKI LEKSIKON OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Ob letošnjem občinskem prazniku je v elektronski obliki na spletni strani ZK Slovenska Bistrica
izšel Biografski leksikon. Gre za nabor več kot
230 osebnosti, ki so v preteklosti v Slovenski Bistrici in v njenem širšem okolju s svojim delom
pustile sledi in prispevale k našemu skupnemu
razvoju in prepoznavnosti. Tak leksikon ni nikoli
dokončen, saj je življenje minljivo, zato je vredno in je treba koga dodatno uvrsti vanj. Leksikon vam je na voljo v presojo. Dobrodošle so vse
pobude in ideje. Skupaj z njimi bomo leksikon
v knjižni obliki dopolnili in izdali v naslednjem
koledarskem letu.
Za lažje iskanje oseb na tipkovnici računalnika
pritisnite tipke CTLR + F in vpišite na primer Ingolič, Pučnik ... ter pritisnite naprej.
Kakršne koli spremembe in dopolnitve podatkov
o predstavljenih osebah ali predloge o dodatnih
osebah lahko posredujete uredniku Biografskega
leksikona na elektronski naslov biografski@zavod-ksb.si.
Prenos biografskega leksikona občine Slovenska
Bistrica je možen s spletne strani Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica http://www.zavod-ksb.si
ali na Facebook strani Biografski leksikon občine
Slovenska Bistrica.

Marsikaj se je in marsikaj se bo še
spremenilo, temeljne vrednote pa ne!
Če bi vas vprašali, kaj počnete te dni,
zadnji mesec, da se učite, zagotovo ne
bi bil odgovor na prvem mestu. Vendar
smo prepričani, da je tako.
V jeziku andragoške stroke takemu učenju pravimo priložnostno ali informalno
učenje in pomeni proces, skozi katerega
ob delu in življenju na sploh prihajamo
do drobnih odkritij. Na tej osnovi spreminjamo naša dejanja, prepričanja in spreminjamo svojo osebnost. Tako učenje je
seveda bolj učinkovito, če ga osmislimo in
se ga zavedamo.
Zakaj smo prepričani, da imamo prav?
Ker drugače vseh sprememb, ki so se nam
zgodile v preteklem mesecu, preprosto ne
bi zmogli.
Okoliščine so nas prisilile, da smo se učili.
Učili sobivati v prostoru, ki je omejen, pri
tem opravljati nujno potrebne delovne in
druge zadolžitve (v službi in/ali doma) ter
poskrbeti zase in za svoje družinske člane.
Ob tem pa je bilo treba še vsakodnevno
presojati številne informacije, ki so bile za

nas pomembne in – kar je še pomembneje
– na njihovi osnovi sprejeti odločitve, ki
so povezane z ohranitvijo zdravja.
Kako poteka delo na Ljudski univerzi
Slovenska Bistrica?
Zaposleni delamo od doma, program srednjih šol in osnovne šole za odrasle poteka na daljavo. Številne druge dejavnosti
pa so trenutno »na čakanju«. Nemoteno
potekajo svetovanje in informiranje ter
svetovanje pri pomoč pri samostojnem
učenju, vendar seveda tudi na daljavo. Vsi
zaposleni so dosegljivi na službene telefone in po elektronski pošti. Pri tem seveda v ospredje postavljamo naše odrasle
udeležence izobraževanja in njihove potrebe. Nekateri imajo več časa in obveznosti, predvidene z osebnim izobraževalnim
načrtom, opravljajo pospešeno, spet drugi
so v službi in doma še bolj obremenjeni,
zato to ni mogoče.
Naše temeljne vrednote se niso spremenile.
Ostajamo zvesti svoji viziji, da smo ka-
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kovostno lokalno andragoško središče
(KLAS), ki prebivalcem zagotavlja visoko
raven storitev na področju izobraževanja
odraslih. Ob tem se zavedamo, da je trenutna situacija predvsem priložnost, in to
tudi sporočamo našim sledilcem na družbenih omrežjih.
Njihov skupni imenovalec je naše znano
geslo #ZNANJE IZBOLJŠA ŽIVLJENJE.
Vsak dan objavimo izziv, s katerim sporočamo pozitivne vrednote in skušamo
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vaše misli. Najdete ga na naši spletni in
facebook strani.
Marsikaj se bo spremenilo ...
Marsikaj se bo spremenilo in brez dvoma
smo se spremenili mi zaradi preživete izkušnje.
Tudi po tej krizi nas čaka veliko učenja in
prilagajanja novim izzivom. Ne bomo se
mu mogli izogniti, če bomo hoteli kakovostno živeti. In lahko računate na nas.
Mag. Brigita Kruder
Direktorica LU

pritegniti tudi druge. Najdete jih na naši
strani @ljudskauniverza.slovenskabistrica in lahko se preizkusite ali razmislite o
kateri od pobud, ki smo jih posredovali
v virtualno areno. Z vami smo delili naše
knjige v elektronski obliki, objavljali učne
video vsebine o znanju računalništva, skrbeli za naše okolje in naše celostno zdravje, vrtnarili, zdravo in varčno kuhali, se
učili tujih jezikov in še marsikaj zanimivega. Sodelavka Darja Kušar je pripravila
razmišljujoč zapis o času, ki ga preživljamo, in njegovo branje bo spodbudilo tudi
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OBELEŽITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA NA
SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA

Slovenska Bistrica velja za eno najstarejših
mest na Slovenskem, saj je mestne pravice dobila že leta 1313. Zaradi ugodne lege
je kraj postal mestno in trgovsko središče. Kot mesto Slovenska Bistrica se prvič
omenja leta 1565, dotlej pa le kot Bistrica.
Mesto, ki leži na nadmorski višini 274 metrov, je nastalo na križišču cest v smeri današnjih Maribora, Celja in Ptuja na ostalninah rimskega naselja Civitas Nagotiana.
Je upravno, kulturno in gospodarsko
središče občine, obenem pa ostaja pomembno izhodišče za Podpohorske gorice, pohorska smučišča in gozdove. Kraj
se je od 18. stoletja začel hitro širiti zaradi
razvoja obrti in furmanstva. Mestu dajejo svojevrstno posebnost: grad z grajskim
parkom, katerega lastnica je bila do konca
2. svetovne vojne rodbina Atems; cerkve

sv. Jerneja, sv. Marije sedem žalosti in sv.
Jožefa; Marijino znamenje na Trgu Alfonza Šarha in zgodovinsko jedro Slovenske
Bistrice – današnji Trg svobode. Pred 709
leti, natančneje 12. marca 1311, je nastala listina, v kateri se v pisnih virih prvič
omenjajo bistriški meščani, zato na prav
ta dan praznujemo občinski praznik Občine Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti
Občina vsako leto zaslužnim občanom
podeli tudi občinska priznanja in nagrade. V četrtek, 12. 3. 2020, smo dijaki ob
občinskem prazniku Občine Slovenska
Bistrica v okviru izbirnega predmeta ITS
družboslovje organizirali dogodek v čast
naše občine. Povabili smo pomembna
občana Slovenske Bistrice, ki sta s svojimi dejanji dosegla mnogo uspehov in
pripomogla k prepoznavnosti Slovenske

