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Odprtje tenis centra
Vintgar Kuki

Slovenska Bistrica je bogatejša za pomembno pridobitev. Ob vznožju Bistriškega vintgarja je zaživel sodobni tenis
center Vintgar Kuki, ki so ga uradno
odprli v petek, 7. junija. Ob odprtju so
organizirali tudi teniški turnir Bistrica
open za člane in članice Teniške zveze
Slovenije. Tenis center Vintgar Kuki ponuja pet teniških igrišč, dve pokriti in tri
na prostem, sodoben fitnes center, osvežitev v baru, pet sob in apartma. Investitor je Mirko Kukovič - Kuki, znani podjetnik iz Slovenske Bistrice. Ob odprtju
teniškega centra Vintgar Kuki so pripravili tudi bogat spremljevalni program.
Nastopila sta priljubljena pevka Tanja
Žagar in Klapa Lanterna, poskrbeli so
za različna presenečenja za udeležence
vseh starosti. Teniški turnir so zaključili
v nedeljo, 9. junija, s posebnim VIP turnirjem, ko so zbrane zabavali Poskočni
muzikanti.
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UVODNIK

Kakovostno lokalno
andragoško središče
za vse generacije, ki
gre na zeleno
Delavska univerza, kakor jo mnogi imenujejo še danes, je bila ustanovljena leta
1959 z namenom zagotavljanja trajnega,
strokovnega in načrtnega izobraževanje
odraslih.
Desetletja so prinašala strukturne spremembe, organizacijske reforme, tekla so
leta – bolj ali manj zahtevna za upravljanje,
tudi leta, ki so bila ključna za preživetje.
Danes smo sodobno, evropsko primerljivo andragoško središče, ki je projektno organizirano in spada med najbolj ugledne
hiše te vrste v Sloveniji zaradi svoje inovativnosti, poguma in poslovne odličnosti.
Temeljne vrednote se niso bistveno spreminjale. Že šest desetletij smo tu za to, da
dvigujemo raven splošne izobrazbe, zagotavljamo poklicno izobraževanje, skrbimo
za pridobivanje neformalnih znanj za potrebe dela in osebnega življenja posameznika, skrbimo za kakovostno preživljanje
prostega časa, osebnostno rast in aktivno
državljanstvo. Poskrbimo, da naši uporabniki dobijo kakovostne, čimbolj dostopne
storitve takrat in tam, ko jih in kjer jih

potrebujejo.
Globoko verjamemo, da znanje izboljša
življenje. Morda ne takoj, včasih ne neposredno in očitno, zagotovo pa. Tudi
zato, ker je težko meriti dolgoročne učinke znanja na posameznikovo življenje, je
tudi danes potrebnega kar nekaj napora,
da utemeljimo potrebo po našem obstoju. Pri tem nam je v pomoč okoli 1500
zadovoljnih udeležencev, ki so vsako leto
uporabniki naših storitev. V vseh letih delovanja je to spoštljiva številka.
Modre odločitve mojih predhodnikov so
pripeljale do današnjih prostorov v stari hiši. Hiši, ki je bila prva šolska stavba
v mestu, hiši, ki hrani mnoge spomine
nekdanjih prestrašenih prvošolcev. Prav v
letih, ko je nastajala naša ljudska univerza,
so vstopali skozi težka lesena vrata, ki se
željnim znanja in boljšega življenja odpirajo še danes. Skrbno jo prenavljamo, da
postaja prostor iz naše vizije: kakovostno
lokalno andragoško središče za vse generacije.
Slavljenki, naši »ljudski«, smo ob tem na-
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deli novo celostno grafično podobo. Vanjo smo vtkali naše vrednote. Tradicijo
simbolizira stari ključ v grbu, naša prizadevanja po odličnosti in nenehno izpopolnjevanje kakovosti vijoličasta barva,
seveda pa tudi tu ne gre brez zelene. Ta
predstavlja pogled v prihodnost, ki je inovativen, usmerjen v razvoj in trajnostno
naravnan.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem,
ki ste soustvarjali to, kar danes ljudska
univerza je, in še posebej tistim, ki ste
nam zaupali in se pri nas oziroma z nami
učili. 481.000 vas je bilo v vseh teh letih.
Ideja o darilu za Bistričane ob našem rojstnem dnevu se je porodila že kakšno leto
nazaj in ni malo poti in pogovorov, ki smo
jih opravili, preden smo si rekli, da bo šlo.
Koncert organiziramo skupaj z Lions klubom Slovenska Bistrica, ki bo tako obeležil deset let obstoja. Ga pa ne bi mogli izvesti brez izdatne podpore, naklonjenosti
in pomoči mnogih v lokalni skupnosti in
širše. Gre za organizacijsko, izvedbeno in
finančno zelo zahteven projekt. Njegov temelj predstavlja pripravljenost vrhunskega ansambla Slovenskega narodnega gledališča iz Maribora za izvedbo projekta.
Tudi SNG letos obeležuje 100. obletnico,
odkar je začel postavljati na oder stvaritve
v slovenskem jeziku. Skoraj 100 nastopajočih članov simfoničnega orkestra, zbora
in solistov bo v soboto, 22. junija, zvečer
preglasilo siceršnji ptičji ansambel v bistriškem parku.
Spoštljivo sodelovanje za doseganje skupnih ciljev je ena od naših deklariranih
vrednot in način, kako oblikujemo naš
vsakdan. Od same ideje o izvedbi koncerta v parku naprej se srečujemo z dobromislečimi ljudmi, ki delujejo vsak po
svojih močeh v dobrobit skupnosti, in
hvaležni smo za to izkušnjo ter priložnost
skupnega kreiranja boljšega sveta.
Tudi v prihodnosti namreč ne bo nič drugače, kakor je bilo že od nekdaj. Treba se
bo učiti in pridobivati nova znanja, veščine in kompetence, prilagajali se bomo
spremembam in vzpostavljali dobre odnose z ljudmi v skupnosti. Mi vam obljubljamo, da bomo tudi poslej tu za vas.
Vse najboljše nam vsem!
Mag. Brigita Kruder
Direktorica ljudske univerze Slovenska
Bistrica
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OBČINSKI svet, zdravje
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4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
se je v četrtek, 30. maja, sešel na 4. redni
seji. Po pričakovanjih je bila v ospredju razprava o problematiki priseljevanja
tujcev. Svetniki so soglasno podprli predlagane rešitve; bili so enotni, da je treba
sprejeti sistemske rešitve na ravni države.
Vlado pozivajo, naj pripravi spremembe
in dopolnitve Zakona o tujcih, tako da
zagotovi sistemsko ureditev učenja slovenskega jezika pred vstopom v šolo ob
začetku šolskega leta in vključitev tujcev
v redno šolsko delo, ko ti obvladajo slovenski jezik. Otroci morajo pred vpisom
v redne programe vzgojno-izobraževalnih
zavodov na intenzivnih tečajih pridobiti
zadostno znanje slovenskega jezika, saj
je to predpogoj za uspešno vključitev v
vzgojno-izobraževalni proces. Poleg tega
je treba urediti način opredelitve in višine
zadostnih sredstev za preživljanje v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev zaradi združitve družine in naknadno
preverjanje tega stanja. Upravna enota
mora preverjati bivalne pogoje tujcev pred
izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje. Določiti je treba normative glede
kvadrature bivalne površine na število
prijavljenih stanovalcev. Prav tako je treba sistemsko urediti obveznost družbeno
koristnega dela za vse prejemnike denarne
socialne pomoči. Svetniki pa niso podprli amandmaja stranke SD, po katerem naj
bi Občina Slovenska Bistrica finančno in
strokovno pomagala pri izvajanju progra-

mov nevladnih organizacij in društev pri
vključevanju tujcev v lokalno okolje. Kot
je pojasnil župan dr. Ivan Žagar, občina že
sedaj po svojih močeh to počne. Svetniki
so izrazili tudi razočaranje, ker se seje nista udeležili povabljeni Sabina Hrovatin,
podsekretarka v Uradu za migracije, in
Mija Javornik z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Občinski svet je na seji razpravljal tudi o
poročilih o trendih varnostnih pojavov
na območju občine v letu 2018, o delu
medobčinskega inšpektorata in redarstva
z oceno izvajanja občinskega programa
varnosti v preteklem letu, o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v
letu 2018, o stanju javne razsvetljave na
območju občine in o realizaciji akcijskega
načrta na neodvisno življenje invalidov v
občini v minulem letu ter o organizaciji
mrliško-pregledne službe v občini. Podprli so novelacijo investicijskega programa

za vrtec Laporje, niso pa podali soglasja
k ceni socialne varstvene storitve pomoči
na domu. Zapletlo se je tudi pri obravnavi o najemnini za enoto Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane Slovenska Bistrica. Iva
Soršak, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, je predlagala, da bi brezplačno uporabo podaljšali še za pet let, povečali kapaciteto bistriškega doma in da naj
občina pripravi strategijo varstva starejših
občanov. Po krajšem posvetu svetniških
skupin so obravnavo te točke prekinili.
Svetniki so med drugim potrdili še nekaj premoženjskih zadev in se seznanili
s poročiloma o opravljenih nalogah ter
drugih aktivnostih Varnostnega sosveta
Občine Slovenska Bistrica in o realizaciji
programa Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine za leto 2018.
Tomaž Ajd

KAKO FIT JE OBČINA SLOVENSKA BISTRICA?
50.400 MINUT IN KAJ VSE JE MOŽNO
NAREDITI V TAKO KRATKEM ČASU?
(Skrajni čas je že bil, da na prvo mesto
postavim sebe!)
Odgovor, ki običajno sledi vprašanju, zakaj se ne gibamo oziroma zakaj ne skrbimo za svoje telo, je že precej obrabljen:
»Nimam časa.« To je pravzaprav izgovor
in ne odgovor! 50.400 minut = 840 ur = 25
delovnih dni = 5 vikendov = 35 dni = 5 tednov In kaj vse je možno storiti v tem času
tako konkretnega, da so rezultati dejansko
vidni? Preoblikovati telo! Uspešna akcija,
ki je pomagala že več kot 1800 udeležencem do izjemnega počutja in želene postave – pettedensko preoblikovanje telesa.
Kako fit je mesto je projekt, ki ga društvo
Bodifit® izvaja že od leta 2012 kot raziskavo, s katero želi spodbuditi ljudi h gibanju
in vsem občanom različnih občin dokaza-

ti, da lahko tako aktivni kot neaktivni posamezniki vseh generacij in obeh spolov
v relativno kratkem času (v petih tednih)
naredijo občutno spremembo svojega počutja in zdravja. Projekt Kako fit je mesto
se je izkazal kot uspešen projekt, v katerega se je v vseh teh letih vključilo več
kot 1800 udeležencev, ki so dosegli dobre rezultate in predvsem spremenili svoj
življenjski slog, sam program pa opisali
kot zelo dobro izkušnjo. Kaj pridobite z
vključitvijo v projekt Kako fit je občina
Slovenska Bistrica? Pettedenski paket preoblikovanja v vrednosti več kot 250 € za
zgolj 59 €. Paket vključuje:
• pet tednov neomejene vadbe fitnesa in
vodene vadbe;
• možnost vadbe v sedmih centrih Bodifita po Sloveniji;
• darilo ob začetku akcije;

• začetno in končno testiranje telesne sestave (omron), merjenje obsegov, merjenje gibljivosti;
• individualno prilagojen osebni program
z inštruktorjem;
• pettedensko mentorstvo inštruktorja;
• letno članarino;
• enkrat obisk pilates centra;
• možnost brezplačne udeležbe na predavanjih Bodifita;
• posvet o prehrani z inštruktorjem;
• darilo ob zaključku akcije.
Občina Slovenska Bistrica je projekt velikodušno podprla, saj se na njej zavedajo,
kako pomembno je, da se občani počutijo
dobro in da živijo uravnoteženo.
Pridružite se nam, da bo vaše telo vaš najboljši in najbolj zadovoljen prijatelj, vaše
počutje pa polno življenjske energije.
Prijavite se na www.fit-mesto.si
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ZDRAVJE, REŠI ŽIVLJENJE

Stran 5

POTRJEN JE PROJEKT REŠI ŽIVLJENJE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo obvestilo o potrditvi
operacije Reši življenje ali s polnim nazivom Izboljšanje kakovosti izobraževanj
temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno-žilnih
bolezni. Projekt je bil prijavljen na javni
poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
ki ga je objavila Lokalna akcijska skupina
LAS Dobro za nas.
Partnerja projekta, Razvojno informacijski center (v nadaljevanju: RIC) Slovenska
Bistrica kot vodilni partner in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD SB) skozi projektne aktivnosti
izpostavljata izjemen pomen očividcev za
preživetje osebe s srčnim zastojem. Po podatkih Slovenskega reanimacijskega sveta
se za oživljanje v dani situaciji odloči manj
kot tretjina ljudi, kar Slovenijo uvršča v
spodnjo tretjino med evropskimi državami. Kot ključno oviro, ki ljudem preprečuje, da bi se lotili oživljanja osebe, ki ji
zastane srce, navajajo neznanje. Ljudi je
bodisi strah, da ne bodo pravilno oživljali, bodisi se bojijo, da bodo osebo fizično
poškodovali.
V Sloveniji približno 1600 ljudi letno
doživi nenaden srčni zastoj, stotine pa
jih umre, ker jim očividci ne pomagajo,
čeprav bi jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja
lahko rešili. Skoraj vsaka druga smrt je
nenadni srčni zastoj, dnevno pa v Sloveniji zaradi nenadnega zastoja srca umre
pet do sedem oseb. Z vsako minuto neukrepanja se možnost preživetja zmanjša za deset odstotkov. Takojšen začetek
oživljanja celo do štirikrat poveča število

preživelih po srčnem zastoju, saj je v prvih
minutah po srčnem zastoju v krvi in pljučih odraslega človeka še vedno kisik, ki ga
takojšnji stiski prsnega koša poganjajo po
telesu in rešijo njegovo življenje.
Večji del aktivnosti učenja temeljnih postopkov oživljanja (v nadaljevanju: TPO)
bo namenjen mladim, in sicer učencem 8.
in 9. razredov osnovnih šol na območju
Slovenske Bistrice, Makol, Poljčan, Rač in
Frama. Otroci novo znanje najlažje usvojijo, in zato obstaja večja verjetnost, da se
bodo odločili za oživljanje v primeru, ko
bo to potrebno. V nekaterih večjih mestih
po Sloveniji se učenje TPO že uspešno izvaja v okviru šolskih programov. V ZD SB
deluje ena najuspešnejših ekip nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki vrhunske
rezultate dosega tudi na tekmovanjih v
svetovnem merilu, vendar zaradi pomanjkanja ustrezne opreme ne more izvajati
kakovostnih tečajev, ki bi omogočali tudi
praktične izkušnje.
Zato je namen projekta prenesti dobre
prakse in izkušnje iz večjih središč v naše
okolje ter zagotoviti potrebno opremo, ki
bo omogočala, da se lahko tovrstne aktivnosti na našem območju izvajajo enako
kakovostno kot v večjih mestih. Prav tako
bo učencem in drugim tečajnikom na
voljo učno gradivo, pri pripravi katerega
bodo sodelovali najbolj izkušeni izvajalci
tovrstnih aktivnosti pri nas. Učne vsebine
bomo nadgradili z vsebinami za preprečevanje srčno-žilnih bolezni in ustrezno
promocijo zdravega načina življenja, s
čimer lahko zmanjšamo in preprečimo
bolezni, povezane z življenjskim slogom,
kar je zaradi sodobnega načina življenja še
posebno pomembno pri mlajših generaci-

jah, saj se meja obolelih znižuje povsod po
svetu.
Projekt je razdeljen v dve fazi; v prvi fazi
bomo nabavili potrebno opremo (lutke,
dihalne vrečke idr.) in izdelali učno gradivo za izobraževanja TPO, nato pa se bodo
v drugi fazi ob strokovni podpori zunanjih
strokovnih izvajalcev v šestih osnovnih
šolah na območju LAS, kjer so tovrstne
aktivnosti že vpeljane v okolje, izvedla interaktivna izobraževanja za vse učence 8.
in 9. razredov vključenih osnovnih šol v
okviru šolskih programov. Z zagotovitvijo ustrezne opreme in učnih vsebin bomo
omogočili ustrezen prenos dobrih praks
v naše okolje in omogočili nadaljevanje
teh aktivnosti na višji kakovostni ravni, ki
bo omogočala bistveno večje učinke kot
dosedanja praksa. Nekaj izobraževanj bo
namenjenih tudi učiteljem, javnim uslužbencem in vsem zainteresiranim prebivalcem.
Prva faza projekta se bo zaključila septembra 2019, druga faza pa predvidoma
do maja 2020.
Celotna vrednost projekta znaša 50.271
evrov, od tega predstavlja sofinanciranje
ESRR 35.348 evrov.
Občina in RIC Slovenska Bistrica imata
skupaj v programskem obdobju kohezijske politike 2014–2020 odobrenih 22 projektov oziroma programov v skupni vrednosti okrog 25 milijonov evrov (za vse
partnerje). Gre za projekte in vsebine, ki
so za naše območje prioritetne (gospodarstvo in podjetništvo, naravna in kulturna
dediščina ter turizem, energetika, trajnostna mobilnost in razvoj podeželja).
Mag. Monika Kirbiš Rojs,
direktorica RIC Slovenska Bistrica