ŠOLANJE NA DALJAVO NA
2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA

Bistrice v Sloveniji in tudi v tujini. Z nami
sta bila Anton Štern, bivši odbojkar Slovenske Bistrice, oče Žige in Tončka Šterna, ki sta z ekipo osvojila odlično drugo
mesto na evropskem prvenstvu v odbojki,
ter gospa Marija Bračič, najosebnost Bistriških novic leta 2019 in dolgoletna sekretarka Območnega združenja Rdečega
križa Slovenije. Pogovarjali smo se o uspehih sogovornikov, zgodovini naše občine,
dogodkih v občini, dotaknili pa smo se
tudi teme o prihodnosti in aktivnem sodelovanju mladih. Še enkrat se zahvaljujemo sogovornikoma, ki sta skupaj z nami
obeležila praznik na Srednji šoli Slovenska Bistrica.
Urška Pelko in Jan Mikložič

Po treh tednih šolanja na daljavo lahko
ponosno trdimo, da smo premagali začetniško tremo, negotovost in skrb. Šolanje
na daljavo poteka uspešno, tako kažejo
tudi rezultati ankete, na katero so odgovarjali starši naših učencev. Izpostavili so
dejstva, da so navodila podana dovolj jasno, da učenci dobijo kakovostno povratno
informacijo in da v večini zmorejo zadolžitve opraviti brez težav.
Učiteljem, staršem in vodstvu šole je s
skupnimi močmi uspelo, da pri pouku na
daljavo sodeluje 99,7 odstotka vseh učencev. Čeprav smo imeli v prvem tednu nekaj težav glede odzivnosti učencev, smo v
drugem tednu težavo odpravili.
Učitelji se trudimo, da izbiramo snovi, ki

Informator, maj
Informator;
april2020
2014
niso pretežke, preobširne in so
učencem zanimive. Pozorni smo
na količino zadolžitve, saj se zavedamo, da otroci za delo od
doma potrebujejo več časa. Zaenkrat je učencem všeč nov pristop poučevanja, nekaterim celo
ta način dela bolj ustreza. So pa
tudi učenci, ki v največji meri pogrešajo ali socialni stik s sošolci
ali razlago snovi.
Valentina Pučnik, 6. a: »Meni je
šolanje na daljavo zelo všeč, saj do
kosila naredim vse za šolo, nato
se pa družim z družino. Všeč mi
je, ker se z družino več vidimo.
Sicer bi rabila boljšo razlago snovi, a so mi v veliko pomoč starši.«
Iza Leskovar, 6. a: »Meni je v redu,
ker imamo možnost, da izkusimo
različne pristope šolanja. Všeč mi
je, da se vseeno lahko slišimo z
učitelj, če kaj ne razumemo, da se
vidimo preko videokonferenc in
da nam ob poslani nalogi jasno
obrazložijo, kaj moram narediti.
Vseeno pogrešam sošolce in prijatelje, s katerimi smo se vsak dan
zabavali.«
Nino Strnad, 6. b: »Meni je šolanje na daljavo všeč, pa še pouka
ne morem motiti. Sicer pa pogrešam druženje s prijatelji.«
Urška Hojnik, 6. b: »Meni šolanje
na daljavo ni všeč, saj pogrešam
prijatelje in razlago učne snovi.«
Da pa je učenje za učence zanimivejše, se potrudimo, da imajo
možnost učenja, ki ga po vsej
verjetnosti v šolskih klopeh ne
bi bili deležni. Usmerjamo jih v
izkustveno učenje, ponujamo jim
možnost ustvarjanja, raziskovanja. Tako učenci med »poukom«
nabirajo regrat, pečejo palačinke,
snemajo prispevke, izdelujejo izdelke iz različnih materialov … Imeli so
tudi namenski dan. Izdelali so pisane metulje, metulje prijateljstva, in jih prilepili

Jurij Hojnik, 2. a
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na okna. Z njimi so sporočili: Jaz sem dobro. Bodi zdrav tudi ti. Ostani doma.
Verjamemo, da bo to obdobje ostalo v spominu vsem, učiteljem, učencem, staršem
in lokalni skupnosti. Spomnili se ga bomo
po času, ko smo se učili na drugačen način, po času, ko smo znali stopiti skupaj,
po času, ko smo znali deliti, po času, ko
smo bili več z družino, po času, ko se je
družabno življenje ustavilo, predvsem pa
po času, ko smo spoznali, da ni pomemben vsak učni cilj, namreč da v življenju
šteje le eno – zdravje. Če imamo to, lahko
dosežemo vse.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili staršem naših učencev, da so nase odgovorno
prevzeli del naših nalog. Hvaležni smo za
vsako pobudo, predlog, kritiko. Imamo
skupen cilj, in sicer da iz dane situacije
»iztisnemo« najboljše, kar se da, torej da
otroci ostanejo motivirani za delo, predvsem pa da se v šolske klopi vrnejo v dobri
učni kondiciji in zdravi.
Katja Leva

Neža Ajd, 4. b
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K U LT U R N A D E D I Š Č I N A ,
PONOS VSAKEGA NARODA
Namenski dan o kulturni dediščini in
proslava ob kulturnem prazniku na 2.
osnovni šoli Slovenska Bistrica
Kulturna dediščina je povsod okoli nas
in v nas, je del okolja in družbe, v kateri živimo. Spremlja nas v naših domovih,
mestih, vaseh, vabi nas v knjižnice, muze-

je, galerije … 7. februarja so kulturno dediščino spoznavali tudi učenci 2. osnovne
šole Slovenska Bistrica.
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. februarja, smo imeli na šoli
namenski dan, ki je bil namenjen spoznavanju kulturne dediščine. Ob pomoči
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učiteljev in zunanjih izvajalcev smo imeli bogat nabor delavnic, preko katerih so
učenci spoznavali ljudske šege, folklorni
ples, stare obrti, ljudske zgodbe … Učenci
so se skozi namenski dan vključili v dve

delavnici, peto šolsko uro je sledila proslava za kulturni praznik.
Učenci prve triade so se naučili plesati
ljudski ples in se ob pomoči knjižničarke
naučili starih izštevank. Deklice so si izdelale punčke iz blaga, medtem ko so fantje
naredili loke iz lesa. Ložniške ufarce pa so
učencem prikazale, kako so naši predniki
v preteklosti mleli koruzo in prali perilo.
Učenci druge triade so izdelovali rože iz
krep papirja, pletli košarice in se naučili
kvačkat. Del dneva so tudi preplesali, saj
so tudi oni spoznavali ljudski ples.
Učenci tretje triade so bili vključeni v delavnice lončarstva, filcanja, pletenja košar,
dramatizacije slovenskega besedila, izdelovanja izdelkov iz lesa, vezenja, obiska
gradu idr.
V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo zadnjo šolsko uro namenskega
dneva pripravili kratko proslavo, na kateri smo se spomnili veličine dr. Franceta
Prešerna in širšega pomena kulture. Na
proslavi so bile podeljene tudi Prešernove
nagrade učenkam, ki so dosegle izjemne
dosežke na različnih področjih.
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Kot se za takšno proslavo spodobi, se je
začela s slovensko himno, nato pa se nadaljevala malo drugače kot ponavadi. Žan
Luka Cvahte je vodil oddajo Lepo je biti
kulturen, ki je bila tematsko vezana na
spoznavanje Prešerna, kulture, kulturne
dediščine. Tekmovalka v oddaji je bila
Tinkara Čurin, ki je z odličnim znanjem
odgovorila pravilno na vsa vprašanja.
Temu je sledila odlična lutkovna predstava z naslovom Mlin in hudič, ki sta jo
uprizorila Jana Jeglič in Matevž Gregorič.
Zadnji dogodek prireditve je bila podelitev
Prešernovih nagrad učenkam 2. osnovne
šole, ki so bile na področju kulture še posebej uspešne. Tema letošnjega natečaja je

bila Vračam se domov kot ptica.
Ajda Ftičar iz 5. a, Larisa Mesarič iz 8. b
in Lori Zafoštnik iz 8. b so bile nagrajene s področja literature. Izkazale so se pri
izvirnem literarnem poustvarjanju in z
odličnim poznavanjem književnega in jezikovnega področja. Na likovnem področju je bila nagrajena Liza Završnik iz 8. b,
ki je ustvarila čudoviti risbi in pokazala
odlično poznavanje likovnih tehnik ter izvirno domiselnost pri ustvarjanju.
Da so učenci namenski dan lepo preživeli in se naučili veliko novega, se moramo
zahvaliti vsem zunanjim izvajalcem, ki so
nam dobrosrčno pomagali pri delavnicah.
Prav tako iskrena hvala Jani Jeglič in Matevžu Gregoriču, da sta s svojo igro pričarala iskren nasmeh na obraz naših učencev in za podelitev Prešernovih nagrad
našim učenkam. Iskrene čestitke tudi letošnjim nagrajenkam.
Kot pravijo: »Kulturna dediščina je zgodba naše preteklosti, steber naše sedanjosti,
naše kulture in identitete ter naša zapuščina prihodnjim rodovom.« Upamo, da
so učenci s pomočjo delavnic bolje začeli
dojemati svet okoli sebe, da smo vzbudili
njihovo spoštovanje do njihovega bivalnega okolja in jim pomagali, da postanejo
odgovorni in domoljubni državljani.
Novinarski krožek 2. osnovne šole
Fotografije: Aleš Brezočnik
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

2. osnovna šola Slovenska Bistrica je bila
letos organizatorica in gostiteljica državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo v soboto, 7. marca 2020.
Na tekmovanju je sodelovalo okrog 130
tekmovalcev, spremljalo pa jih je več kot
100 mentorjev in ocenjevalcev.
Tekmovalci, mentorji in ocenjevalci so se

zbrali v šolski telovadnici, kjer jih je Lori
Zafošnik, učenka 8. b, popeljala skozi
kratek program, prek katerega so gostje
spoznali našo šolo in okolico. Pozdravili so jih tudi ravnateljica Sonja Arbeiter,
župan dr. Ivan Žagar in Ljiljana Mićović
Struger, vodja tekmovanja iz Zavoda za
šolstvo, OE Maribor. Za glasbene točke so

KNJIŽNA
ČAJANKA

Učenci podružnične šole na Zgornji Ložnici
zelo radi obiskujejo šolsko knjižnico. Prijazna
knjižničarka Mojca Stegne jim je vedno pripravljena pomagati pri iskanju knjig, vsak mesec pa
s knjižno nagrado razveseli dva učenca, ki pravilno rešila knjižno uganko. Učenci so na šolski
skupnosti izrazili željo, da bi se še več posvečali
branju in da bi brali skupaj. Tako smo dobili kar
dve ideji – eno smo že uspešno uresničili.
Prvo sredo v mesecu marcu smo imeli knjižno
čajanko. Učenci so z velikimi očmi vstopali v
knjižnico, saj niso natančno vedeli, kaj naj pričakujejo. Ob pogledu na mizo s čajem in slastnimi
piškoti pa so se sprostili v bralnem kotičku. Poeziji smo se posvetili, ker je 21. marec svetovni
dan poezije. S knjižničarko smo se pogovarjali,
kako pogosto beremo pesmi in kakšne so nam
najbolj všeč. Nato smo pobrskali po knjižnih
policah in iz pesniških zbirk prebirali pesmi. V
knjižnici se je razvilo pravo domače vzdušje. Na
koncu so učenci povedali, da se že zelo veselijo
naslednje knjižne čajanke.
Virineja Goričan,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
podružnična šola na Zgornji Ložnici

poskrbele Hana Hren, Valentina Pučnik
in Mima Hren.
Mentorji in ocenjevalci so bili izredno
navdušeni nad organizacijo tekmovanja,
za kar se lahko zahvalijo Tanji Keber, učiteljici slovenščine, ki je skrbno uredila vse
tehnične potrebe tekmovanja.
Katja Leva
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ČETRTOŠOLCI SO SE IZKAZALI S
SVOJIMI IZVIRNIMI UMETNIJAMI

Pouk na daljavo je za vse nekaj novega.
Kljub temu učitelji in učenci delamo z vso
paro. Četrtošolci so v prejšnjem tednu
pri likovni umetnosti dobili nalogo, naj
izdelajo izvirne napise OSTANI DOMA.
Ta slogan je v zadnjih tednih naše glavno
vodilo.
Učenci so pri svojem ustvarjanju uporab-

ljali material, ki so ga našli doma. Všeč
nam je bilo, da so v glavnem uporabili
naravne materiale.
Oglejte si njihove zares odlične umetnije!
In ne pozabite OSTATI DOMA!
Aktiv 4. razredov OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

POVEZOVANJE ZA ŽIVLJENJE V SODOBNI
DRUŽBI NA OŠ TINJE

V mesecu februarju so drugošolci in osmošolci OŠ Partizanska bolnišnica Jesen
Tinje v okviru natečaja »Povezovanje za
življenje v sodobni družbi« izdelali kratek
video posnetek. Natečaj je razpisal Zavod
RS za šolstvo.
Osnovnošolci so z medsebojnim sodelovanjem s pomočjo sodobnih tablic in legorobotike sestavljali zanimive robote, ki
so lahko spreminjali barvo, oddajali različne zvoke in se tudi premikali.
Družba, v kateri živimo, vedno bolj napreduje v smislu sodobnih tehničnih naprav
in pripomočkov. Da so ta znanja izredno
pomembna, se kaže še posebej zdaj, v tem
času, ko so tudi javne ustanove za izobraževanje zaprte. Zato je ključnega pomena,
da se začne učenje veščin uporabe sodobne tehnologije že pri najmljaših učencih.
Učenci so se razdelili v skupine, prejeli tablice in legorobot kocke. Osmošolci so z
dajanjem navodil, demonstracijo in s pomočjo drugošolce usmerjali, da so vklopili tablico, odprli programe, se seznanjali
z navodili in sestavljali različne robote.