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI DRUŠTVA DIABETIKOV MARIBOR !
Sladkorna bolezen je kronična presnovna
motnja in radi rečemo, da je bolezen kot
služba za nedoločen čas s 24-urnim delavnikom. V Društvu diabetikov Maribor
v široko zastavljenem programu pomagamo sladkornim bolnikom, da lažje premagujejo težave, ki jih prinaša bolezen, in
svetujemo, kako se z boleznijo spopadati.
Naše delovanje želimo približati tudi bolnikom iz drugih občin, ki jih pokrivamo.
Zato smo se odločili, da ob koncu vsakega
mesece brezplačno izmerimo krvni sladkor za vse člane društva in občane Slovenske Bistrice. Meritve bodo v petek, 28. junija od 9. do 11. ure v prostorih invalidske
pisarne Občine Slovenska Bistrica. Ob iz-

vajanju meritev se boste lahko pogovorili
z laičnim svetovalcem. Laično svetovanje
za sladkorno bolezen je brezplačna oblika
psihosocialne podpore in svetovanja pri
sladkorni bolezni. Opravljajo ga posebej
usposobljeni prostovoljci. Če boste imeli
interes, bomo k pogovoru povabili tudi
zdravstvene delavce.
Naslednje meritve bodo 27. septembra od
9. do 11. ure. O tem boste še posebej obveščeni. Pridite na meritve krvnega sladkorja in pogovor, saj bo vsak korak, ki ga
boste storili za premagovanje sladkorne
bolezni, bogato poplačan.
Mirko Topolovec, predsednik društva

Foto: www.nascas.si
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JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ŠT. 1
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 51. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18 – ZSPDSLS-1), , 16.
člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 18/2019) in Letnega načrta razpolaganja z
nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v
letu 2019 objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka:
5884250000, davčna številka: 49960563.
II. Predmet javne dražbe
1) Nepremičnina parc. št. 1490, k. o. 725 – Kot, v
površini 6.444 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče – območje
počitniških hiš SP.
Skladno s prostorskim načrtom Občine Slovenska Bistrica je zemljišče na parc. št. 1490, k. o.
725 – Kot, po namenski rabi opredeljeno kot
stavbno zemljišče – površine počitniških hiš.
Zemljišče je v večjem kompleksu, v naklonu, komunalno neurejeno, parcelacijo in urediti dostopne in dovozne poti. Predmetna nepremičnina
je locirana znotraj naselja Lukanja na območju
Bistriškega Pohorja. Dostop do parcele je z lokalne asfaltirane ceste.
Opis je povzet iz cenitvenega poročila.
2) Nepremičnini parc. št. 1491/6 in 1491/9, k. o.
725 – Kot, v površini 4.139 m2.
Po prostorskih aktih sta nepremičnini opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišče. Izklicna
cena za ponujeno nepremičnino je 43.800,00
EUR brez davka. Nepremičnini predstavljata lesena objekta (dotrajan bivalni in pomožni
objekt) s pripadajočim zemljiščem in nezazidano stavbno zemljišče v Lukanji na Pohorju.
Bivalni objekt, zgrajen okoli leta 1900, je lesene
izvedbe. Objekt je prazen in potreben generalne
obnove. Objekt je lociran neposredno ob cesti.
Na obravnavanem zemljišču se nahaja tudi leta
1961 zgrajen enostaven, pomožen lesen objekt,
namenjen reji domačih živali. Pomožni objekt
je popolnoma dotrajan. Dostop je mogoč z asfaltirane državne ceste. Pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1491/9, k. o. 725 – Kot, je večje
velikosti, trikotne oblike in delno pod manjšim
naklonom. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1491/6, k. o. 725 – Kot, je prav tako večje velikosti, podolgovate oblike ter delno pod manjšim
naklonom. Po namenski rabi sta zemljišči opredeljeni kot površini razpršene poselitve.
Opis je povzet iz cenitvenega poročila.
3) Nepremičnina parc. št. *10, k. o. 731 – Ošelj,
št. stavbe 33, v deležu 11/24.
Nepremičnino predstavlja počitniška hiša s pripadajočim stavbnim zemljiščem na parc. št. *10,
k. o. 731 – Ošelj, na naslovu Ošelj 19, Šmartno
na Pohorju.
Na parc. št. *10, k. o. 731 – Ošelj, je bil lociran
objekt »počitniškega doma kraljice Marije na
Pohorju«, ki je bil namenjen zdravljenju otrok.
Po zgodovinskih podatkih je bil objekt zgrajen
leta 1930. Objekt je bil etažnosti K + P + M. Po
vojni je bil v pretežnem delu porušen. Na istem
zemljišču je bil pozidan leta 1975 počitniški
objekt, ki je predmet cenitve. Leta 2010 je bila
obnovljena strešna kritina na objektu.
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Objekt je bruto zazidane površine 78,00 m2,
etažnosti K + P + M. V kletni etaži je kletni prostor še v prvotni zasnovi in izgradnji in garažni
prostor, ki je bil delno pozidan na obstoječih
zidovih. V pritličju in mansardi so bili izdelani
bivalni prostori. Objekt je temeljen na pasovnih
betonskih temeljih. Nosilni zidovi in vmesne
stene kleti in mansarde so opečne gradnje in v
predelu izdelanega kamna pozidani s kamnom.
Stropna konstrukcija nad etažo je pretežno lesena tramovna z vidnimi tramovi in leseno oblogo.
Nad garažo je stropna konstrukcija in nad kletjo
kamniti obok. Streha je bila lesena nesimetrična
dvokapnica, krita s sendvič valovito kritino in z
izdelanimi kleparskimi izdelki.
Fasada na objektu je teranova omet. Finalni tlaki
v bivalnih prostorih so v bivalnih prostorih pritličja naravni kamen in v mansardnih prostorih
tkani podi. Vsi finalni podi so dotrajani.
Vsi zidovi in stropi so pretežno obloženi z lesom.
Okna so lesene izvedbe z dvojno zasteklitvijo.
Vrata so lesena. Objekt je priključen na vaško
vodovodno omrežje. Električna inštalacija je
podometna. Ogrevanje je lokalno. Objekt v času
ogleda ni priključen na električno in telefonsko
omrežje.
Zemljišče je skladno s prostorskim načrtom Občine Slovenska Bistrica v površini 2.328 m2 opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Opis je povzet iz cenitvenega poročila.
4) Nepremičnina parc. št. 2315 k. o. 753 – Slovenska Bistrica, št. stavbe 1841.
Stanovanjska hiša Potrčeva ulica 20, Slovenska
Bistrica, s pripadajočim zemljiščem parcelne št.
2315, k. o. 753 – Slovenska Bistrica.
Nepremičnina predstavlja stanovanjsko hišo
etažnosti klet, pritličje in mansarda. Objekt klasične gradnje je osnovnega standarda, zapuščen
in v slabem stanju (potrebna generalna obnova).
Pripadajoče zemljišče je solidne velikosti, pravilne podolgovate oblike in popolnoma ravninsko.
Dostop je z asfaltirane ulice v naselju. Okolica ni
urejena.
Nepremičnina predstavlja stanovanjsko hišo
etažnosti klet, pritličje in mansarda. Objekt klasične gradnje je osnovnega standarda.
Opis je povzet iz cenitvenega poročila.
III. Izklicna cena in varščina
1) Izklicna cena za nepremičnino pod točko II.1
je 66.500,00 EUR.
2) Izklicna cena za nepremičnini pod točko II. 2
je 43.800,00 EUR.
3) Izklicna cena za nepremičnino pod točko II. 3
je 36.667,00 EUR.
4) Izklicna cena za nepremičnino pod točko II. 4
je 77.500,00 EUR.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe plačati
varščino. Prav tako mora izpolnjevati pogodbene obveznosti in predložiti originalno potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene s
priloženo številko svojega računa (št. računa in
naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se plača najpozneje do dne 9. julija 2019
do 24. ure.
Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica, številka: 01313-0100009691, odprt pri:
UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka: 00 76139,
z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine – z
navedbo številke nepremičnine«. Dražitelju, ki ne
bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku
desetih dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu dražitelju všteta v kupnino.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in se javne
dražbe ne bodo udeležili ali pa se jo bodo udeležili in ne bodo pripravljeni kupiti nepremičnine
niti po izklicni ceni oziroma ne bodo pristopili k
dražbi, se varščina zadrži. V primeru, da vplača
varščino le en dražitelj in ta noče kupiti premože-
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nja po izklicni ceni, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
IV. Komisija, cenilec in izjava najugodnejšega
dražitelja skladno z ZSPDSLS
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija občinske uprave v sestavi:
• Janja Tkavc Smogavec – predsednica;
• Branko Žnidar – član;
• Sandra Justinek – članica;
• Nina Iršič – članica.
Sestava komisije se lahko spremeni, če pride do
nepredvidljivih dogodkov. O vsaki spremembi
komisije bodo zainteresirani kupci nepremičnine obveščeni.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Dražitelji morajo najpozneje pred sklenitvijo
pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s
člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1, ki kot
povezane osebe šteje:
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali s cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do
tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v
svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali
je zakonska zveza oziroma partnerska zveza
prenehala ali ne,
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali s cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
• pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež, večji od 50 odstotkov, in
• drugo osebo, s katero je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
povezana s članom komisije ali cenilcem, tako
da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana
komisije ali cenilca.
Če se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan javne dražbe spremeni, komisija poda odločitev o izpolnjevanju pogojev za
udeležbo v postopku ter najugodnejšemu dražitelju po prejemu nove izjave najugodnejšega
dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.
V. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni
po izboru najugodnejšega dražitelja.
VI. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
VII. Pogoji prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno,
kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Dražitelj je lahko vsaka fizična ali pravna oseba,
ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe.
Prav tako mora izpolnjevati pogodbene obveznosti in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
ter predložiti originalno potrdilo o vplačani
varščini v višini 10 % izhodiščne cene s priloženo številko svojega računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine.
Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, se
bo štelo, da odstopa od nakupa, pri čemer ima
prodajalec pravico zadržati vplačano varščino.
VIII. Rok sklenitve pogodbe
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Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejša dražitelja in zadrži varščino
dražitelja, ki pogodbe ne želi skleniti.
IX. Način in rok plačila kupnine
Pozvani dražitelj je dolžan plačati kupnino v
roku 30 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži.
X. Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni
nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
XI. Pogoji javne dražbe
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno
oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Javna dražba se opravi, če se jo udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če
vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
XII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična
oseba:
• ki v skladu s pravnim redom Republike Slove-

nije lahko postane lastnik nepremičnin;
• ki plača varščino in predloži dokazilo o njenem
plačilu;
• ki predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na
predmet javne dražbe, v primeru, če se v imenu
dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
• ki predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se
prijavi pravna oseba;
• ki se identificira z osebnim dokumentom (s potnim listom ali z osebno izkaznico), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
• dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili na e-naslov: obcina@slov-bistrica.si do 9.
julija 2019 do 24. ure ali priporočeno po pošti
oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna dražba za prodajo nepremičnin
št. 1 – nepremičnina št. (npr. nepremičnina pod
točko II.1. ali II.2. ali II.3. ali II.4)« na Občino
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, najpozneje do 9. julija 2019
do 15. ure;
• dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
• lastnoročno podpisano izjavo, ki je priloga tega
povabila, da:
o je seznanjen s predmetom in pogoji dražbe;
o pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, in
o v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR;
• pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zakoniti zastopnik;
• dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo;

• kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – za fizične osebe in s. p.-je.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu
komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz
postopka.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane
osebe.
XIII. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 11. julija
2019, ob 11. uri za nepremičnino pod točko II. 1,
v četrtek, 11. julija 2019, ob 11.30 za nepremičnino pod točko II. 2., v četrtek, 11. julija 2019,
ob 12. uri za nepremičnino pod točko II. 3. in v
četrtek, 11. julija 2019, ob 12.30 za nepremičnino pod točko II. 4. na sedežu Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, v sejni sobi v drugem nadstropju. Kandidati se morajo 15 minut pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili iz XII. točke te objave.
XIV. Opozorilo
Organizator javne dražbe lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem,
brez odškodninske odgovornosti.
XV. Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi s
predmetno javno dražbo so dostopni na Oddelku za splošne in pravne zadeve pri Janji Tkavc
Smogavec, tel. št. 02 843 28 16, in pri Nini Iršič,
tel. št. 02 843 28 15, vsak delovni dan med 8. in
10. uro. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Vodja oddelka za splošne in pravne zadeve
mag. Janja Tkavc Smogavec

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNIN
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 51. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18 – ZSPDSLS-1), , 16.
člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 18/2019) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu
2019 objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka:
5884250000, davčna številka: 49960563.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb
1. Nepremičnini parc. št. 185/3 in 185/4, obe k.
o. 741 – Bukovec, v površini 1.143 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina 185/3, k. o. 741
– Bukovec, opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 185/4, k. o. 741
– Bukovec, pa kot zazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
15.530,00 EUR brez davka.
2. Nepremičnina parc. št. 185/5, k. o. 741 – Bukovec, v površini 822 m2. Po prostorskih aktih
je nepremičnina 185/5, k. o. 741 – Bukovec
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
11.170,00 EUR brez davka.
3. Nepremičnina parc. št. 633/1, k. o. 745 – Kovača vas, v površini 983 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno

nepremičnino je 12.000,00 EUR brez davka.
4. Nepremičnina parc. št. 63/5, k. o. 744 – Ritoznoj, v površini 721 m2. Po prostorskih aktih
je nepremičnina opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno
nepremičnino je 15.600,00 EUR brez davka.
5. Nepremičnine parc. št. 555/3, 555/8, 555/10,
556/4, vse k. o. 744 – Ritoznoj, v površini 377 m2.
Po prostorskih aktih so nepremičnine opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna
cena za ponujene nepremičnine je 5.730,00 EUR
brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 108/34, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v površini 220 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 7.800,00 EUR brez
davka.
7. Nepremičnina parc. št. 606/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v površini 394 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 18.600,00 EUR brez
davka.
8. Nepremičnina parc. št. 1536/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v površini 212 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 7.100,00 EUR brez
davka.
9. Nepremičnina parc. št. 1734/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v površini 816 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 27.600,00 EUR brez
davka.
10. Nepremičnina parc. št. 773/2, k. o. 748 – Spodnja Polskava, v površini 1.338 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za

ponujeno nepremičnino je 31.700,00 EUR brez
davka.
11. Nepremičnina parc. št. 258/5, k. o. 742 –
Zgornja Polskava, v površini 416 m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena
za ponujeno nepremičnino je 17.300,00 EUR
brez davka.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno, kupljeno«.
2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
3. Ponudnik je lahko vsaka fizična ali pravna
oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za
resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, in predložiti originalno potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene s
priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.
5. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, številka: 01313-0100009691, odprt
pri: UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka: 00
76139 -7221002 z navedbo »Varščina za nakup
nepremičnine – z navedbo številke nepremičnine«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v roku desetih dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino.
6. Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
V. Rok sklenitve pogodbe
V roku osmih dni po pozivu prodajalca mora
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izbrani ponudnik s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejša
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine
Pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v
roku 15 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je
60 dni.
Ponudnik lahko ponudbo umakne le, če je pro-

dajalec prejel umik, preden je prejel ponudbo, ali
sočasno z njo.
IX. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini.
Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dobi v sprejemni pisarni občine ali na uradni spletni strani
občine – www.slovenska-bistrica.si.
X. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika
je višina ponujene kupnine s strani ponudnika.
V primeru prejema več ponudb z navedbo enake
cene se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, ali
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika ustavi postopek do sklenitve pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do četrtka,
4. julija 2019, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do
navedenega roka v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310

Slovenska Bistrica, ali pošljejo na naslov: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, s pripisom: »Javno zbiranje
ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo
prispeti na naslov do zgoraj navedenega datuma
in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku
(nepravočasne ponudbe), nepravilno označene
ponudbe in pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo
postopka, izločila in o tem ponudnika obvestila.
Ponudbe se bodo odpirale v petek, 5. julija 2019,
ob 9. uri v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica.
Odpiranje ponudb bo javno.
XII. Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi s
predmetno ponudbo so dostopni na Oddelku za
splošne in pravne zadeve pri Nini Iršič, tel. št. 02
843 28 15, vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem
dogovoru.
Vodja oddelka za splošne in pravne zadeve
mag. Janja Tkavc Smogavec

Občina Slovenska Bistrica obvešča fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo
stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica, da je na spletni strani Občine Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si odprt
JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska posojila
s subvencionirano obrestno mero v kmetijski
dejavnosti na območju občine Slovenska Bistri-

ca za leto 2019.
Razpis je odprt od aprila do porabe sredstev ozirom do 21. oktobra 2019. Za pridobitev posojila
je treba oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna
v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica,
na spletni strani Občine in pri Novi KBM, d. d.,
Poslovanje z malimi in srednjimi gospodarskimi
družbami ter Poslovanje z mikro gospodarskimi
družbami, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska

Bistrica.
Prosilci lahko dobijo dodatne informacije pri
Novi KBM, d. d., Poslovanje z mikro GD, pri
Bogdanu Samasturju, tel. št. 02 229 1799 ali 031
683 869, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska
Bistrica) in na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, pri
Slavki Zafošnik, tel. št. 02 843 28 38.

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2019
V okviru letošnjih Dobrot na Ptuju so
meseca maja po ocenjevanju podelili kar
nekaj priznanj tudi našim sodelujočim, in
prav je, da jim iskreno čestitamo ter objavimo njihova imena.

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Znak kakovosti

Bronasto priznanje

Sodelujoči za izdelke, ki so bili
tri leta zapored ocenjeni z zlatim
priznanjem, prejmejo znak kakovosti. Za svoje izvrstne izdelke so ga
letos prejele:
−Stanka Črnec za čebulni kruh,
−Albina Sadek za orehovo potico,
−Cvetka Poslek za breskvice.
Iskrene čestitke.

RIC
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VAVČERJI
Preproste spodbude malih vrednosti za
mikro, mala in srednje velika podjetja
Slovenski podjetniški sklad (SPS) izvaja
program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja – t. i.
Vavčerje. Program podjetje omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo
katerih bodo krepili svojo konkurenčnost
in kompetence.
Do leta 2023 bodo podjetjem na voljo
vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:
zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti, internacionalizacija, prenos
lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, krožno/zeleno gospodarstvo, digitalizacija in omogočitvene tehnologije, prototipiranje.
SPS pozive za vavčerje objavlja postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. januarja 2019
dalje, zato je pomembno, da si podjetja
shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela
uveljavljati, in da po objavi javnega poziva
oddajo vlogo.

Po oddaji vloge SPS preveri, ali podjetja
izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in
na podlagi preveritve podjetjem sporoči
odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.
Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega
odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini 60 odstotkov. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni
vavčer, je manjša od 10.000 EUR. Skupna
višina vavčerjev, ki jih posamezno podjetje lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR
na leto.
Trenutno so objavljeni naslednji vavčerji:
• vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
• vavčer za certifikate kakovosti,
• vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
• vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
• vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino,
• vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,
• vavčer za pripravo digitalne strategije,
• vavčer za digitalni marketing,
• vavčer za dvig digitalnih kompetenc,
• vavčer za kibernetsko varnost,
• vavčer za statusno preoblikovanje družb.

USPEŠEN NAKUP
KOPALK
Poleti se marsikatera ženska sooča s težavo nakupa ustreznih
kopalk. Običajno je težava v tem, da imamo drugačni velikosti
modrca in spodnjega dela kopalk. Do uspešnega nakupa in zadovoljstva nam pomagajo nastavljive kopalke. Letošnjo sezono
prevladujejo kopalke z možnostjo nastavitve višine roba hlačnice. Pri iskanju prave velikosti pomagajo tudi modrci, ki si jih
lahko na hrbtu in za vratom zavežemo, in tako sami nastavimo
ustrezno širino. Nekaj modelov modrcev je v predelu košarice
zelo elastičnih in zato tudi primernih za prsi do košarice velikosti F. Letos imamo možnost sami odstraniti blazinice iz modrcev
večine modelov kopalk. Blazinice pomagajo pri oblikovanju prsi,
brez njih pa se kopalke hitreje sušijo. Prava odločitev je vaša. V
trgovini Intimo + Style vam z veseljem svetujemo in pomagamo
pri nakupu. Na izbiro imamo tudi moške kopalke in kopalne hlače ter zelo vpojne bombažne plažne brisače.
Vabljeni!
Lidija Ajd Zafošnik
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Brezplačno pomoč pri pripravi vloge za
podjetja iz podravske regije nudijo svetovalci SPOT Svetovanja Podravje po telefonu na telefonski številki 02 333 13 85, po
e-pošti spot.podravje@mra.si ali na sedežu SPOT Svetovanja Podravje, Pobreška
cesta 20, Maribor, v času uradnih ur (ob
ponedeljkih, torkih in petkih od 8. do 14.
ure, ob sredah od 11. do 17. ure).
Vsebinska vprašanja lahko podjetja pošljejo na e-naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in vprašanja bodo pozneje objavljeni na spletni strani SPS.
Aktivnost se izvaja v sklopu projekta
SPOT svetovanje Podravje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javne agencije.
Danica Košir,
SPOT
Svetovanje Podravje

Foto: www. masterfile.com
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V SLOVENIJI SKORAJ 4700
MANJ BREZPOSELNIH KOT
PRED LETOM DNI

Ob koncu meseca maja je bilo registriranih 72.012 brezposelnih, kar je 1953 oseb
oziroma 2,6 odstotka manj kot ob koncu
aprila in 6,1 odstotka manj kot maja leta
2018. Maja se je na novo pri Zavodu prijavilo 4515 brezposelnih oseb, kar je 9,0
odstotka manj kot aprila in 11,0 odstotka
manj kot maja leta 2018.

Število delovno aktivnega
prebivalstva se povečuje
Po podatkih Statističnega urada RS se
število delovno aktivnega prebivalstva
povečuje. Marca 2019 je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica
11.050 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta),
kar je za 6,3 odstotka več kot v
enakem obdobju lani. V Območni
službi Maribor se je delež povečal
za 3,5 odstotka, povečal se je tudi
delež na ravni celotne Slovenije, in
sicer za 3,1 odstotka.

Maja na Uradu za delo Slovenska Bistrica ponovno zabeležili znižanje brezposelnosti
Maja 2019 je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1109
brezposelnih oseb, kar je za 1,9 odstotka
manj kot v mesecu aprilu v letu 2019 in
za 1,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Med registriranimi brezposelnimi
je v mesecu aprilu bilo 238 mladih, kar
znaša 21,5 odstotka. Stopnja registrirane
brezposelnosti je v mesecu marcu 2019 na
Uradu za delo Slovenska Bistrica znašala
7,2 odstotka, kar je za 0,5 odstotka manj
kot v istem obdobju lani, medtem ko je
na območju celotne Slovenije znašala 7,9
odstotka

Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

OBČINE

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(mar. 2019)

Štev. delovno
aktivnih
(mar.2019)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(mar. 2019)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

64

319

7,8

Oplotnica 119

691

6,0

Poljčane

156

1.212

8,1

Slovenska
Bistrica

854

8.837

7,2

Zaradi povečanih potreb po dodatnih
zaposlitvah so razveseljujoči podatki o
dodatnih potrebah delodajalcev po novih kadrih, saj je bilo od januarja do maja
letos na območju Slovenske Bistrice objavljenih že 669 prostih delovnih mest. Iz
evidence brezposelnih oseb se je zaradi
zaposlitve od januarja do maja letos odjavilo 552 brezposelnih oseb z območja
Slovenske Bistrice.

57,8%

ženske

44,3%
16,1%

12,8%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

21,5

34,2%

21,9%

dolgotrajno stari do 29 let stari 50 let in brezposelni 2
brezposelni
več
leti ali več

Priložnosti za delodajalce

Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem
• Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oziroma
največ en mesec. Izjema so invalidi, pri
katerih lahko vključitev traja več kot en
mesec. Namenjen je vsem brezposelnim
osebam. Ukrep je aktualen do porabe
sredstev oziroma najdlje do 23. oktobra
2019.
• Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem mestu za mlade lahko mlade
brezposelne osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za
predvideno delovno mesto. V program
se lahko vključijo mladi do izpolnjenega
30. leta, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb najmanj tri mesece. Usposabljanje lahko traja dva ali tri mesece. V
trimesečni program se lahko vključite le,
če ste iskalec prve zaposlitve. Program je
aktualen do razdelitve sredstev oziroma
najdlje do 31. decembra 2019.
• Usposabljanje na delovnem mestu
2019
S pomočjo našega programa lahko na

konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne osebe. Program je namenjen: starejšim od 50 let, ki so najmanj tri
mesece prijavljeni v naši evidenci; starim
30 let in več, ki so najmanj 12 mesecev
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let
in več z nedokončano ali končano osnovno šolo, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v naši evidenci; posameznikom, ki
se vključujejo na trg dela po končanem
programu socialne aktivacije; starejšim
od 30 let in so prejemniki denarne socialne pomoči. Usposabljanje traja dva ali
tri mesece, odvisno od zahtevnosti del.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev
oziroma najdlje do 31. decembra 2019.
• Inovativni projekti za zaposlovanje
mladih
V vzhodni Sloveniji poteka projekt Aktivno izobraževanje in usposabljanje
mladih – Aktivium, ki ga izvaja Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
Vključijo se lahko mladi od 15. do 28. leta
s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki so prijavljeni med brezposelnimi
osebami. Program mladim nudi: inovativno, kratko in praktično usmerjeno izobraževanje; razvoj veščin za samostojno
vključevanje na trg dela in izboljševanje
zaposlitvenih možnosti; stik z delodajalci, ukvarjanje z njihovimi praktičnimi
primeri in izzivi, spoznavanje delovnega
okolja in delovnih postopkov pri delodajalcih. Izvajalec udeležencem povrne
potne stroške in izplačuje dodatek za aktivnost.
• Zaposlimo mlade
V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposlimo mlade se lahko vključijo osebe,
ki so mlajše od 30 let, prijavljene v evidenci brezposelnih in so uspešno zaključile usposabljanje v okviru inovativnih
projektov za zaposlovanje. S subvencijo
bo omogočena zaposlitev 225 mladim,
od tega 40 odstotkom mladim s stalnim
prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna
Slovenija. Delodajalec lahko z ustrezno
osebo sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas, najmanj 12 mesecev. Prav tako delodajalec za zaposlitev
ustrezne osebe iz ciljne skupine prejme
subvencijo v skupni višini 5000 EUR.
• Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo v višini:
5000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo en
kriterij iz ciljne skupine; 6000 EUR za
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osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 30 let in imajo
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana
ali zaključena osnovna šola); so starejše
od 30 let in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije
znova postale dejavne na trgu dela; so
dopolnile 30 let ali več in so prejemnik
denarne socialne pomoči.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora
biti realizirana za polni delovni čas (t.j. 40
ur tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev
oziroma najdlje do 31. julija 2019.
Sprememba v javnem povabilu je, da se v
program Zaposli.me takoj po prijavi med
brezposelne osebe lahko vključijo starejši
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno največ osnovno šolo in so stari najmanj 30
let, prav tako se lahko vključijo osebe, ki
so dopolnile 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči.
• Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne osebe, ki so dopolnile 58 let ali več,
bodo za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev
prejeli subvencijo v višini 11.000 EUR.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno
za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do
30. junija 2020.
• Usposabljamo lokalno za zaposlitev v najbolj iskanih poklicih
Usposabljajte brezposelne na
delovnem mestu v deficitarnih
poklicih, opredeljenih po naših
območnih službah, še preden se
odločite glede njihove zaposlitve.
S takšnim usposabljanjem bodo
brezposelne osebe pridobile dodatna znanja, veščine in spretnosti, s katerimi si bodo izboljšale ali razširile zaposlitvene
možnosti in odprle nove poti do
zaposlitve v deficitarnih poklicih.
V usposabljanje se lahko vklju-
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čijo brezposelni,
ki so najmanj tri
mesece prijavljeni
v evidenci brezposelnih in katerih
znanja in delovne
izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na
delovnih mestih
za deficitarne poklice. Javno povabilo Usposabljamo
lokalno je odprto
do porabe sredstev
oziroma najdlje do
30. oktobra 2019.
Napovedi skoraj tri tisoč delodajalcev za drugo polovico
leta 2019
Delodajalci, ki zaposlujejo 335 tisoč oseb,
so bili za drugo polovico leta spodbudni v
svojih ocenah glede zaposlovanja: napovedovali so namreč 2,6-odstotno rast števila
zaposlenih.
Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo
v obdobju šestih mesecev potrebovali
31.100 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja
števila zaposlenih zaradi večjega povpraševanja po izdelkih ali storitvah oziroma
zaradi širitve dejavnosti. V prihodnjega pol
leta naj bi se tako odprlo približno 17.300
novih delovnih mest.
Najbolj spodbudne napovedi glede rasti
zaposlovanja so bile v gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, ki
vključujejo tudi zaposlovalne dejavnosti.
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Iskali naj bi se predvsem vozniki težkih
tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
zidarji, varilci, prodajalci. V povprečju se
je v preteklega pol leta 44,6 odstotka delodajalcev srečalo s pomanjkanjem ustreznih
kadrov. Velika podjetja so se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov srečala v kar
65,9 odstotka primerov. Najvišji delež delodajalcev, ki se soočajo s težavami pri iskanju delavcev, je v naslednjih dejavnostih:
gostinstvo, zdravstvo in socialno varstvo,
druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
gradbeništvo, predelovane dejavnosti ter
promet in skladiščenje. Te težave so reševali predvsem s povečanim obsegom dela
že zaposlenih, prenosom znanj na tuje izvajalce, (pre)usposabljanjem že zaposlenih
in zavračanjem naročil.
Marjeta Kovač,
Urad za delo Slovenska Bistrica, Lenart,
Ruše in Pesnica
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StoRES
SONČNE ELEKTRARNE V KOMBINACIJI Z BATERIJO LAHKO
BISTVENO ZMANJŠAJO OBREMENITEV ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA
V zadnjih nekaj letih Evropska unija daje
velik poudarek povečanju proizvodnje
električne energije iz obnovljivih virov
energije (OVE) in njihovega prodora v
elektroenergetsko omrežje. Z nacionalnimi programi subvencij in mednarodnimi
projekti, kot je projekt StoRES Promocija
večje rabe energije iz porazdeljenih fotovoltaičnih sistemov s hrambo za vse, se
skupaj približujemo čistejši in bolj zeleni
prihodnosti Evropske unije.
Projekt StoRES (https://stores.interreg-med.eu) se ukvarja z malimi sončnimi
elektrarnami v kombinaciji s sistemi za
shranjevanje energije v gospodinjstvih in
majhnih skupnostih na območju Mediterana, kjer je potencial izkoriščanja sončne energije ogromen. Projektne aktivnosti vključujejo analizo trenutnega stanja
trga in zakonodaje ter testiranje opreme
sistemov za shranjevanje energije v kombinaciji s sončnimi elektrarnami v šestih
različnih regijah Mediterana z namenom,
pridobiti uporabne podatke za razvoj optimalne rešitve za shranjevanje energije,
kar bo koristilo tako odjemalcem kot distributerjem. Na osnovi študije trenutnega
stanja v sedmih državah Mediterana ugotavljamo, da imajo trenutno nesubvencionirani sistemi za shranjevanje energije
zelo dolgo vračilno dobo, zato je investicija v sončno elektrarno s hranilnikom
energije za odjemalca manj donosna. Trenutna politika in stanje na trgu sta taka,
da lastniki gospodinjstev ne potrebujejo
sistemov za shranjevanje energije, razen v
primeru, ko bi želeli dodaten vir energije ob izpadu omrežja, česar pa v mnogih
evropskih državah zakonodaja še vedno
ne dopušča. Pravzaprav v tem trenutku
države v Mediteranu sploh nimajo politik,
ki bi dajale prednost sončnim elektrarnam
s hranilniki energije, čeprav bi to koristilo
celotni skupnosti.
Po besedah profesorja z grške zahodnomakedonske univerze uporabnih znanosti Georgiosa C. Christoforidisa bodo
sprotni rezultati s pilotnih območij, kjer
testiranje sončnih elektrarn s hranilniki
poteka že nekaj mesecev in meritve prikazujejo energetske tokove, proizvodnjo in
porabo električne energije ter karakteristi-