Najbolj zanimiv
del je bil učencem, ko so lahko
z uporabo tablice
spreminjali barvo robota in si
izmišljali različne
zvoke. Najljubši
del za učence pa
je bil ta, ko so
znali sami robote s pomočjo
ukazov na tablici
tudi premikati.
Nepopisno veselje, medsebojno
sodelovanje in
usvajanje novih
veščin dela s tablico so bili neprecenljivi. Ves čas so tudi
snemali. Na koncu sta učenca Peter Gajšek (2. razred) in Teja Justinek (8. razred)
ob pomoči učiteljice izdelala kratek videoposnetek tega sodelovanja.
Učencem je bil tak način učenja nadvse

zanimiv in dogovorili smo se, da ga bomo
ponovno izvedli. Le da premagamo trenutno situacijo, nato pa se znova vidimo in
učimo za življenje.
Suzana Mlakar, RP
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VRTEC V LAPORJU ČAKA NA SELITEV

Foto: Blaž Kosi

Gradbena dela v novem vrtcu v Laporju so
skoraj povsem končana, pripravljen je za
postavitev pohištva in potrebne opreme.
Vrtec, ki je velik približno 1.400 m2, od
tega je bivanjskih površin s terasami pred
igralnicami 900 m2, bo zadostil vsem sodobnim standardom za predšolsko vzgojo. »Selitev je v večinski meri odvisna od
te zoprne pandemije. Vsa notranja dela,
opremljanje prostorov, postavitev pohištva, primopredaje, vse bi bilo že končano,
če bi nam trenutne razmere to dovoljevale.
Sedaj pa delamo zaključke zelo, zelo počasi ali nič. Seveda je treba zunaj dokončati
še parkirišča in dovoz do vrtca, ampak vse
to bo, če bomo zdravi,« poudarja Margareta Voglar, ravnateljica OŠ Gustava Šiliha
Laporje, pod okrilje katere spadajo tudi
oddelki vrtca.
V novem vrtcu, ki ga bo obiskovalo okoli 70 otrok, so štiri velike igralnice s pokritimi terasami. Če pa se bo nataliteta v
Laporju povečala, lahko v vrtcu uredijo še
peto igralnico. Po dve igralnici imata skupne sanitarije. Tudi garderobe so ločene,
po dve igralnici imata skupne garderobe,
prilagojene starosti otrok. V osrednjem
delu vrtca je velik skupen prostor, ki bo
namenjen predvsem otroški telovadbi,
skupnemu druženju skupin in različnim
kulturnim dejavnostim. V pritličju je tudi
manjši prostor, namenjen individualnemu
delu s posameznimi otroki, seveda pa ne
manjkajo niti prostori kuhinje in drugi
spremljevalni režijski prostori.
Otroci zdaj bivajo v prostorih OŠ Gustava
Šiliha Laporje. Predvsem imata težave starejši skupini, za igralnice so odstopili šol-
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ske prostore. Ti otroci imajo sanitarije in
previjalno mizo skupaj z osnovnošolskimi
otroki, kar pomeni, da otroci in vzgojiteljice nimajo zagotovljene intime. Tudi pri
spanju in drugih dejavnostih je otrokom

NALOŽBE
vrtca šolski urnik moteč. Moteči so tudi
šolski odmori ali kakšne druge glasnejše šolske dejavnosti. »Pridobili bomo na
zasebnosti, osebni higieni, intimi, miru.
V vrtcu bomo pridobili svoje garderobe,
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šolarji pa bodo v zdajšnjih prostorih ponovno zadihali, kot se spodobi. Skratka,
tako otroci kot zaposleni bomo pridobili
ogromno,« pravi Margareta Voglar. Otroci bodo imeli tudi svojo telovadnico. V
šoli so jo lahko koristili samo nekajkrat
na leto, ko so bili šolarji odsotni zaradi
kakšne druge dejavnosti. Še posebej je
zanimiva zunanja klančina, ki bo v poletnih mesecih ponujala gibanje po strmini,
v zimskih pa sankanje in drčanje po snegu. Tudi vrtni paviljon bo kaj kmalu dobil
svojo vsebino. Naložba, katere investitor
je Občina Slovenska Bistrica, je vredna 2
milijona 300 tisoč evrov, dela pa je izvedlo
podjetje Ande iz Ljubljane.
Tudi v šoli nestrpno čakajo na nove oziroma stare prostore. Novi vrtec jim bo
olajšal marsikatero organizacijsko zagato,
predvsem pa bodo lažje zadihali na posameznih strokovnih področjih. »Življenje in delo bi radi postavili nazaj v šolsko
leto 1999/2000, ko smo v šoli še lahko
razpolagali s temi prostori. Nujno potrebujemo nazaj nivojsko učilnico za slovenščino in tuje jezike, nivojsko učilnico za
matematiko, likovno učilnico, prostor za
arhiv, dodatne kabinete za individualno
delo, ki sedaj poteka na hodnikih. Učitelji potrebujejo kabinete in še in še,« še
dodaja ravnateljica. Po njenih besedah je
potreb veliko, ideje se še dodatno porajajo, vendar vse čez noč ne gre. Potrebna
bodo sredstva, da bodo prostore vključno
s pohištvom ponovno preuredili nazaj za
osnovnošolce, ki so bili vsa ta leta strpni
in zelo prijazni do svojih najmlajših prijateljev, kar je pravzaprav zelo lepa izkušnja.
Tomaž Ajd
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delovale so tudi metuljčke iz pločevink,
kar je bilo posebej zanimivo, saj so jih
pobarvale z alkoholnimi flumastri in jih
prilepile na magnete. Ustvarjajo tudi čudovite dekoracije za vsak dom, metuljčki
pa bodo v dom prinesli barvitost in igrivost pomladi (vsaj v hiši, če je že prepoved
gibanja na prostem zaradi koronavirusa).
Izdelovale so tudi unikatni nakit iz lesenih perlic in verižice ter obeske za ključe. Pobarvale so jih z akrilnimi barvami.
Izdelujejo tudi prtičke, pletejo nogavice,
niti rože iz krep papirja ne manjkajo, rade
skupaj poklepetajo in se družijo ob kavici. Ročnodelke imajo spretne roke, veliko
zamisli, znanja in dobre volje za vse, kar
ustvarjajo. Upajo, da bodo lahko spet sedle skupaj in ustvarjale tisto, kar rade razstavljajo.
Brigita Ptičar

DELAVNICE
ROČNEGA
DELA V
METULJU

V Centru za starejše Metulj vsak teden
poteka delavnica ročnega dela, ki jo obiskuje več kot 30 žensk. Njihova mentorica je Nina Robar. Delavnica je zelo uspešna, rade pa se ji pridružijo tudi iz drugih
skupin, ki jih je pri Metulju kar nekaj. Na
delavnici prikažejo različne tehnike in zanimive ustvarjalne zamisli. Svoje izvrstne
izdelke pa udeleženke rade vsak mesec
pokažejo na razstavi in rade se udeleži-
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jo tudi drugih razstav po Sloveniji. Pred
tedni so izdelovale razne voščilnice za
8. marec, za materinski dan in za veliko
noč v tehniki izdelave s štampiljkami in s
tehniko embossinga. Nastale so čudovite
voščilnice, ki bodo v teh dneh marsikomu
polepšale osebni praznik.
Na delavnici je vedno veliko udeleženk,
nekatere babice so pripeljale tudi svoje
vnučke, da pridobijo izjemna znanja. Iz-