ke različnih načinov delovanja, zelo uporabni za načrtovanje novih kakovostnih
energetskih shem z večjo stopnjo samooskrbe in preračunom energetske vrzeli
v zimskem obdobju. Odločilno vlogo pri
izboljšanju trenutne situacije imajo deležniki – organi odločanja, ki lahko pripravijo teren za razvoj novih energetskih shem,
ki se bodo osredotočale na zmanjšanje
stroškov in povečanje prihodkov lastnikov malih sončnih elektrarn s hranilniki energije. Skladno s tem bi morali tudi
operaterji omrežja z električno energijo
na območju Mediterana prilagoditi svoja
pravila na tak način, da bi omogočala razmah namestitve hranilnikov energije.
Izredni profesor dr. Peter Virtič s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru ugotavlja, da je istočasno treba razviti dobro
tehnično rešitev, ki bo omogočala optimalno izkoriščenost sistema sončne energije. Tehnologija, ki jo pri tem uporabimo,
mora biti skrbno izbrana. Dr. Virtič pravi,
da so svinčene baterije sicer cenovno bolj
ugodne od litij-ionskih, vendar moramo
upoštevati, da izkoriščajo manj svoje nazivne zmogljivosti in imajo višjo stopnjo
samopraznjenja.
Donosnost malih sončnih elektrarn s hranilniki je odvisna od več meril, in zato
zahteva skrbno načrtovanje. Po besedah
dr. Virtiča je pri načrtovanju tehnične rešitve posebno pozornost treba nameniti
naslednjim karakteristikam: profilu porabe, stroškom električne energije, obstoječi
politiki, moči sončnega obsevanja in temperaturnim razmeram na sami lokaciji ter

Foto: Aleš Kolar
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drugim tehničnim zahtevam. Prav tako
lahko izbiramo med izmeničnimi (AC)
in enosmernimi (DC) sistemi, pri čemer
ugotavlja, da je izbira AC-naprav najprimernejša za obstoječe sončne elektrarne,
medtem ko so DC-sistemi bolj primerni
za nove vgradnje.
V Slovenski Bistrici smo na obstoječo
sončno elektrarno v kraju Podgrad na Pohorju, ki služi kot testna lokacija za preizkušanje sistema male sončne elektrarne
s hranjenjem energije, dogradili hranilnik
(akumulator) električne energije kapacitete 7 kWh. Sistem v različnih režimih
obratovanja nadzira računalnik, ki v realnem času »on-line« prikazuje obratovalne
parametre sistema (slika spodaj).
S kombiniranjem nastavitev obratovalnega režima in s spremljanjem električnih
moči, napetosti in tokov, z obdelavo podatkov ter s prikazom podatkov na uporabniku prijaznem vmesniku (monitorju
na lokaciji in vizualizacijo na spletu v realnem času) bo moč sistem uporabljati kot
t. i. živi laboratorij (angl. living lab). Živi
laboratorij je dodana vrednost projekta in
aktivnost, s katero bomo nadaljevali tudi
po zaključku projekta StoRES.
Ob upoštevanju vseh teh dejavnikov bodo
partnerji projekta StoRES naredil korak
naprej in pripravili predlog optimalne
tehnične in zakonodajne rešitve, ki bosta služili kot okvir za prihodnje razvojne
projekte in procese odločanja, s katerimi
se bo nadaljevala naša pot proti večjemu
prodoru OVE in boljšemu svetu za prihodnje generacije.
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Spomladanski dogodki v Bistriškem gradu
12. aprila smo v Zavodu za kulturo znova postregli z rednim mesečnim koncertom v
dobro napolnjeni Viteški dvorani. V goste je prišla skupina Mariachi Los Caballeros
iz Zagreba, prva mariachi skupina na hrvaškem in ena najboljših skupin tovrstne
glasbe v Evropi. Los Caballeros so drugič nastopali pri nas, da gre za izjemno skupino, pa priča tudi to, da so razprodali koncertno dvorano Vatroslava Lisinskega v
Zagrebu.
Rudi Bučar, glasbenik, poet, raziskovalec, nam je meseca maja pričaral izjemen glasbeni večer. Skupaj z Goranom Krmacom na tubi in topotalniku sta nas popeljala skozi istrsko glasbeno dediščino kot sodobno glasbeno uprizoritev. Rudi Bučar postaja
poleg Iztoka Mlakarja novi odlični primorski kantavtor.

21. maja smo v Galeriji Grad v Bistriškem gradu odprli razstavo del Marijana Crniča
Kamnita paleta. Avtor razstave se je resneje začel ukvarjati z oblikovanjem kamna
leta 2011. Večinoma oblikuje pohorski kamen, marmor in škrilj. Slednjega poznamo predvsem kot gradbeni material, ki se v rokah Marijana Crniča hitro spremeni
v okrasni kamen. Pri svojem ustvarjanju uporablja preprosto kamnoseško orodje.
Njegovi izdelki so pretežno ročno delo. Leta 2014 je na razpisu za najboljši spominek turistične destinacije Maribor Pohorje prejel najvišjo oceno za pladenj v obliki
lista stare trte iz pohorskega škrilja. Razstavo je odprl Saša Vidmar, ljubitelj Pohorja,
poznavalec pohorskih zgodb in pohorskih materialov. V kulturnem programu sta
nastopila Petra Turk Rupreht in Sergej Rupreht. Razstava bo odprta do 25. junija.

13. maja je na novo ozelenela lipa na zunanjem
grajskem dvorišču. Postavili smo novo lipo, ki bo
hranila grajske zgodbe več sto let, kot jih je nekdanja.

Obnovili smo Rajhovo kapelo na Zgornji Bistrici. Kapelo so prebarvali, prav tako je dobila nova
kovana vrata in obnovljen križ.

Na Spodnji Polskavi smo obnovili živinsko tehtnico z
informativno tablo in tablo za oglase ter obnovili most
in ograjo čez potok Polskava.

POLETNE PRIREDITVE V BISTRIŠKEM GRADU:
• 28. junija ob 18. uri: odprtje slikarske
razstave del Andreje Fišič Hojnik z naslovom
Korenine.

Andreja Fišič Hojnik je rojakinja z Zgornje Polskave, ki živi in ustvarja v
Zagrebu. Angleščino, italijanščino in novinarstvo je študirala v Ljubljani.
Študij je veliko vplival na njeno ustvarjanje. Dodatno izobraževanje pri
profesorju Dinetu Trtovcu je pripomoglo k manku likovnega izobraževanja, in tako so se njene sanje uresničile, na zadovoljstvo učitelja in publike. Poznana je po svojih belih slikah (cementni reliefi), ki jih ustvarja
že od leta 1987. Likovni opus jo društveno angažiran, slike pa so na meji
s skulpturami, ki ji omogočajo popolno svobodo pri njenem ustvarjanju.
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• V tednu od 8. do 12. julija bodo med 9. in 11. uro v Bistriškem gradu potekale
Poletne ustvarjalne delavnice.

V sproščenem poletnem vzdušju bo v grajskih prostorih vedno navdušujoče in zabavno. Vsebine za program ustvarjanja črpamo
iz zakladnice grajskih zbirk in kulturno bogatega okolja. Prijave zbiramo v mesecu juniju (mateja.lesnik@zavod-ksb.si ali po
telefonu na tel. št.: 02 80 55 355). Cena delavnic za ves teden je 10 evrov za otroka.

• 9. julija z začetkom ob 19.30: koncert
Wanderlust Women’s Choir of Seattle iz
Združenih držav Amerike.

Foto: www.seattlechoruses.or

• 20. avgusta: koncert v okviru festivala Seviqc
Brežice. Han Tol in Nigel North.
Vstopnice so na voljo na spletni strani Seviqc Brežice www.seviqc-brezice.si.

• 28. avgusta z začetkom ob 19.30: koncert
Trip to Las Vegas – Uroš Perič, Oto
Pestner, Omar Naber in Tina Gorenjak.

Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong Dean
Martin … Vse nesmrtne glasbene legende v interpretaciji treh virtuoznih slovenskih glasbenikov in pevcev. Oto Pestner, Uroš Perić,
Omar Naber. Vse na enem mestu. Za češnjo na torti vas bo po poti
greha vodila hudomušna in vsestranska Tina Gorenjak.

www.triptolasvegasshow.si

Družina Stiger, družina oljarjev, vinogradnikov, izumiteljev …
Hči lastnika bistriške oljarne, Elizabeta Grohs
nam je prijazno poslala fotografije njihove hiše
(današnja knjižnica dr. Josipa Vošnjaka) in
parka za knjižnico. Za to se ji iskreno zahvaljujemo.

Mali park za knjižnico v času družine Stiger.

Vhod v današnjo knjižnico dr. Josipa Vošnjaka
v času, ko je bila hiša v lasti družine Stiger.
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DOŽIVETJE POHORJA. Ančnikov dan: postani Rimljan za en dan!

Fotografija iz leta 2015, nastala v okviru projekta Rojstva Evrope.

KJE? Arheološko najdišče Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi.
KDAJ? V soboto, 22. junija 2019, od 10. do 14. ure.
Udeležba je brezplačna, vnaprejšnje prijave niso potrebne.
Vabimo vas, da z nami stopite nazaj v času in doživite Bistriško
Pohorje v obdobju, ko so na našem ozemlju živeli Rimljani.
V soboto, 22. junija, od 10. do 14. ure bomo predstavili nov doživljajski program, pri katerem izhajamo iz časa, ko so Rimljani
bivali v utrdbi na vzpetini nad današnjo Slovensko Bistrico.
Če želite izkusiti življenje takratnih prebivalcev Ančnikovega
gradišča, vas vabimo, da se nam pridružite na Ančnikovem
dnevu.
Skozi interpretacijo interpretatorjev kulturne dediščine boste
spoznali, kako so na Ančnikovem gradišču mleli žito, predli
niti, pisali na voščeno tablico, obdelovali les s takratnim kovanim orodjem, kaj so jedli in kaj so počeli, na koncu dneva pa
bomo prikazali, kako so obranili našo naselbino pred napadalci.
Večina delavnic se odvija neprekinjeno. Na njih izdelujemo čelade in sablje, učimo se tehnike rimskega vojskovanja in napada
na obzidje. Časovnica je navedena v nadaljevanju.
Arheološka izkustvena delavnica bo pripovedovala zgodbo
o vsakdanjem življenju prebivalcev poznorimske naselbine.
Zgodbo pripovedujejo arheološke najdbe, odkrite med izkopavanji na Ančnikovem gradišču: mlin, terilnik, keramika, utež,

novci idr.
V rimskem domu se bomo seznanili s pripravo in shranjevanjem hrane, preizkusili se bomo v mletju moke na mlinu in si
spekli svoj kruhek. Na meljnici, ki je bila pomembna za rimski
način priprave hrane, bomo pripravili sadno kašo. Na rimski
tržnici bomo prepoznavali različne začimbe, se seznanili z rimskim jedilnikom, si ogledali, kaj so trgovci prinašali iz bližnjih
in daljnih krajev. V obrtniški delavnici bomo rokovali z različnim obrtniškim orodjem in se preizkusili v izdelavi lesenega
korita s tesarjevim orodjem in v klesanju v kamen. Preizkusili
se bomo v predenju niti in s koščeno šivanko zakrpali oblačilo.
Prepustili se bomo igri in razvedrilu ob igranju namiznih rimskih iger in iger z žogo.
Bajeslovje Pohorja
Vsako mesto, vsako območje ima svoje zgodbe. Tudi ljudske
pripovedi Pohorja so raznolike in vpete v okolje, kjer so nastajale. Zgodbe, ki so jih tod pripovedovali, govorijo o življenju prebivalcev, ki so se ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo,
gozdnim gospodarstvom, splavarstvom, rudarstvom in različnimi obrtmi, pri tem pa se pogosto navezujejo na nenavadne
izkušnje ljudi z »drugim svetom« in nadnaravnim. Številne bajeslovne like, ki se pojavljajo na Pohorju, je ljudska domišljija
povezala tudi z naravo: z vodami, hribovjem, gozdnim svetom.
Na delavnici si bomo pripovedovali zgodbe o rojenicah, ki so
napovedale usodo novorojenim otrokom, o njim sorodnih vilah, o povodnem možu, imenovanem tudi Vodovnik ali Jezernik, o Vetrovniku, divjem možu, zakladih, roparskih vitezih idr.
Bajke bodo zaživele tudi skozi ustvarjalnost vseh, predvsem pa
najmlajših udeležencev.
Časovnica dogajanja na Ančnikovem gradišču:
Od 10.do 13. ure: delavnice (arheologija, narava, bajeslovje,
rimske igre pod krošnjami).
Od 11. ure do 12.30: ustvarjalna delavnica, na kateri si bodo
otroci izdelali rimsko vojaško čelado in ščit.
Ob 12.30: vojaško urjenje, kjer se bodo otroci naučili veščin
rimskih vojakov.
Ob 13. uri: napad na obzidje. Iz recikliranih škatel bomo rekonstruirali obzidje. Obzidje bodo najmlajši vojaki branili v bojni
opremi, ki si jo bodo izdelali na ustvarjalni delavnici.
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Rok Kolarič, vodja NLB Poslovalnice Slovenska Bistrica

KAKŠNA JE RESNICA O BANČNIH PAKETIH?
Vse več ponudnikov svoje storitve oblikuje v pakete in tako uporabnikom poenostavlja ravnanje z njimi. Paketi pregledno združujejo več storitev in tako
namesto posamičnih storitev plačujemo
enotno ceno za cel paket. Navadili smo se
že na pakete s telekomunikacijskimi storitvami, naročniške pakete za glasbene in
video vsebine ter podobne storitve. Bančni paketi pa so pri nas še novost, zato odpirajo številna vprašanja, o njih pa se širijo
tudi neresnice.
Je bančni paket obvezen?
Uvajanje bančnih paketov prinaša večjo preglednost. Posamične storitve, tudi
osebni bančni račun, ostajajo še naprej
v ponudbi, paketi pa ponujajo možnost
preglednega in enostavnega zakupa kombinacije večih storitev. »Če stranke ne želijo uživati prednosti paketov, lahko tudi
v bodoče uporabljajo samo NLB Osnovni
račun in posamične storitve plačujejo posebej. Predlagamo pa, da pregledajo sto-

ritve, ki jih že uporabljajo, in razmislijo
o tistih, ki bi jim še prišle prav, ter se ob
tem prepričajo, ali ni preprosteje in bolj
brezskrbno poslovanje s paketom,« pojasnjuje Rok Kolarič.
Ali drži, da so bančni paketi za
stranke dražji?
Bančni paketi vključujejo različne kombinacije izbranih storitev, zato so mesečna
nadomestila za njihovo uporabo različna.
Ko primerjamo stroške paketa s stroški
posameznih storitev, ki jih že uporabljamo, se hitro zgodi, da na katero storitev
pozabimo ali napačno ocenimo, kako pogosto jo uporabljamo. Tudi če paket primerjamo le z eno storitvijo, denimo osebnim računom, dobimo občutek, da bomo
zaradi paketa plačevali več.
»V NLB smo oblikovali štiri pakete, med
katerimi lahko, na podlagi potreb, stranka
izbere najprimernejšega zase. Za večino
strank namreč velja, da s pravim paketom
plačujejo manj, kot bi za posamezne sto-

ritve,« pripoveduje Kolarič in nadaljuje,
da se je potrebno vprašati, katere storitve
stranka že uporablja in katere bi ji še prišle
prav, ter na tak način izbere zase najustreznejši paket.
Ali stranka izbrani paket lahko
spremeni?
Marsikomu je uporaba nekaterih storitev
postala tako samoumevna, da niti ne ve
dobro, katere vse uporablja. Zato se lahko
zgodi, da prvič ne izbere najboljše kombinacije storitev za svoje potrebe in šele po
nekaj časa uporabe ugotovi, da bi mu bolj
ustrezal drug paket. Menjave navadno
niso preproste, lahko se omejujejo v pogostosti ali se zaračunajo. »Pri NLB pa to ne
velja, saj stranke med paketi lahko prehajajo povsem brezplačno in brez omejitev.
Če ugotovijo, da bi jim glede na njihovo
dejansko porabo bolj ustrezal drug paket,
ga lahko menjajo tudi vsak mesec in to
brezplačno,« še zaključuje sogovornik.
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MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
PRIPOVEDNA KULTURA V PROSTORU

Slovenska Bistrica 10. – 11. 6. 2019
V viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrica je 10. in 11. junija2019 v okviru projekta Živa Coprnija/Živa štrigarija potekala
mednarodna znanstvena konferenca z
naslovom Pripovedna kultura v prostoru.
Organizirala sta jo Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje in Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica. Referenti so bili strokovnjaki iz šestih držav (Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Rusije in Argentine), njihova predavanja pa so z različnih
vidikovobravnavala pripovedno in drugo
besedno izročilo v kontekstu povezav s fizičnim prostorom. Nekateri so posebej izpostavili potenciale za vključitev tovrstne
dediščine v pedagoško, kulturno in turi-

stično ponudbo, kar so ilustrirali z že obstoječimi praksami, terpoudarili pomen
sodelovanja stroke pri tovrstnih projektih.
Konferenca je nudila dovolj prostora za
diskusijo, v kateri je poleg referentov sodelovala tudi publika.Povzetki referatov
so izšli vposebni knjižici, in sicer v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku.
Strokovnemu delu je sledila tiskovna konferenca za novinarje, v kateri so partnerji
projekta Živa Coprnija (RIC Slovenska
Bistrica, Znanstvenoraziskovalni center
SAZU, Založba Beletrina, Etnografski
muzej Istre, Združenje Val kulture in Občina Pićan) opisali svoje delo in rezultate
pri projektu, nato pa so si udeleženci konference ogledali še lutkovno predstavo
Pohorski triptih, OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja

Ložnica. Predstava, ki jo je režiral Tomaž Ozimič, je nastala na osnovi pisnega
gradiva in ustnega izročila, ki je bilo raziskano v okviru projekta. Srečanje so udeleženci konference in novinarji zaključili
z ekskurzijo na Bistriško Pohorje, kjer so
bile, tokrat na nekoliko drugačen način, v
sodelovanju z lutkovno skupino KD Koruzno zrno, predstavljene nekatere
lokacije tematske
kulturno-turistične
poti, ki je nastala v
okviru projekta.

ZALA FRANGEŽ, ODLIČNA VIOLINISTKA
Zala Frangež iz Slovenske Bistrice je 17-letno dekle, ki ni običajno. Že zgodaj so jo
njeni interesi ponesli na pot glasbe, na
področju katere se udejstvuje že deset let.
Njen trud se obrestuje, ona pa svojo pot
jemlje vedno bolj resno.
Od malih nog jo je spremljala glasba. Njen
oče je že v prvih trenutkih poskrbel, da je
glasbo dodobra spoznala, skupaj z materjo
pa sta ji od nekdaj stala ob strani. Pri sedmih letih je začela obiskovati pripravnico v
Glasbeni in baletni šoli Slovenska Bistrica,
leto pozneje se je polastila violine. Njena
prva učiteljica violine je bila Špela Huzjak,
ki ji je vsejala veselje do violine že na začetku njune skupne poti. Zala pravi, da ji
je še danes hvaležna, da ji je pokazala pravi
namen violine – užitek. Svoje izobraževanje je nadaljevala na Glasbeni šoli Antona
Martina Slomška. Zala je kmalu pokazala
voljo do violine in discipliniranost, zato je
pri dvanajstih letih začela hoditi v Gradec
na dodatne ure k profesorici in violinistki
Anke Schittenhelm. Pri štirinajstih letih se
je vpisala v sedmi razred violine na Konservatorij za glasbo in balet Maribor, kjer
je z absolutno odliko opravila sprejemni
izpit in se naslednje leto vpisala v prvi letnik na Konservatoriju. Trenutno zaklju-

čuje tretji letnik pod vodstvom profesorice Zorice Todorovič. Z njeno pomočjo je
pred kratkim nastopila tudi kot ena izmed
solistk v Kazinski dvorani SNG Maribor
na koncertu in ob podelitvi nagrad dr. Romana Klasinca. Kot šestnajstletna obetajoča violinistka je v Gradcu opravila sprejemni izpit za vzporedno izobraževanje na
Kunstuniversitat Graz, kjer se izobražuje
pod vodstvom profesorice in virtuozinje
Ide Bieler. Na svoji glasbeni poti je Zala
osvojila mnogo nagrad: dvakrat srebrno
priznanje na mednarodnem tekmovanju
Ars Nova International Music Competition Trieste v Trstu, zlato priznanje na
tekmovanju Jaz imam pa goslice v Murski Soboti, trikrat zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov
Štajerske in Prekmurja, dvakrat srebrno
in zlato priznanje na državnem tekmovanju TEMSIG, prvo nagrado na med-

narodnem tekmovanju Concorso Musicale Internazionale Citta di Palmanova v
Palmanovi, prvo nagrado na internetnem
mednarodnem tekmovanju International
Music Competition v Beogradu, drugo
nagrado in absolutno prvo nagrado na
mednarodnem tekmovanju Concorso Internazionale Giovani Musicisti – Premio
Antonio Salieri v Legnagu. Med drugim
se je izpopolnjevala tudi na tečajih, seminarjih in masterclassih pri raznih profesorjih, kot so Anke Schittenhelm, Emilio
Percan, Evgenia Ephstein, Violeta Huart
Smailović, Božena Angelova, Ida Bieler,
Miran Kolbl (koncertni mojster Orkestra
Slovenske filharmonije), Igor Ozim in
drugi.
Zala si za prihodnost želi, da bi lahko
nadaljevala svojo pot v glasbi z violino,
trenutno pa želi uspešno zaključiti izobraževanje na Konservatoriju v Mariboru in
se vpisati na glasbeno akademijo ter nadaljevati študij violine. Njen cilj v življenju se vsekakor vrti okoli glasbe, želi igrati
na mnogih odrih. V glasbi jo vodi prav ta
neobičajnost, saj se od drugih po mnenju
poslušalcev in profesorjev loči po svojih
interpretacijah in po disciplini ter odnosu
do violine.
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Radmila
Bikić Magdić,