PRESENEČENJE OB DNEVU ŽENA IN
M AT E R I N S K E M D N E V U
Pri DU Leskovec-Stari Log, ki mu predseduje Alenka Narobe, so pripravili prijetno
druženje mamic in deklet v domu kulture
na Leskovcu. Zbrane je najprej nagovorila
predsednica upokojenskega društva, nato
pa še predsednik KS in podpredsednica ZDUS Ljubljana Vera Pečnik. Sledil je

kulturni program, v katerem so sodelovali
Živa in Zara Goričan, Nuša Krošl in njena
babica, Oktet KUD Lipa Kebelj, Folklorna skupina Klasje Črešnjevec in pevci DI
Črešnjevec. Vsaka je prejela simbolično
darilce in sledila je bogata pogostitev. Vse
mamice in žene so bile vesele takega sre-

čanja, saj se le redko zgodi.
Brigita Ptičar
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SKUPAJ ŽE 25 LET
VSE, KAR ŽELIŠ VEDETI
• KDO SMO?
Skupnost Srečanje, ki deluje v okviru
Zavoda Pelikan – Karitas, je program,
namenjen pomoči odvisnikom, ki so se
odločili, da bodo trajno prenehali z uživanjem drog in spremenili dosedanji način
življenja, ter njihovim svojcem. Program
je predvsem šola življenja v skupnosti. V
komuni boš lahko spoznal sebe, prepoznal
svoje težave in našel prave rešitve. Pri tem
ti bodo pomagali strokovni delavci in osebe z lastno izkušnjo. Po končani komuni,
ki traja do dve leti, se program nadaljuje z
reintegracijo kot pomoč posamezniku pri
vrnitvi v vsakdanje življenje.
• KJE DELUJEMO?
Priprave potekajo v informativno-sprejemnih centrih Ljubljana Polje, Ajdovščina, Murska Sobota, Vrbje (Žalec). Na teh
lokacijah delujejo tudi skupine za svojce.
Daljše priprave za vstop z nastanitvijo so
mogoče v Terapevtskem centru v Višnji
Gori. Reintegracija z nastanitvijo poteka
v Ljubljani. Komunski del programa z nastanitvijo poteka v centrih v Novi Gorici,
v Vremskem Britofu (Divača), v Čadrgu
(Tolmin) in na Razborju (Sevnica). Informativne pogovore opravljamo tudi na
terenu.
• KAM PO INFORMACIJE?
Informacije o Skupnosti Srečanje najdeš
na http://skupnost-srecanje.si/ in #25Srečanjzživljenjem na https://www.facebook.
com/SkupnostSrecanje.

Lahko nas pokličeš po telefonu na telefonsko številko 01 54 80 286 ali na številko
mobilnega telefona 030 646 943 (pisarna)
oziroma 031 606 066 (strokovni vodja
programa). Vprašanja lahko pošlješ tudi
na e-naslov: ss.polje@gmail.com. Za osebne razgovore se lahko oglasiš v Ljubljani,
Polje 350.
• KAJ JE KOMUNA?
Skupnost Srečanje je ustanovil don Pierino
Gelmini. Je kraj celostne osebnostne rasti
in »odprto pristanišče« za vsakogar, ki je v
težavah, povezanih z odvisnostjo. Je skupnost vrednot, zavzetega dela na sebi, kraj,
kjer je delo vrednota, terapija in preživetje.
Je skupnost ljudi, ki iščejo smisel in zdravo
pot v življenje, gradijo kakovostne odnose
in s pomočjo strokovnih ter laičnih delavcev napredujejo na duhovnem, duševnem
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in telesnem področju. Je tudi kraj druženja, športa, ustvarjalnih aktivnosti, branja,
skupinskih in osebni pogovorov. V programu sodelujejo tudi svojci.
• KAM PO POMOČ?
Po pomoč se lahko obrnete tudi na centre
za socialno delo, centre za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, na zdravstvene ustanove ali na druge programe:
na Društvo Projekt človek, Društvo za
delo z mladimi v stiski »Žarek«, Društvo
za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije Up, Terapevtsko skupnost
za zasvojene s pridruženimi težavami v
duševnem zdravju Ljubljana Sostro.
»Če si sam ne boš pomagal, ti tudi drugi
ne bodo mogli. Vse se začne pri tebi. Od
tebe je odvisno, kakšno bo tvoje življenje
v prihodnje. Le pogumno, ne bo ti žal.«
(Mišo)

Foto: www.srecanje.si

VOLILNI ZBOR OZVVS
SLOVENSKA BISTRICA

Pri Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica, ki ga
vodi Miran Krušič, so imeli volilni občni
zbor. Najprej se vse udeležene pozdravili
in se zahvalili za tako veliko udeležbo na
zboru. Bilo je zelo veliko gostov: iz Maribora, Lenarta, Ruš, Ormoža, Ptuja, Kungote-Šentilja, med gosti sta med mnogimi
bila tudi podpredsednik Venčeslav Ogrinec in poslanka DZ mag. Karmen Furman
ter tudi s Hrvaške so prišli.
Zbor je potekal v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Izvolili so delovno predsedstvo, sledil je kratek kulturni
program. V vodstvu je bilo le nekaj sprememb, sprejeli so tudi nekaj sprememb v
statutu. Po pregledu opravljenega dela so
prisluhnili novim načrtom. Podelili so več
zahval in priznanj zasluženim članom.
Sledila sta pogostitev in druženje.
Brigita Ptičar
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2 3 . apr i l
je svetovn i dan knj i ge
i n avtorsk i h prav i c

Dan knjige je posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. To je dan, ko
praznujejo pisatelji, ilustratorji, knjižničarji in vsi, ki imajo radi
knjige.
Svetovni dan knjige se zgleduje po prazniku sv. Jurija, v katerem so Katalonci v en praznik združili več običajev oziroma praznikov. Tudi praznik vrtnic, ki izvira iz sedemnajstega
stoletja. Na ta dan so fantje dekletom podarili vrtnico (lepoto), one pa njim knjigo (znanje). Prav s to tradicijo je Unesco
povezal svetovni dan knjige, s čimer je hotel pokazati, da je
pravzaprav največji dar, ki ga lahko podarimo nekomu, ki ga
imamo radi, dobra knjiga. Na ta dan so se rodili ali umrli tudi
mnogi svetovno znani literarni ustvarjalci, kot so Miguel de
Cervantes, William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega in
Rupert Broke, William Wordsworth, Maurice Druon in drugi,
s čimer dobi 23. april še bolj žlahten zven. Unesco je razglasil
23. april za svetovni dan knjige šele leta 1995.
Ne le pisatelji, pesniki, knjižničarji ali bralci, ta dan praznujemo vsi, ki imamo knjigo radi. Knjiga, napisana v domačem,
slovenskem jeziku, je bila za naš narod pravzaprav vedno najmočnejše orožje. Pisana beseda nas je oblikovala, postavila
temelje naše narodne identitete in nas uvrstila med velike narode, saj lahko zgodbe, ki nastanejo iz slovenskih šeg, običajev,
navad ali iz izkušenj zgodovine, zapišemo v slovenskem jeziku. Prek pisane besede lahko odkrivamo neizmerno bogastvo slovenskega jezika, bogato kulturno dediščino, ki so nam
jo zapustili naši predniki in na katero smo upravičeno lahko
ponosni. Uči nas spoštovati svoje lastne korenine in lastno kulturo, obenem pa prav ob spoštljivem odnosu do lastne dediščine lahko samozavestno odkrivamo lepote drugih kultur in
drugih narodov. In prav odkrivanje lepote drugih nas pelje do
razumevanja drugega. In ko razumemo, lahko z drugimi živimo v miru, spoštovanju in medsebojnem sprejemanju.
Vzemimo si torej čas za knjigo. Ne le ob svetovnem dnevu knjige, temveč vsak dan. Dopustimo si, da nas knjiga obogati in
nam odpira obzorja.
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2 . april , mednarodni dan
knj i g za otroke

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je razglasila
2. april za mednarodni dan knjig za otroke. Obeležujemo ga od
2. aprila 1967. Poznamo ga tudi kot svetovni dan pravljic, saj
se je na ta dan leta 1805 rodil danski pravljičar Hans Christian
Andersen. Pokroviteljica dneva knjig za otroke je Mednarodna
zveza za mladinsko književnost IBBY, ki ob tej priložnosti vsako leto pripravi poslanico, ki obide svet.
Letošnjo poslanico in plakat je pripravila Slovenska sekcija
IBBY. Poslanico z naslovom Lakota po besedah je napisal Peter
Svetina. Plakat je ilustriral Damijan Stepančič, ki si je zamislil
tudi vabilo k praznovanju v obliki kocke. Avtorja poslanice sta
vrhunska ustvarjalca, spoštovana med strokovno publiko in
zelo priljubljena med mladimi in odraslimi bralci.
Pisatelja, pesnika in slovenista Petra Svetino ter ilustratorja
Damijana Stepančiča je Slovenska sekcija IBBY nominirala
tudi za Andersenovo nagrado 2020, najvišje mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti.
»Pravljice so več kot resnične. Ne povedo nam le, da zmaji
obstajajo, ampak da jih je mogoče premagati.« (Gilbert Keith
Chesterton)