ravnateljica Glasbene
šole Slovenska Bistrica
Glasbena Šola Slovenska Bistrica je v
tem šolskem letu dosegla vrsto izjemnih uspehov. V letu, ko praznuje tudi
70-obletnico delovanja, so učenci na
tekmovanjih v Sloveniji in v tujini prejeli več kot 30 različnih nagrad. Kako ocenjujete doseženo?
Glasbena šola Slovenska Bistrica po svoji
velikosti in ponudbi programa sodi med
srednje velike šole, po številu tekmovalcev in nagrad pa si upam trditi, da se
uvrščamo med uspešnejše glasbene šole v
Sloveniji. Uspehi naših učencev, učiteljev
in korepetitorjev so v iztekajočem se šolskem letu izjemni. Lahko se pohvalimo s
37 nagrajenci; od tega 18 prejetih zlatih
plaket (prva nagrada), 11 srebrnih (druga
nagrada), štiri bronaste (tretja nagrada)
in štiri priznanja za udeležbo. Sodelovali smo na državnem tekmovanju mladih
glasbenikov Slovenije (TEMSIG) v disciplinah klarinet, saksofon, flavta in petje,
na mnogih mednarodnih tekmovanjih v
disciplinah klavir, kitara, tolkala, flavta,
citre, trobenta, evfonij, klarinet, saksofon, violina, harmonika in glasbena teorija – solfeggio. Mnoge nagrade so rezultat
predanega dela vseh udeležencev v učnem
procesu; pri tem mislim na učence, učitelje in korepetitorje; pravšnja mera motivacije in nesebično predajanje pedagoga,
delovne navade učencev, učenčeva želja in
pripravljenost odrekanja prostemu času
ter veliko razumevanja in podpora staršev in najbližjih so ključnega pomena pri
ustvarjanju in doseganju ciljev na katerem
koli področju.
Zagotovo ste še posebej ponosni, da je
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vaš harmonikarski orkester
pred prvomajskimi prazniki
zmagal na mednarodnem tekmovanju v Pulju. Člani orkestra
so prejeli najvišje število točk v
vseh starostnih kategorijah. V
zgodovini tekmovanja ne pomnijo, da bi vse nagrade osvojil
mlajši orkester.
44. mednarodnega tekmovanja
harmonikarjev v Pulju smo se
udeležili v solističnih kategorijah in kategoriji orkestrov. Zaradi
generacijske razgibanosti smo se
prijavili v srednješolsko starostno
kategorijo. Na mednarodnem
tekmovanju v Pulju so orkestri
razvrščeni v štiri kategorije, tekmovalo je osem orkestrov iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Finske, Nemčije in Slovenije.
Sedemčlanska mednarodna strokovna žirija ocenjuje vsako kategorijo posamezno, ob končni objavi rezultatov se
dodeli posebna nagrada za najvišje ocenjen orkester ne glede na kategorijo, ki
prejme prehodni pokal mesta (kup grada
Pule), pokal v trajno last in pokal za dirigenta. Od organizatorja smo dobili podatek, da so bili do letos prejemniki pokalov
orkestri v akademski starostni kategoriji
(tekmoval je orkester s Finske) ali v kategoriji brez starostne omejitve (orkestra iz
Slovenije in Hrvaške) da in ne pomnijo,
da bi vse nagrade prejel orkester iz mlajše
starostne kategorije.
Zmago ste tudi primerno proslavili, zato
vam bo nastop v Pulju zagotovo ostal v
lepem spominu.
Zmage v svoji kategoriji smo bili zelo veseli, novice, da bomo igrali na zaključnem
koncertu, kjer nam bodo podelili glavne
nagrade, pa nikakor nismo pričakovali,
zato je bilo veselje nepopisno, in v prvem
trenutku nisem bila prepričana, ali sem
prav razumela, kaj se od nas pričakuje.
Pozno popoldan, po objavi rezultatov,
smo načrtovali povratek domov, zato da
bi se otroci čim prej vrnili domov in skupaj s starši odšli na prvomajske počitnice. Novonastala situacija je zato prinesla
tudi spremembo prvotnih načrtov, v času
do večernega koncerta zmagovalcev smo
si privoščili sprostitev; nekateri so pogumno skočili v morje, drugi pa so igrali nogomet v družbi otrok domačinov, ki so bili
v tem trenutku na igrišču.
Harmonikarski orkester Glasbene šole
Slovenska Bistrica je začel s svojim delo-
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vanjem leta 2007 kot komorna skupina,
zdaj pa sodeluje na vseh javnih nastopih
glasbene šole ter na prireditvah izven
zavoda v širšem lokalnem okolju.
Harmonikarski orkester Glasbene šole
Slovenska Bistrica danes združuje sedanje
učence oddelka za harmoniko in več generacij nekdanjih učencev, ki so zaključili
šolanje v naši glasbeni šoli. In prav ta generacijska razgibanost v skupni orkestrski
igri je naša dodana vrednost. Najstarejši
član orkestra, Alen, je bil prejemnik številnih nagrad na tekmovanjih, svoje bogate
izkušnje s tekmovalnih odrov danes prenaša na mlajše generacije, jih spodbuja in
dodatno motivira. Hvala, Alen. Orkester
redno koncertira na vseh letnih nastopih šole, z velikim veseljem se odzovemo
tudi povabilu drugih organizatorjev in
glasbenih šol, večkrat smo sodelovali na
dobrodelnih prireditvah, redno se udeležujemo revije harmonikarskih orkestrov
Slovenije, ki pod okriljem Zveze slovenskih glasbenih šol vsaki dve leti poteka na
Jesenicah.
Vsi ti uspehi seveda odmevajo tudi v širši javnosti. Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je za učence, njihove mentorje in korepetitorje pripravil
sprejem v prostorih Bistriškega gradu.
Tudi to je dokaz, da delate odlično.
Seveda smo bili zelo veseli povabila in
sprejema pri županu Občine Slovenska
Bistrica, dr. Ivanu Žagarju, ter drugih
predstavnikov. To pomeni, da spremljajo
naše delo, da smo opazni in da se nas sliši
v lokalnem okolju. Verjamem, da so tudi
občani ponosni na naše učence in glasbeno šolo.
Na sprejemu ste izrazili željo po tem,
da bi Slovenska Bistrica dobila tudi primerno koncertno dvorano. Kakšne so
po vašem mnenju realne možnosti, da bi
uresničili to željo?
O potrebi koncertne dvorane v Slovenski
Bistrici nisem prvič opozorila na sprejemu, to problematiko sem že mnogokrat
izpostavila na delovnih sestankih pri županu in tudi večkrat omenila v pogovoru
z občani. Moje mnenje si delijo tudi drugi
udeleženci na področju glasbe in kulture. Viteška dvorana Bistriškega gradu je
čudovit prostor, ki nam ga marsikdo od
drugod zavida, a zadostuje koncertom
solistov in manjših komornih zasedb.
Koncert šolskih orkestrov in uprizoritev
baletne produkcije pa nikakor ne najdeta
svojega mesta, zato se poslužujemo tega,
kar imamo na voljo. Nekaj let smo gosto-
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vali v dvorani Slomškovega doma, ampak
zaradi obsežnosti prireditev in koncepta
izvedb kakor tudi zaradi potrebe po sodobni tehnologiji in ozvočenju smo večje
koncerte začeli izvajati v športni dvorani
Srednje šole Slovenska Bistrica. Baletne
produkcije pa uprizorimo v stari dvorani
SNG Maribor, kamor baletna predstava
tudi sodi. Zelo smo hvaležni obema gostiteljema, ki nam omogočata, da uresničimo svoje ideje in izvedemo kakovostne
nastope: ravnateljici Srednje šole Slovenska Bistrica Ivi Pučnik Ozimič in direktorju SNG Maribor Danilu Roškerju. Glede
možnosti uresničitve naših želja po sodobni koncertni dvorani sem bila zmeraj
optimist in zato verjamem, da je z veliko
mero posluha, dobre volje in s skupnim
sodelovanjem in načrtovanjem vseh institucij, občinskih služb in tistih, ki na kakršen koli način lahko pomagajo, mogoče
uresničiti željo vseh, ki delujejo na področju kulture. To namreč niso zgolj želje in
potrebe naše glasbene šole, na bistriškem
delujejo številni odlični pevski zbori, vokalne, folklorne, gledališke skupine …
Jubilejno leto delovanja šole ste oziroma
še boste obeležili z mnogimi prireditvami. Osrednji dogodek, slavnostna akademija, bo novembra, izdali boste tudi
zbornik. Zagotovo je zanimivo prebirati
gradivo iz zgodovine šole. Kaj vas je še
posebej pritegnilo? Morda kakšna zanimiva zgodba ...
O jubilejnem letu naše šole smo širšo
javnost seznanili meseca marca letos in
hkrati napovedali načrtovane dogodke do
konca koledarskega leta ter pripravo izdaje CD-plošče in jubilejnega zbornika. Zastavili smo si velike cilje, ki ob rednem delu
vseh zaposlenih zahtevajo dodatno angažiranost, še posebej na področju raziskovanja šolske zgodovine, njenih začetkov,
večkratne selitve sedeža šole in preoblikovanje statusa šole. Prvotno gradivo smo
pridobili v Pokrajinskem arhivu Maribor,
v veliko in neprecenljivo pomoč so nam
bogat arhiv gospoda Aleksa Štakula, sina
prvega ravnatelja glasbene šole, gospoda
Oskarja Štakula, ter ustna izročila prve
generacije učencev. Menim, da bo s pridobljenim gradivom nastala lepa zgodba,
ki jo bomo skušali predstaviti v obsežnem
zborniku. Bralci bodo zagotovo deležni
mnogih zanimivih vsebin in zgodb, vendar naj te zaenkrat ostanejo skrivnost ...
Šola, ki so jo večkrat preimenovali, se je
ponovno osamosvojila leta 2010. V tem
obdobju je prerasla v večji javni vzgojno
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-izobraževalni zavod, v katerem nudite
možnost osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja. Koliko učencev
obiskuje šolo v tem letu, koliko je zaposlenih v šoli?
Glasbena šola svojo dejavnost izvaja na
matični šoli v Slovenski Bistrici in na dveh
dislociranih oddelkih, v Oplotnici ter v
Poljčanah. S pridobitvijo prostorov na
vseh lokacijah še bolj narašča zanimanje
za glasbeno izobraževanje. Že nekaj let
zapored pa smo v zelo neljubem položaju, saj ne zmoremo sprejeti vseh otrok,
ki si želijo šolanja pri nas, vzrok za to pa
so omejitve oziroma nedovoljena širitev
dejavnosti s strani ministrstva. V šolskem letu 2018/19 smo imeli vpisnih 485
učencev, od tega 333 pri instrumentih, 61
učencev v glasbeni pripravnici, 41 v plesni
pripravnici in 50 v programu baleta. Na
šoli je zaposlenih 33 strokovnih delavcev
oziroma učiteljev in šest delavcev administrativno-tehničnega osebja.
In katera glasbila so najbolj priljubljena?
Zanimanje za določena glasbila se spreminja generacijsko, za večji interes za vpis
na kitaro in klavir pa lahko rečemo, da je
že stalnica. Priljubljenost določenih instrumentov je odvisna tudi od trenutnega
trenda popularnosti le-teh in poslušanja
glasbe v zgodnjem starostnem obdobju
otroka.
Kdo je vas osebno navdušil za glasbo,
kakšni so bili vaši glasbeni začetki? In
katero glasbo najraje poslušate?
V naši družini in sorodstvu ni bilo glasbenikov, tako da je bilo moje bližje spoznavanje z glasbo pravzaprav naključje. Pred
začetkom osnovne šole so me starši vpisali
v glasbeni vrtec in prisotnost nenehnega
petja in igranja na male instrumente oziroma Orffov instrumentarij sta me popolnoma očarala. Misleč, da bom na isti
način uživala, ko bom začela igrati pravi
instrument, sem izrazila željo po igranju
klavirja. Tudi danes je pri najmlajših to
podobno. Ker pa je bil vpis na klavir že
takrat omejen, so me straši po razgovoru
in posvetu z ravnateljem Glasbene šole
Vatroslava Lisinskega Bjelovar vpisali k
harmoniki. Takrat sem bila nekoliko žalostna, ker mi niso izpolnili želje, pozneje,
posebej danes pa sem vsem iskreno hvaležna. Ravno izbira harmonike me je peljala
na nove življenjske poti in na študij v tujino (ker ga doma ni bilo), mi omogočila
osebnostno rast, širino na vseh področjih
in izjemno hitro odraščanje ter prevzema-
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nje odgovornosti.
Rada poslušam predvsem kakovostno
glasbo, to so lahko različne zvrsti, nimam
predsodkov. Izjemno cenim delo vseh
glasbenikov, ker se dobro zavedam vloženega dela in vloženega časa, da jim lahko s
svojim podajanjem in muziciranjem uspe
prepričati danes dokaj zahtevno in predvsem kritiki naklonjeno publiko.
Ko ste prevzeli vodenje Glasbene šole
Slovenska Bistrica, ste dejali, da želite
predvsem okrepiti sodelovanje z drugimi zavodi. V kolikšni meri vam je po
vašem mnenju to že uspelo in kako ste
nasploh zadovoljni z doseženim?
Na to vprašanje težko odgovorim, morda povprašate še druge, predvsem pa vse,
s katerimi sodelujemo. Glede na število
izvenšolskih nastopov in sodelovanje z
drugimi zavodi in institucijami pa lahko
rečem, da nam je to uspelo. Na letni ravni imamo takšnih nastopov okoli 30 ali
več. Izjemno dobro sodelujemo z ustanoviteljico, Občino Slovenska Bistrica, in
občinama Poljčane in Oplotnica, ki nam
prostorsko in finančno zagotavljajo izvajanje dejavnosti, mnogokrat smo vabljeni,
da s kulturnim programom bodisi učencev bodisi profesorjev obogatimo različne
dogodke. Letos smo za vse občine pripravili programe za slavnostne akademije ob
njihovem občinskem prazniku. Prijazno
gostoljubje nam vsako leto ponuja Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica. Izpostavila
bi sodelovanje z 2. osnovno šolo Slovenska
Bistrica, ki nam omogoča priprave na baletno produkcijo v prostorih telovadnice,
njihove učence in mentorje smo pozvali
k sodelovanju in pripravi baletne predstave, enako je bilo sodelovanje z OŠ Minke
Namestnik - Sonje, Srednja šola Slovenska
Bistrica nas gosti v decembrskem času,
na odru Slomškovega doma uprizarjamo
glasbene matineje za vrtce in osnovnošolske otroke prve triade, odlično sodelujemo s športno zvezo in še mnogimi (se
opravičujem vsem, ki jih v tem trenutku
nisem omenila). Iz navedenega lahko rečem, da nam s kontinuirano prisotnostjo
in vztrajnim delovanjem uspeva. Pogrešam pa povezanost odgovornih oseb –
ravnateljev in direktorjev. Menim namreč,
da bi vsakoletna srečanja zagotovo doprinesla k lažjemu usklajevanju in načrtovanju dogodkov, verjetno bi se porodile
tudi kake nove ideje. V Slovenski Bistrici
je veliko sposobnih ljudi, ki zmorejo veliko, če sta prisotni dobra volja in pozitivna
naravnanost.
Tomaž Ajd
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FESTIVAL, SVETOVANJE

ARSANA PTUJ
Najstarejše slovensko mesto se vsako poletje spremeni v svetovno stičišče glasbenih umetnikov s celega sveta, ko koncerte
vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock,
instrumentalne in vokalne glasbe dopolnjujejo še mednarodni glasbeni kampi,
otroški festival, okrogle mize, umetniške
razstave, kulinarični dogodki in gledališke
predstave. Festival Arsana je že 11. leto
pomemben del ptujskega poletnega dogajanja in iz leta v leto raste, z njim pa tudi
kakovost in raznovrstnost nastopajočih.
Letos traja skoraj dva meseca in če ste slučajno zamudili spektakularni začetek festivala 8. junija, imate vse do 27. julija čas,
da ujamete svoj poletni trenutek na Ptuju
med več kot 80 dogodki.

• MUZIKAL DOMIŠLJIJE IZ HARMO-

Sobota, 20. julij 2019, ob 20.30. Dvorišče
minoritskega samostana.
Vokalni vrhunec poletja
• TAKE 6 (ZDA). Nedelja, 21. julij 2019, ob

20.30. Dvorišče minoritskega samostana.
Ameriška a capella skupina Take 6 velja za skupino z največ nominacijami za
grammyja v zgodovini. Gre za edinstveno zasedbo šestih izjemnih in prefinjenih
glasov, združenih v kristalno harmonijo,
ki nas popelje v čudoviti svet gospela,
R&B-ja, jazza in popa. Skupina je nastopala z glasbenim velikani, kot so Stevie
Wonder, Ella Fitzgerald, Ray Charles,
Whitney Houston in drugi. O njihovi veličini priča tudi dejstvo, da so bili izbrani za
prvo zasedbo, ki je nastopila na Kubi po
otoplitvi odnosov z ZDA. Od leta 2014 so
tudi častni člani Glasbene dvorane slavnih
gospela.
• TADEJ TOŠ STAND-UP SHOW. Ponedeljek, 22. julij 2019, ob 20.30. Dvorišče
dominikanskega samostana.

Kam se obrniti, ko se znajdemo na brezpotju, v krizi, konfliktu ali v težavah. Ob
dolgih čakalnih vrstah v zdravstvu in
poplavi vseh storitev na področju duševnega zdravja je v nadaljevanju predstavljena ena izmed možnih rešitev, ki je na voljo
tudi v Slovenski Bistrici.
Zakonska in družinska terapija je psihoterapevtski pristop po relacijsko družinskem
terapevtskem modelu (v nadaljevanju
RDT), namenjena je tako posameznikom, partnerjem oziroma zakoncem kot
celotnim družinam. Gre za podporo pri
soočanju z življenjskimi izzivi, bodisi je
to izguba službe, odhod od doma, ločitev,
partnerski ali družinski konflikt, vedenjske ali učne težave pri otroku, zasvojenost, nasilje, nizka samopodoba, občutki
življenjskega nesmisla, tesnoba, lahko pa
gre zgolj za željo po nadgradnji samega
sebe ali partnerskega odnosa. Poudariti
je treba, da ne gre za psihološki, psihiatrični ali svetovalni pristop. Gre za nudenje strokovne pomoči in podpore, pri
čemer RDT-terapevt s svojim strokovnim
znanjem in s tehnikami klientu na sočuten način pomaga skozi težka občutja ob
nastalih težavah ter ga nato usmerja, da
v sebi najde vzroke in rešitve za te težave.
RDT-terapevt ne predpisuje zdravil, saj to
ni v njegovi pristojnosti, je pa RDT terapevtski proces priporočljiv tudi za osebe,

ki jemljejo določena zdravila.
Marsikdo v psihoterapiji ne vidi smisla, saj
naj bi šlo za brskanje po preteklosti, iskanje krivca in odpiranje starih bolečin. Pri
zakonski in družinski terapiji gre res za t.
i. brskanje po preteklosti, vendar z namenom, najti vzrok za težavo, ki se pojavlja
danes. Pretekle boleče izkušnje, odnosi
z najbližjimi in medgeneracijski prenos
lahko na nas v sedanjosti vplivajo tako
močno, da se znajdemo na točki, ko ne
vemo, kako naprej, in ne vemo, kdo sploh
smo. Prav tako v partnerskem odnosu
vsak partner nosi svoje izkušnje iz preteklosti, in tako se lahko znajdeta na točki,
ko nikakor ne najdeta skupnega načina za
reševanje težav. Seveda je odpiranje starih
ran najbolj boleče, vendar ravno v tem se
RDT-model razlikuje od pogovora s prijateljem. Terapevtova vloga je, da klientu
na sočuten način pomaga začutiti boleča
občutja, jih prepoznati, ubesediti in jih
tudi umestiti k dogodkom in odnosom iz
preteklosti, ki so klienta tako močno zaznamovali, da težave rešuje na nefunkcionalen način. Klient se je skozi tak proces
spominjanja in umeščanja bolečih občutij
v preteklosti sposoben od tega posloviti,
se pomiriti in sebe, svoje življenje in težave pogledati iz nove perspektive.
Zakonski in družinski (RDT) terapevti imajo za sabo dve leti podiplomskega

VRHUNCI 11. FESTIVALA ARSANA
20.–27. julij 2019, PTUJ
• STEFAN MILENKOVICH (ZDA, SRB).
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NIJE. Sreda, 24. julij 2019, ob 20.30.
Dvorišče minoritskega samostana.
• BOŠTJAN GOMBAČ & ALL STARS
ORCHESTRA. Četrtek, 25. julij 2019,
ob 20.30. Dvorišče minoritskega samostana.
• QUEEN REAL TRIBUTE BAND (SRB,
HR). Petek, 26. julij 2019, ob 21.30. Dvorišče minoritskega samostana.
• TABU AKUSTIK. Sobota, 27. julij 2019,
ob 21.30. Dvorišče minoritskega samostana.
• JURE PUKL & MELISSA ALDANA
QUARTET (ZDA, SLO, CHL). Torek,
23. julij 2019, ob 20.30. Dom kulture
Muzikafe.
• ZAGREBŠKI KOMORNI ORKESTER
(HR). Četrtek, 25. julij 2019, ob 19.00.
Slavnostna dvorana Ptujskega gradu.
• DENISE DANTAS QUARTET (BRA,
ITA, SLO). Petek, 26. julij 2019, ob 20.00.
Atrij hotela Mitra.
• NIKA GORIČ (SLO, FRA). Sobota, 27.
julij 2019, ob 19.30. Slavnostna dvorana
Ptujskega gradu.

ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA
študija zakonskih in družinskih študijev
ter dve leti dodatnega izpopolnjevanja in
klinične prakse iz zakonske in družinske
terapije na Univerzi v Ljubljani. Držijo se
načel Kodeksa etičnih načel v socialnem
varstvu in Etičnega kodeksa Združenja
zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Ob prvem obisku ste seznanjeni
z vsemi informacijami, prejmete in podpišete informirano soglasje, zagotovljena
sta vam stroga anonimnost in varovanje
osebnih podatkov, prav tako pa lahko od
procesa terapije kadarkoli odstopite. Cene
zakonske in družinske terapije se po Sloveniji nekoliko razlikujejo. Trenutno je
višina enega obiska zakonskega in družinskega terapevta v Podravju primerljiva
s cenami drugih storitev, ki jih povprečni
človek porabi za svoje zdravje in boljše
počutje. Spoznati sebe je največji privilegij, ki nam je ponujen v sodobnem svetu. Je pot do kakovostnejšega življenja in
tesnejših medosebnih odnosov.
Monika Drozg,
mag. zakonskih in
družinskih študijev,
specializantka zakonske
in družinske terapije
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BISTRIŠKI SREDNJEŠOLSKI UTRINKI LETA 2018/19
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica tudi v jubilejnem letu ni
manjkalo dogodkov, zagotovo
enako velja tudi za dosežke. Ob
vsem delovnem vrvežu, ki ga je
to šolsko leto prineslo, seveda
ne smemo pozabiti posebnih
priznanj in dosežkov, za katere
so se številni dijaki in dijakinje precej trudili. Vso tovrstno
ustvarjanje namreč najbolje prikazuje uspešnost in prepoznavnost delovanja šole, ki svoj epilog vsako leto dobi z zaključno
prireditvijo Žanjem te uspeh.
Mag. Pika Smogavec
in mag. Gregor Artnik
DRŽAVNO TEKMOVANJE
SLOVENŠČINA IMA DOLG
JEZIK
Mentorja: Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja Eigner. 19.
april 2019. Srebrno priznanje:
Tibor Vito Šušnjara, Ana Marija Jug, Lana Višnar, Karmen
Brezovšek, Tinkara Novak, Lucija Žilavec, Mia Kukovič, Tina
Cafuta, Nina Cafuta, Domen
Kranjc, Anže Lešnik, Jaka Selakovič, Lučka Gregorič, Nejc
Trantura, Tjaša Vivod, Franja
Črešnar, Eva Krošel, Tinkara
Slaček.
TEKMOVANJE V ZNANJU
SLOVENŠČINE
Mentorici: Lidija Ličen in Maja
Kodrič Crnjakovič. Področno
tekmovanje za Cankarjevo priznanje (Videm pri Ptuju, 23.
januar 2019): Mia Kos, Špela Kitak, Anja Sobočan, Nika
Vetrih, Lana Prosenak, Lučka
Gregorič. Državno tekmovanje
za Cankarjevo priznanje (Maribor, 9. marec 2019). Srebrno
priznanje: Mia Kos.
MEMORIADA
Mentor: Ljubo Gričnik.
Šolsko tekmovanje Memoriada
je potekalo 14. februarja 2109.
Tekmovalo je sedem dijakov.
Dijaka Dejan Gavrič (v kategoriji juniorji) in Ema Klemenčič
(kategorija odraslih) sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki
pa v letošnjem letu žal ni bilo
izvedeno. Dijaki, ki so sodelovali na tekmovanju: Ema Klemenčič, Lana Simonič, Dejan
Gavrič, Tjaša Vivod, Juš Pešak,
Žan Krček, Žiga Kalšek.

POLIGLOT – TEKMOVANJE
IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA
ZA
DIJAKE
SREDNJIH
STROKOVNIH ŠOL
Mentorici: Nataša Gumilar Papotnik in mag. Pika Smogavec.
Tudi letos smo na šoli izvedli
šolsko tekmovanje iz znanja
angleščine, ki se ga je udeležilo
14 dijakov 3. letnika programov ekonomski in metalurški
tehnik. Na šolskem tekmovanju so bronasto priznanje
prejeli Tilen Bohak, Tim Ferk,
Tim Lašič in Gašper Zlodej
iz 3. c ter Tjaša Guček in Jan
Očko Smogavec iz 3. č.
Na državno tekmovanje, ki
je potekalo v soboto, 6. aprila
2019, v Šolskem centru Celje,
na Srednji šoli za strojništvo,
mehatroniko in medije, sta se
uvrstila Tim Lašič in Jan Očko
Smogavec. Izreden uspeh je
dosegel Jan, saj je prejel zlato
priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU
ANGLEŠČINE ZA
2. LETNIKE
Mentorica: Nataša Gumilar
Papotnik. Dijaki 2. a-razreda:
Tinkara Novak, Tibor Vito
Šušnjara, Lana Višnar, Ana
Marija Jug in Kristina Jug so
posneli film v angleškem jeziku
na temo Imagine in se uvrstili
na peto mesto v državi. S tem
so prejeli srebrno priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU
NEMŠČINE
Mentorica: Mateja Lešnik Tudi
letos so dijaki naše šole tekmovali v znanju nemškega jezika.
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje prejela Naja
Medved iz 2. b. Uvrstila se je
na državno tekmovanje, ki je
potekalo na Srednji ekonomski šoli Maribor, kjer je osvojila
srebrno priznanje.
FILMSKI FESTIVAL
VIDEOMANIJA
Državno tekmovanje
Na državno tekmovanje so se
uvrstile vse štiri ekipe, ki so
letos posnele štiri kratke filme – Sebek, Zanka, Falsus in
Sonder. Filmi Sebek, Zanka in
Sonder so na državnem tekmovanju prejeli bronasto priznanje, ekipa filma Falsus pa
srebrno priznanje.

MEDNARODNI FESTIVAL:
VEČ ZNANJA ZA VEČ
TURIZMA
Mentorici: Simona Luetić in
Vesna Sever. Raziskovalna naloga: Darilo rojenice. Ljubljana, 31. januar 2019. Sodelujoči dijaki, ki so prejeli srebrno
priznanje: Nina Kresnik, Leon
Lorenci, Nuša Detiček, Matej
Sever.
TEKMOVANJE V ZNANJU
ŠPANŠČINE
Mentorica: Maja Kodrič Crnjakovič. Na šolskem tekmovanju
so dijaki osvojili bronasta priznanja, na državno tekmovanje
sta se uvrstila: Marisa Frešer,
srebrno priznanje, Vitan Šlamberger, bronasto priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU
STATISTIKE
Mentorica. Lidija Pahič.
Škofijska gimnazija Vipava, 5.
april 2019, državno tekmovanje: Andrej Bek, 4 č: srebrno
priznanje; Andraž Jurič, 4. č:
srebrno priznanje; Nuša Ganzitti, 4. č: srebrno priznanje.
RAZISKOVALNO DELO
Mentorica: mag. Damijana Gregorič. Na Fakulteti za
naravoslovje in matematiko
v Mariboru je 22. marca 2019
potekalo 19. srečanje mladih
raziskovalcev zgornjega Podravja. Zlato priznanje so prejeli
in se uvrstili na državno tekmovanje:
• Kaja Gajšt s področja biologije z nalogo Vpliv superkritičnega ogljikovega dioksida na
stabilnost proste in imobilizirane lakaze;
• Izidor Gregorič s področja
kemije z nalogo Spekrofotometrična določitev fotosintetskih barvil in
• Vitan Šlamberger s področja
fizike z nalogo Primerjava znižanja tališča ledu ob dodatku
natrijevega klorida in soli za
posip cest proti zmrzali.
Na 53. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo
14. maja 2019 v Murski Soboti, je Vitan Šlamberger prejel
srebrno priznanje in srebrno
sovo. Kaja Gajšt in Izidor Gregorič sta prejela bronasto priznanje.

TEKMOVANJE V ZNANJU
ZGODOVINE
Mentor: mag. Marjan Kampuš.
Šolsko tekmovanje, 28. januar
2019. Bronasto priznanje na
državnem nivoju so dosegli:
Katarina Tič (4. a), Nina Cafuta (3. a), Tibor Vito Šušnjara (2. a), Mia Kos (4. b), Tina
Cafuta (3. a), Tina Goričan (4.
b), Doroteja Tomazin (2. b),
Zara Novak (2. b), Vid Beranič
(3. a), Nika Sajko (4. b). Prvi
trije napisani so se uvrstili na
državno tekmovanje. Državno
tekmovanje: 31. marec 2019 na
Gimnaziji Murska Sobota. Katarina Tič (4. a) je osvojila zlato
priznanje na državnem nivoju.
ZGODOVINSKI KVIZ
Mentor: Iztok Utenkar. Dijakinje in dijaki prvih letnikov programa gimnazija so se
udeležili državnega srednješolskega tekmovanja v zgodovinskem kvizu, ki je 26. aprila
2019 potekalo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.
Tema letošnjega kviza je bila
Človekovo odkrivanje vesolja.
Članice in člani obeh ekip so
edini pravilno odgovorili na
vsa zastavljena vprašanja in si
razdelili prvo mesto. Prejeli so
zlato priznanje. Ekipi so sestavljali: Urška Pelko, 1. a, Eva
Krošel, 1. b, Tjaša Vivod, 1. b,
Nino Pinter, 1. a, Jaka Smogavec, 1. a, Luka Lorenci, 1. a.
FINANČNA PISMENOST ZA
MLADE
Mentorica: Andreja Šulek.
Ekonomska fakulteta Ljubljana, 15. maj 2019, dijaško tekmovanje: Tjaša Guček, 3. č,
srebrno priznanje, Mia Filipič,
3. č, bronasto priznanje.
REZULTATI TEKMOVANJA
V ZNANJU O SLADKORNI
BOLEZNI
Mentorica: Violeta Vivod. Datum šolskega tekmovanja: 12.
oktober 2018. Rezultati šolskega tekmovanja: osem bronastih
priznanj. Datum in kraj državnega tekmovanja: 17. november 2018, Ljutomer. Rezultati
državnega tekmovanja: Stela
Kušar, 4. b, in Eva Bolko, 4. b,
sta prejeli zlato priznanje, Nika
Sajko, 4. b, je prejela srebrno
priznanje.
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TEKMOVANJE V ZNANJU
GEOGRAFIJE
Mentorici:
Mateja
Petrič
Podvršnik in Jasna Županič.
15. januarja 2019 je na šoli
potekalo šolsko geografsko
tekmovanje na temo migracij
kot geografsko-zgodovinske
posebnosti v svetu. Udeležilo
se ga je 41 dijakov. Bronasto
priznanje v kategoriji gimnazij so dosegli: Kaja Gajšt, 3.
a, Maša Korošec, 3. b, Neven
Otorepec, 3. a, Jaka Pešak, 3.a,
Tjaša Vršec, 4. a, Laura Gorinšek, 3. a, Nuša Grifič, 3. a, Mia
Kukovič, 3. a, Eva Simonič, 3.
b, Hana Bečirović Novak, 1. a,
Živa Gril, 3. b, Jan Mikložič,
1. b, Vita Mikulič Vernik, 3. b,
Tiana Pufič, 3. a, in Lucija Žilavec, 3. a. V kategoriji strokovnih šol so bronasto priznanje
osvojile: Tjaša Brglez, 1. č, Mia
Filipič, 3. č, Tjaša Guček, 3. č,
Lara Studenčnik, 3. č, Zala Feltrin, 1. č, Monika Gaber, 2. č,
Meta Lešnik, 1. č, Klara Očko,
3. č, in Katja Pliberšek, 2. č.
Najuspešnejši tekmovalci Kaja
Gajšt, Maša Korošec, Neven
Otorepec in Tjaša Brglez so se
6. marca 2019 udeležili območnega tekmovanja na Ravnah
na Koroškem, kjer so uspešno
zastopali našo šolo, in vsi prejeli
srebrno priznanje.
MEDNARODNI SEJEM
UČNIH PODJETIJ
Mentorica: Simona Luetič. 2.
mesto na 13. državnem mednarodnem sejmu učnih podjetij. UP STRELAX, d. o. o., Celje, 6. marec 2019, dijaki 3. č:
Lara Studenčnik, Klara Očko,
Tina Ajd, Tina Zorman, Matic
Vučina, Ibrahim Saramati, Tjaša Guček, Ajda Mlakar.
TEKMOVANJE V TEHNIKI
PRODAJE
Mentorica: Cirila Hajšek Rap.
Ekonomska in trgovska šola
Brežice, 11. april 2019, državno
tekmovanje: Špela Leskovar, 3.
e: srebrno priznanje (kozmetika), Marsel Pelc, 3. e: srebrno
priznanje (barve in laki), Anja
Žist, 2. e: srebrno priznanje
(obutev), Klementina Erker,
3. e: bronasto priznanje (živila), Denis Lubej, 3. e: bronasto
priznanje (veliki gospodinjski
aparati), ašper Selinšek, 3. e:
bronasto priznanje (mali gospodinjski aparati).

TEKMOVANJE IZ ZNANJA
ASTRONOMIJE ZA
DOMINKOVA PRIZNANJA
IN OLIMPIJADA
Mentor: mag. Marko Žigart.
Šolsko tekmovanje, Srednja
šola Slovenska Bistrica, 6. december 2019. Bronasto priznanje: Luka Lorenci, 1. a, Klemen
Keršič, 4. a, Katarina Brdnik,
4. b. Državno tekmovanje, Gimnazija Murska Sobota, 12.
januar 2019. Zlato priznanje:
Klemen Keršič, 4. a. Izbirno
tekmovanje za IOAA 2019,
Avber, 4. april 2019. 6. mesto:
Klemen Keršič, 4. a.
RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Mentorica: Urška Krušič. Šolsko tekmovanje, 3. december
2018. Bronasto priznanje: Eva
Krošel, 1. b, Kristina Jug, 2. a,
Karmen Brezovšek, 2. b, Žan
Hozjan, 3. b, Stela Kušar, 4. b.
Državno tekmovanje, OŠ Križevci, 26. januar 2019. Srebrno
priznanje: Eva Krošel, 1. b, Stela Kušar, 4. b. Zlato priznanje
in 2. nagrada: Žan Hozjan, 3. b.
TEKMOVANJE V ZNANJU
POSLOVNE MATEMATIKE
Mentorica: Lidija Pahič. Škofijska gimnazija Vipava, 5. april
2019, državno tekmovanje:
Klara Očko, 3. č: srebrno priznanje; Mia Filipič, 3. č: srebrno priznanje; Tjaša Guček, 3. č:
srebrno priznanje.
FIZIKALNO TEKMOVANJE
ČMRLJ ZA 1. LETNIKE
Mentor: mag. Marko Žigart.
Srednja šola Slovenska Bistrica, 10. oktober 2018. Bronasta
priznanja: Luka Lorenci, 1.
a, Lana Prosenak, 1. a, Dejan
Gavrić, 1. b, Gašper Zadek, 1.
b, Danijel Gavrić, 1. b, Živa
Ana Germ, 1. b.
TEKMOVANJE V ZNANJU
RAČUNOVODSTVA
Mentorica: Andreja Šulek.
Šolski center Postojna, 9. april
2019, državno tekmovanje:
• višji nivo: Klara Očko, 3. č:
bronasto priznanje, Lara Studenčnik, 3. Č: bronasto priznanje;
• osnovni nivo: Nika Vetrih, 2.
č: srebrno priznanje, Nev Zalokar, 2. č: srebrno priznanje.