D. Stepančič

P. Svetina
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NOČ KNJIGE 2020 IN
VABILO K USTVARJANJU NOČI KNJIGE
V NENAVADNIH RAZMERAH
Dragi prijatelji
Noči knjige!
Nenavadna je
bila letošnja Noč
knjige. Nepredvidljiva. Vendar
pa se kljub vsemu dogaja tudi
letos, pa čeprav
v izrednih razmerah. Letošnja
Noč knjige se je
začela v aprilu,
najizraziteje pa
je zasijala 23.
aprila, ko praznujemo svetovni dan knjige, ter
na večer tega datuma vseslovensko (in vse bolj
m e d n a ro d n o )
Noč knjige, nato
smo
knjižnonočno praznovanje podaljšali
še skozi ves maj,
med
drugim
tudi z natečajem
Noč pisanja.
Ker je torej
druženje v živo
omejeno, se selimo na domove, v naravo in v virtualne svetove. V času trajanja
Noči knjige ste najlepše vabljeni k sodelovanju: ustvarjajte lastne literarne svetove
in jih delite s skupnostjo bralskih navdušencev. Letos vas posebej vabimo, da vtise o
potovanjih po knjižnih svetovih delite v obliki avdio in video posnetkov, poskusite
se lahko tudi v spletnem predvajanju v živo na Knjigi obrazov in drugje, ustvarite
spletno zgodbo na Instagramu ali organizirate knjižni večer na daljavo. Naj fantazija, navdih in ustvarjalnost sežejo daleč prek meja štirih sten. Da se bomo lažje našli
v širnem morju medmrežja, priporočamo, da virtualne dogodke in objave označite
z zaznamkom #nocknjige2020 in seveda še kakšnim po vaši želji in domišljiji.
Edinost, sreča, sprava. Besede, ki jih je Slovencem na srce polagal naš veliki romantični pesnik za vse čase, so letos, ko praznujemo 220-letnico rojstva Franceta Prešerna, fokus Noči knjige. Kako nas Prešeren navdihuje na pragu tretjega desetletja
21. stoletja?
Noč pisanja 2020
Z Nočjo pisanja letos spodbujamo literarno ustvarjanje za vse generacije. Pisali
bomo na temo Ujeti med štirimi zidovi – zgodbe in pesmi iz samoizolacije. Vaše
prispevke lahko objavljate samostojno na družabnih omrežjih in drugje, ljubo nam
bo, če jih označite z zaznamkom #nocpisanja2020.
Lepo vabljeni tudi, da nam jih pošiljate na e-naslov mojca.plaznik@kjv.si ali na
nocknjige@gmail.com. Vaše prispevke bomo objavili na spletni strani knjižnice in
Noči knjige, najzanimivejše pa bomo tudi delili na našem profilu na Knjigi obrazov.
Delite svoje občutke z drugimi. Zagotovo bodo nekoč pomemben dokument časa.
(Povzeto po https://2020.nocknjige.si/)
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Izposoja elektronskih knjig na
voljo članom
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
naše knjižnice omogočili dostop do e-knjižnice - tudi tistim, ki jim je v tem času potekla članarina ali so imeli neporavnane
obveznosti.
Biblos je spletni portal, namenjen izposoji ali nakupu e-knjig. Člani naše knjižnice
imajo možnost izbirati med pestro ponudbo knjig, ki jih v sklopu Biblosa ponuja
naša knjižnica. Trenutno je članom naše
knjižnice na voljo 490 aktualnih naslovov
elektronskih knjig z različnih tematskih
področij. Z dokupom licenc število elektronskih knjig uporabnikom naše knjižnice
ves čas narašča.
Portal BIBLOS najdete na spletni strani
www.biblos.si, kjer so na ogled vse elektronske knjige, ki so na voljo, ter podrobnejša navodila za uporabo. Vsaka e-knjiga je podrobno opisana in opremljena z
možnostjo nakupa ali izposoje.
Za izposojo knjig z Biblosa potrebujete
uporabniško ime (akronim knjižnice + številko izkaznice) in geslo, ki ga pridobite v
svoji knjižnici ter ga lahko uporabljate tudi
za storitve Moja knjižnica v COBISSU.
Brati je mogoče na osebnih računalnikih,
prenosnikih, tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in bralnikih , ki so namenjeni branju elektronskih knjig.
Izposodite si lahko do 4 e-knjige hkrati. Rok izposoje je 14 dni. Podaljšanje zaenkrat ni mogoče, lahko pa si gradivo
ponovno izposodite. Izposojeno e-knjigo
lahko tudi predčasno vrnete 24 ur po izposoji. Zamudnine ni, saj se knjiga po štirinajstih dneh avtomatično vrne.
Za podrobnejša navodila obiščite našo
spletno stran https://www.kjv.si/e-knjižnica/biblos/ ali spletno stran https://www.biblos.si/kako-deluje in https://www.biblos.
si/pogosta-vprasanja.
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SPLETNI VPIS V
K N J I Ž N I C O J O S I PA
VO Š N J A K A
S L OV E N S K A
BISTRICA
V kolikor še niste član knjižnice, vam
spletni vpis omogoča izposojo elektronskih knjig in dostop do e-virov.
Kadar se soočamo z nastalo situacijo, je
pomembno, da se lahko zanesemo na
ljudi in storitve, ki nam pomagajo to obdobje lažje prestati. Za vas smo uredili
možnost brezplačnega spletnega vpisa.
Na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica najdete povezavo za SPLETNI VPIS. Zatem izberete
postavko Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ali vpišete akronim knjižnice - SIKSBI. Odpre se obrazec, kamor
vnesete osebne podatke z vašega osebnega dokumenta, izberete kategorijo, vpišete elektronski naslov in geslo za dostop
do servisa Cobiss+, Moja knjižnica.
Pred klikom Pošlji potrdite, da se strinjate s pogoji uporabe in se seznanite s
Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja ter pogoji uporabe spletnega vpisa. Spletni obrazec pošljite s klikom na
gumb Pošlji. Na vaš elektronski naslov
boste prejmeli povezavo, ki je aktivna 24
ur. Povezavo aktivirate s klikom in s tem
potrdite vaš spletni vpis.
Članska izkaznica se vam z aktivacijo
mCobiss avtomatsko namesti na vašo
mobilno napravo.
Tanja Jakolič
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V Digitalni knjižnici Slovenije je že več kot
3,5 milijona strani
Digitalna knjižnica Slovenije obsega že 3,5 milijona digitalnih strani in je dostopna
prek računalnika in mobilnega telefona. Omogoča prebiranje celotnih besedil revij,
časnikov in knjig, brskanje po zbirki zemljevidov, plakatov in fotografij ter poslušanje
zvočnih posnetkov.
Z digitalizacijo gradiva so v NUK-u začeli leta 1996, od novembra 2005 pa je javnosti
dostopen portal Digitalne knjižnice dLib.si. Takrat so vzpostavili tudi sistem pridobivanja obveznega izvoda spletnih publikacij in sodelovali pri oblikovanju evropske
digitalne knjižnice The European Library in European.
Digitaliziranih je približno 450.000 bibliografskih enot v obsegu 3,5 milijona digitalnih strani. Obogatili so tudi zbirko glasbenih posnetkov in začeli razreševati avtorskopravne zaplete pri digitalizaciji gradiva in omogočanju prostega dostopa.
Bibliografski podatki na enem mestu
Do zdaj je bila Slovenska bibliografija tiskana, od zdaj pa bodo novi bibliografski
podatki objavljeni na novem portalu Slovenska bibliografija: http://www.slovenska
-biografija.si/.
Zdaj so informacije zbrane na enem mestu in uporabniku prihranijo čas pri iskanju zapisov o knjigah, časopisih, člankih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, atlasih,
zemljevidih, plakatih, koledarjih in drugem gradivu. Na portalu je mogoče najti tudi
starejše bibliografske podatke, ki segajo pred leto 1990.
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S kokov i ta rast
izposo j e v času
posebn i h razmer
Povsod po Sloveniji se beleži naraščajoče povpraševanje po izposoji
e-knjig. Tudi v naši knjižnici spremljamo podatke, ki kažejo na izredno
rast izposoje knjig v elektronski obliki.
V lanskem letu je bilo v naši knjižnici
izposojenih 344 e-knjig, medtem ko
je bilo v letošnjem letu do polovice
polovice aprila izposojenih že kar 711
elektronskih knjig.
Zavedamo se, da nič ne prekaša občutka in vonja dobre knjige. Nič digitalnega se ne more približati temu.
Kakorkoli že, branje – bodisi s papirja
ali zaslona – prinaša številne koristi.
Verjamemo, da bo marsikateri bralec
v teh časih spoznal mnogo prednosti
spletnega dostopa do knjig v elektronski obliki in bo postal zaprisežen in
navdušen e-bralec.
Morda je sedaj ravno pravi čas, da se
odzovete povabilu k sodobni, privlačni in povsem novi izkušnji branja. Prijetno branje vam želimo.
Tanja Jakolič
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VABLJENI V BREZPLAČEN, ZANESLJIV IN PREPROST
SVET E-INFORMACIJ
Elektronski viri, za katere je mogoč oddaljen dostop z uporabo številke članske izkaznice knjižnice in gesla Moja
knjižnica
Zbirka PressReader omogoča dostop do
več kot 6.000 časnikov in revij iz več kot
100 držav v več kot 60 jezikih. Dostopni
so najpomembnejši svetovni časniki,
v slovenskem jeziku so na voljo Večer,
Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Publikacije lahko pregledujete po državah, jezikih in vsebini.
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA je enciklopedija v angleškem jeziku, ki prinaša
veliko strokovnih člankov, slik, animacij,
video posnetkov, zemljevidov itd. Vsebine so glede na zahtevnost razdeljene v
sklope za otroke, dijake in odrasle.
EBSCOhost Web ponuja polna besedila
strokovnih člankov v angleškem jeziku
s področja humanistike, managementa,
izobraževanja, medicine, ekonomije in
mednarodno priznanih serijskih publikacij (The Times, National Geographic,
Financial World …).
IUS-INFO je zbirka polnih besedil celotne slovenske zakonodaje, z registrom
predpisov RS in s strokovnimi članki iz
Pravne prakse ter z drugimi domačimi in
svetovnimi pravnimi viri.

Elektronski viri , ki so prosto dostopni
KAMRA nudi dostop do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga
hranijo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.
Vsebina je prosto dostopna na spletnem
naslovu www.kamra.si.
Digitalna knjižnica Slovenije Dlib.si je
spletni portal za dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in kulturnih
zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih
in dostop do digitalnih vsebin: člankov,
fotografij, zemljevidov, plakatov in zvočnih posnetkov. Vsebina je prosto dostopna na spletnem naslovu www.dlib.si.

Foto: portal knjižnice.si
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OBNOVA BAZENA PO NAČRTU

Obnova mestnega kopališča v Slovenski
Bistrici poteka po načrtih. Kljub epidemiji novega koronavirusa nadaljujejo z
deli. Namestili so sodobnejšo bazensko
tehniko in zamenjali bazensko školjko. V
vzhodnem delu stavbe so uredili prostor
za vzdrževalca in prvo pomoč, severni del
zgradbe pa so odstranili in tam namestili
ograjo. »Gradbeni del je praktično končan. Namestiti moramo še keramiko in
kopališko opremo, ležalnike, igrala, senčnike in pohištvo. Dela bodo predvidoma
končana do konca maja. Kdaj bomo bazen
odprli, pa je zaenkrat še težko govoriti, to

je seveda odvisno od nadaljnjega poteka
epidemije,« pravi Marjan Štimec, direktor
Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Bazen so podaljšali za 1,5 metra, zato
bodo lahko pridobili tudi licenco za tekmovanja v 25-metrskem bazenu. V prihodnje bodo uredili še parkirišče in igrišče
za odbojko na mivki. Naložba je vredna
okoli 655 tisoč evrov, okoli 60 tisoč evrov
je prispevala Fundacija za šport, preostali
denar pa je zagotovila Občina Slovenska
Bistrica v občinskem proračunu.
Sicer pa krizne razmere tudi v Slovenski
Bistrici močno vplivajo na šport in dejav-

nosti, povezane z njim. Konec septembra
bi se morala začeti tudi težko pričakovana
obnova dvorane Bistrica. Denar je v občinskem proračunu zagotovljen, pripravljena je tudi potrebna dokumentacija, a
bo začetek del odvisen od aktualnih razmer in posledično tudi finančnih sredstev.
Marjan Štimec je še povedal, da bodo jeseni izvedli tudi 18. Bistriški tek. Tradicionalna športno-rekreativna prireditev, ki je
bila na koledarju rezervirana za 19. april,
bo na sporedu v nedeljo, 20. septembra.
Tomaž Ajd

INFORMACIJE IN NAVODILA
ZA UPORABO STADIONA

8.Uporabniki morajo upoštevati priporočeno minimalno razdaljo 1,5 metra ali
več. Upoštevanje minimalne priporočene
razdalje velja tudi za odlaganje osebnih
stvari (nahrbtnik, torba, oprema, pijača).
9.Uporabniki morajo priti na stadion že
preoblečeni za vadbo. Preoblačenje na stadionu ni dovoljeno.
10.Uporabniki morajo zapustiti stadion
takoj po zaključku vadbe. Druženje in zadrževanje na stadionu pred in po vadbi ni
dovoljeno.
11.Upravljavec atletskega stadiona je zagotovil razkužilo za roke.
12.Uporabniki si morajo ob vstopu na stadion in ob izstopu z njega razkužiti roke.
13.Uporabnike, ki kršijo pravila, upravljavec stadiona odstrani in jim prepove
nadaljnjo vadbo do popolne ukinitve vseh
ukrepov, ki veljajo v RS.
14.Upoštevati je treba tudi vsa splošna priporočila pristojnih organov glede zmanjšanja širjenja okužbe.
Obljubljamo vam, da se bomo enako zavzeto zavzemali za čimprejšnje sproščanje
nadaljnjih ukrepov, vas pa pozivamo k
spoštovanju trenutnih priporočil.
Hvala.
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

Urnik uporabe: stadion je odprt vsak dan
med tednom od 9. do 12. ure in od 16. do
20. ure. V soboto je odprt od 9. do 12. ure.
1.Če ste bolni ali imate katerega od simptomov respiratornega obolenja (kihanje,
izcedek iz nosu, bolečine v grlu, kašljanje,
povišana telesna temperatura, glavobol
idr.), ostanite doma.
2.Upoštevajte priporočeno oddaljenost od
osebja/zaposlenih in sledite njihovim navodilom.
3.Garderobe, sanitarije in drugi skupni

prostori na stadionu so zaklenjeni.
4.Na stadionu je prepovedana uporaba tribun in klopi.
5.Na stadionu ne sme biti rekvizitov, ki bi
lahko potencialno vplivali na prenos virusa. Lahko pa imajo uporabniki svoja orodja, pripomočke in rekvizite.
6.Vadba na stadionu poteka posamično.
Organizirane skupinske vadbe niso dovoljene.
7.Na stadionu je lahko hkrati največ 15
uporabnikov.
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20 let od nastopa Boštjana
Fridriha v SydneyJu
Foto: osebni arhiv Boštjana Fridriha

Letos mineva 20 let od nastopa Boštjana Fridriha, bivšega odličnega
atleta, na olimpijskih igrah. Bil je
član slovenske štafete 4 x 100 metrov, ki se je v Sydneyu uvrstila med
16 najboljših na svetu. Sedaj je strokovni delavec pri Javnem zavodu
za šport Slovenska Bistrica ter trener in sekretar v Atletskem društvu
Slovenska Bistrica. Je tudi sekretar
Športne zveze Slovenska Bistrica, v
katero je vključenih kar 45 klubov
in društev.
Boštjan Fridrih se z veseljem spomninja svojega nastopa na olimpijadi.
Kot pravi, čas res hitro teče: » Spomini so še zelo sveži in predvsem
lepi. V Avstraliji smo bili cel mesec,
dva tedna smo preživeli v Brisbanu, kjer smo opravili klimatizacijo
in zadnji ciklus priprav, nato pa sta
še sledila dva tedna nepozabnega
Sydneyja, z otvoritvijo in tekmovanjem kot vrhuncem. Uvrstitev v
polfinale je bila za našo štafeto odličen dosežek. Popravili smo več let
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star državni rekord in premagali številne,
na papirju precej močnejše reprezentance.
Nikoli ne bom pozabil, ko smo v polfinalu
tekli na prepolnem stadionu, ki je za potrebe Olimpijskih iger sprejel neverjetnih
110 tisoč gledalcev.« In kako komentira
odločitev Mednarodnega olimpijskega
komiteja, da so olimpijske igre v Tokiu
zaradi pandemije novega koronavirusa
prestavljene na prihodnje leto? »Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja
je vsekakor pravilna. Športnikom je v tem
trenutku onemogočena normalna priprava na največji športni dogodek, prav tako
so pod vprašajem številna kvalifikacijska
tekmovanja. Še večji problem je psihološki moment vsakega posameznika, saj
večino športnikov v tem času ni stoodstotno osredotočenih na treninge, kar pa
je v pripravljalnem obdobju pred olimpijskimi igrami ključnega pomena. Igre nikakor ne bi bile enakopravne in odločitev
o prestavitvi, nedvomno podpiram. Bodo
pa imeli v prihodnjem obdobju težek zalogaj pri MOK-u in mednarodnih športnih organizacijah, da uskladijo termine
vseh velikih tekmovanj v prihodnjem letu.
Naslednje leto bo športno zelo pestro, česar se že veselim,« meni Boštjan Fridrih.
Tomaž Ajd

V zvezi z objavljenim člankom z naslovom Podpis pogodbe za ureditev Tomšičeve ulice (spletna stran Javnega zavoda za informiranje, 24.4.2019), na osnovi 42. člena Zakona o medijih objavljamo odgovor etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov (Partizanska
ulica 51, 53, 55, 57 in Ulica Pohorskega odreda 4,6, Slovenska Bistrica).
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Vir: Tednik Panorama

SATIRA

Piše: Drago Čož
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Slovenska Bistrica iz Ančnikovega gradišča
Foto: Aleš Kolar