TEKMOVANJE V ZNANJU
KEMIJE ZA PREGLOVE
PLAKETE
Mentorici: mag. Damijana
Gregorič in Metka Krunić. Na
tekmovanju v znanju kemije
je sodelovalo 24 dijakov. Tekmovanje je potekalo 11. marca
2019. Bronaste Preglove plakete so prejeli Luka Lorenci in
Lana Prosenak iz 1. a, Tibor
Vito Šušnjara iz 2. a, Izidor
Gregorič iz 3. b in Stela Kušar
iz 4. b. Vsi so se tudi uvrstili
na državno tekmovanje, ki je
potekalo 11. maja 2019 na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. Izidor
Gregorič si je delil prvo mesto
v državi in prejel zlato Preglovo plaketo.
TEKMOVANJE V ZNANJU
EKONOMIJE: Razvoj in delovanje gospodarstva
Mentorica: Barbara Korošec.
Ekonomska šola Ljubljana, 27.
marec 2019, državno tekmovanje: Matic Vučina, 3. č: bronasto priznanje, Mia Filipič, 3. č:
bronasto priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU
FIZIKE
Mentor: mag. Marko Žigart.
Šolsko tekmovanje, Srednja
šola Slovenska Bistrica, 6. februar 2019. Sodelovalo je 27
dijakov. Regijsko tekmovanje,
ŠC Ravne na Koroškem, 15.
marec 2019. Bronasto priznanje: Klemen Keršič, 4. a.
Državno tekmovanje, II. gimnazija Maribor, 6. april 2019.
Srebrno priznanje: Klemen Keršič, 4. a.
TEKMOVANJE V ZNANJU
LOGIKE
Mentor: Primož Riegler. Šolsko tekmovanje, Srednja šola
Slovenska Bistrica, 27. september 2018. Bronasto priznanje:
Tjaša Vivod, 1. b, Anže Lešnik,
1. a, Dejan Gavrič, 1. b; Doroteja Tomazin, 2. b, Tibor Vito
Šušnjara, 2. a, Kristina Jug, 2. a;
3. letnik: Lucija Žilavec, 3. a,
Vita Mikulič Vernik, 3. b; Kaja
Strnad, 4. b. Državno tekmovanje, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 10. november
2018. Srebrno priznanje: Doroteja Tomazin, 2. b. Zlato priznanje: Kaja Strnad, 4. b.
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TEKMOVANJE V ZNANJU
MATEMATIKE
Mentorji: Mateja Petrič Podvršnik, Urška Krušič, Primož
Riegler, Ljubo Gričnik. Šolsko tekmovanje, Srednja šola
Slovenska Bistrica, 21. marca
2019. Bronasto priznanje
•Kategorija A: Lana Prosenak,
1. a, Dejan Gavrič, 1. b, Tjaša
Vivod, 1. b, Jaša Šalabalija, 1. b;
Martin Grilj, 2. a, Naja Medved,
2. b, Tibor Vito Šušnjara, 2. a,
Hana Brumec, 2. b; Niko Justinek, 3. b, Lucija Žilavec, 3. a,
Neža Berlič, 3. b, Uroš Sobotič
Verdnik, 3. a; Katarina Brdnik,
4. b, Stela Kušar, 4. b.
•Kategorija B: Domen Škrinjar,
1. c, Žan Košir, 1. c, Blaž Perko, 1.
c, Tjaša Brglez, 1. č, Meta Lešnik,
1. č; Vid Hrovat, 2. c, Lana Simonič, 2. c, Žan Krček, 2. c.
Državno tekmovanje, Srednja
zdravstvena in kozmetična šola
Maribor, 13. april 2019. Srebrno priznanje: Žan Krček, Jaša
Šalabalija, Tibor Vito Šušnjara,
Neža Berlič.
TEKMOVANJE V ZNANJU
BIOLOGIJE
Mentorici: Vera Cunk Manič in
Violeta Vivod. Datum šolskega
tekmovanja: 24. januar 2019.
Rezultati šolskega tekmovanja:
16 bronastih priznanj. Datum
in kraj državnega tekmovanja:
23. marec 2019, Fakulteta za
naravoslovje in matematiko,
Maribor. Rezultati državnega
tekmovanja: Lana Prosenak,
1.a, in Izidor Gregorič, 3. b, sta
prejela srebrno priznanje.
NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE EUSO IN OLIMPIJADA
Mentorji: Vera Cunk Manič,
mag. Damijana Gregorič in
mag. Marko Žigart. European Union Science Olympiad
(EUSO) je naravoslovno tekmovanje, ki je hkrati tudi izbirno tekmovanje za olimpijado.
Štirinajst dijakov 1. in 2. letnika gimnazijskega programa se
je 20. novembra 2018 pomerilo
v reševanju nalog s področja
naravoslovja, torej biologije,
kemije in fizike. Bronasto priznanje so prejeli Luka Lorenci iz 1. a, Tibor Vito Šušnjara
iz 2. a in Naja Medved iz 2. b.
Na državno tekmovanje sta se
uvrstila Naja Medved in Luka
Lorenci.
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Pevski zbor na Akademiji 20

Ko te napiše knjiga, udeleženci literarno
-glasbenega maratona

Naše umetniške duše, nagrajenci likovne
razstave ob 20- letnici šole

Evrošola v Strasbourgu

Izmenjava s Španci na Bledu

Izobraževanje za učitelje in učence (projekt Širimo obzorja)

Dijaki na festivalu znanosti Fakultete za
kemijo in fiziko v Ljubljani

Srečanje ekonomskih šol, ekonomijada,
slogani, ki v življenju štejejo

Gosotvanje dr. Noaha Charneya, Američana, ki je zaljubljen v Slovenijo

Domen Krajnc na izpitu nemške jezikovne diplome

Valentina Vavdi v akciji, 2.mesto na atletskem državnem tekmovanju za srednje
šole

Naš ponos, nogometašice SŠSB z osvojenim 4. mestom v finalu tekmovanja za
srednje šole

Zlati raziskovalci na regijskem srečanju
raziskovalcev Zgornjega Podravja

Vitan Šlamberger s kipcem srebrne sove na
srečanju mladih raziskovalcev Slovenije

Članice twirling skupine Pet elementov

ŠOLSTVO

Informator, junij 2019

PRAV POSEBEN DAN ŠOLE
V torek, 14. maja, je OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica izvedla že tradicionalno prireditev ob dnevu šole. Tokrat
smo jo izpeljali v dveh delih, dopoldan v
avli šole za učence in delavce šole, popoldan pa v Viteški dvorani Bistriškega gradu
za vse zunanje obiskovalce. Na prireditvi
so se predstavili plesni krožek matične
šole iz Slovenske Bistrice, plesna skupina
podružnične šole z Zgornje Ložnice, mladinski pevski zbor OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica z zborovodkinjo Nadjo Stegne in gostujoči otroški pevski zbor
Kuče dobrih tonova iz Srebrenice (BiH).
Prireditev je povezovala Patricija Simrajh.
Vse se je začelo po zmagi MPZ na 46.
mednarodnem pevskem festivalu Mundi
Cantat v Olomoucu (Češka) maja 2018, ko
je po vrnitvi v Slovenijo naša zborovodki-

DAN ZEMLJE

nja Nadja Stegne prejela prošnjo direktorja Kuče dobrih tonova, da bi nas obiskali,
z nami izvedli koncert in nas bolje spoznali. Seveda smo se na prošnjo z veseljem
odzvali. Kuča dobrih tonova je ustanova v
Srebrenici, ki otrokom od 10. do 18. leta
starosti omogoča, da se ob glasbi sprostijo, pridobijo nova znanja, po svetu tkejo
nova prijateljstva, so promotorji miru in
sprejemanja različnosti. To je bil tudi cilj
njihove večdnevne turneje po Evropi, ki so
se jo udeležili pred prihodom v Slovensko
Bistrico. Kljub utrujenosti od potovanja in
mnogih koncertov so nas s svojim petjem,
prisrčnostjo in geslom navdušili ter ganili
prav do srca. Pevci in pevke mladinskega
pevskega zbora OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica z zborovodkinjo Nadjo
Stegne smo izjemno ponosni, da smo jih

Skoraj ne mine dan, da nas narava ne opozori, kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja
in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo, varčevanja z energijo, odgovornega ravnanja z gozdovi in
živalmi, ki si z nami delijo naš planet.
Dan Zemlje smo na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica na svojevrsten način
obeležili z učenci drugih razredov. V okviru tehniškega dneva, katerega tema je bila
ekologija, so učenci izdelali različne plakate z motivi Zemlje, transparente s sloganom Bodi eko faca, iz mase za oblikovanje

so izdelali medaljon v obliki Zemlje in ga
po svoje pobarvali. Pri svojem delu so bili
izjemno kreativni in ustvarjalni, kajti v
izdelkih so podali tudi svoja razmišljanja,
kako sami dejavno prispevajo k varovanju
in ohranjanju naravnega okolja, v katerem
živimo. S plakati in transparenti smo že-

Bralna značka je vsa leta ena najbolj obiskanih interesnih dejavnosti učencev od 1.
do 9. razreda. Spodbuja branje v prostem
času in hkrati oblikuje dobre bralce.
Tudi večina učencev na OŠ Pohorskega
odreda je pridno brala vse šolsko loto,
zato je v sredo, 5. junija, bralce, ki so uspešno zaključili bralno značko, čakala nagrada: šolo je s svojim obiskom počastila
pisateljica Majda Koren, ki je na zaključni
prireditvi na šaljiv način predstavila anekdote iz svojega življenja, ki jih je popisala
v številnih knjigah za otroke in mladino.
Devetošolcem, zvestim bralcem vseh devet let, ki jih je bilo letos 24, sta skupaj z

ravnateljico Tatjano Pufič podelili knjižno
nagrado in spominsko priznanje. Zlati
bralci v šolskem letu 2018/2019 so učenci
9. a: Aljaž Berglez, Eva Časar, Živa Domadenik Žerjav, Urban Furman, Mei Golob,
Alina Kralj, Matija Logar, Maja Mok, Lan
Podlesnik, Niko Polanec, Anej Pristovnik, Jakob Sever Klasinc, Maj Vehovar;
9. b: Asija Brumec,
Ana Klajderič, Alina
Medved, Žiga Pipenbaher, Luka Podvršnik, Alja Potočar,
Davor Rak Pruš,
Nika Škripač, Kaja
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imeli priložnost spoznati in gostiti ter z
njimi odpeti pesmi Moja dežela in evropsko himno Odo radosti, hkrati pa stkati
nova prijateljstva in sodelovati pri širjenju
miru ter sprejemanju različnosti po svetu.
Želimo si, da bi lahko skupaj z njimi to geslo uspešno prenesli po celotnem svetu in
uresničili naslednjo misel: »Naj se vojne
vse končajo in naj lačni kruha imajo, naj
otrok v miru vsak živi.«
Matic Mohorko 7.b, novinarski krožek OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

leli na ekološko obnašanje opomniti tudi
druge. Zato smo pripravili pravi sprevod
po bližnjih ulicah. Učenci so zraven glasno vzklikali slogane, ki so bili zapisani
na plakatih. Vse aktivnosti v okviru dneva Zemlje smo zaključili z ugotovitvijo,
da bo Zemlja ostala čista in zdrava, če ji
bomo pri tem pomagali prav vsi njeni prebivalci. Še posebej pa morajo biti na tem
področju močni in glasni prav mladi, saj
bo ta planet jutri njihov in oni se bodo, na
žalost, soočali s posledicami naših napak.
Mateja Ivič, Mateja Leskovar, Bernarda
Skrbiš, razredničarke 2. razredov
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

OBISK PISATELJICE MAJDE KOREN

BACK TO SCHOOL

Učenci OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica so v maju
sodelovali z radiem RSI in posneli več prispevkov za oddajo
Back to School. To je oddaja, v kateri učenci opisujejo dolo-

Vidmar, Lan Žnidar, 9. c: Neža Dovnik.
Upamo, da se nam bo čim več bralcev
pridružilo tudi v naslednjem bralnem
letu. Vsem, ki pa ste brali vseh devet let,
za zvestobo iskreno čestitamo.
Učenci novinarskega krožka
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

čene pojme, poslušalci pa ugibajo, za katere pojme gre. Učenci so
bili nad šolsko uro navdušeni, hkrati pa so se česa novega naučili in
spoznali, kako poteka snemanje oddaje, ki je na sporedu vsak torek
in četrtek ob 14.25.
Nina Šeruga Pufič, Irena Majcen Reyes
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ZDRAVA EKOLOŠKA MISELNOST –
EDINI KLJUČ K OHRANITVI NAŠEGA
PLANETA
Naš svet se neprestano spreminja. Na
razpolago je vse več materialov, izdelkov,
tehnoloških novosti. Ljudje pa postajamo
vse bolj sebični; imeli bi vse, kar obstaja,
pri tem pa ne pomislimo na tone odpadkov, ki jih pridelamo. Različni mediji nas
dnevno opozarjajo na globalni problem
onesnaževanja našega okolja, ampak še
vedno se zdi, da o tem samo poslušamo
in beremo, dejansko pa proti temu naredimo izredno malo. K drugačni miselnosti
otrok pa lahko veliko doprinese tudi šola.
Otroke je treba začeti že zelo zgodaj ozaveščati o gromozanskih posledicah človekovega nepravilnega ravnanja v naravi
oziroma z naravo. Zato moremo kot šola
učencem pomagati razviti skrb in odgovornost za čist in zdrav planet. Na zadnjo
delovno soboto v tem šolskem letu, 11.
maja, smo se na šoli odločili, da namenski dan posvetimo ekološkim temam in
spoznavanju posledic prekomernega one-

snaževanja našega planeta. Učenci vseh
razredov so z različnimi delavnicami ali
obiski spoznali, kako lahko ljudje vplivamo na naravo oziroma kako lahko narava
vpliva na naše življenje. Učenci od 1. do 3.
razreda so se odpravili v Čebelarski center
Slovenska Bistrica. Spoznavali so pomen
čebel in opraševanja ter opazovali medovite rastline. Predvsem jim je bil predstavljen vidik, da veliko hrane, ki jo pojedo,
ne bi bilo brez pridnih čebelic. Čebelarji
so učencem razložili, da prav onesnaževanje okolja, ki ga povzročamo ljudje sami,
zmanjšujejo pestrost in številnost čebel.
Podani so jim bili nasveti, kako paziti na
čebele – manj pesticidov, pozna košnja,
ohranitev dela nepokošenega travnika …
Učenci 4. razreda so se podali k Bistriškemu potoku, kjer so opazovali rastlinsko
in živalsko prisotnost ob vodi in v vodi,
hkrati pa so pregledali, kako čisto oziroma onesnaženo je območje ob potoku.
Pogovarjali in spoznavali so načine, kako
varčevati z vodo in kako jo ponovno uporabiti. Petošolci so obiskali bistriško vodarno. Spoznavali so proces in pot vode
od zajetja do doma. Učenci 6. razreda so
dan preživel v šoli. Odločili so se, da bodo
sešili nakupovalne vreče iz blaga (zaves)
in tako doprinesli k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov. Spoznali so, da
lahko s kreativnostjo in domišljijo veliko
materiala ponovno uporabimo. Po končanem šivanjem so se odpravili v bližnji
gozd, kjer so nabrali smrekove vršičke, da
so si izdelali sirup, ki bo v zimskem času

Učenci 3. b-razreda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica so aprila obiskali enoto
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v Slovenski Bistrici. Učenci so s svojim razrednikom in mentorjem Alešem Brezočnikom
pripravili kulturni program za upokojence ob svetovnem dnevu knjige. Vreme je
bilo sicer slabo, a otroške radoživosti mu
ni uspelo skisati, saj so otroci ob spremljavi svojega mentorja na kitari, doživeto in
razigrano zapeli pester repertoar slovenskih ljudskih pesmi. Prepevali so pesmi
Moj očka ima konjička dva, Na planincah
sončece sije, Regiment po cesti gre, Šmentana muha, Sijaj sijaj sončece, Terzinka,
Jaz pa pojdem na Gorenjsko idr. Od prav
tako dobro razpoloženega občinstva so
sprejemali tudi glasbene želje in skupaj z
upokojenci zapeli pesmi Gremo na Štajersko, V dolini tihi, Rad imej, Pokaži z roko
naprej in Naša šola. Prijetno dopoldansko

medgeneracijsko druženje smo zaključili
s skupno fotografijo in lepimi željami. Zadovoljni so bili tako varovanci doma kot
tudi učenci 3. b-razreda, ki so svoje vtise z
nastopa tudi delili z nami.
Julija Leskovar: »V domu za ostarele občane mi je bilo všeč, da je en gospod od
začetka do konca pel z nami. Všeč mi je
bilo, ko sem v sobi gospodu pomagala
delati in šivati gobelin. Zelo sem bila presenečena, ko sem videla, kako lepo znajo ustvarjati in slikati. Všeč mi je bilo, da
sem lahko zapela pred toliko ljudmi.«
Žiga Arzenšek: »Všeč mi je bilo, ko smo
bili v domu za ostarele. Tam smo skupaj
peli. Zelo mi je bilo všeč, ko smo dobili
aplavz , tudi od gospe ravnateljice Sonje
Arbeiter. Ko smo končali, smo dobili nekaj za pod zob, se zahvalili in odšli v našo
prelepo šolo.«
Eva Strehar: »V domu za ostarele mi je

EKO DAN
na 2. oš

UČENCI NA OBISKU V DOMU
ZA STAREJŠE OBČANE
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marsikomu dobro del. Sedmošolci zagotovo niso bili lačni, saj so si vse dopoldne
pripravljali zdrave obroke. Spoznavali so
pomen ekološko in samooskrbno pridelane hrane ter nujnost zdravega načina
prehranjevanja. Učenci 8. razreda so se
preizkušali v izdelavi mila in spoznali
način, kako lahko delujemo samooskrbno in ekološko, medtem ko so devetošolci pomagali pri urejanju šolskega vrta.
Učenci so se razdelili v različne delavnice. Dotrajane visoke grede so zamenjali
z novimi, zato so prestavili vso zemljo iz
starih gred v nove. Druga skupina se je
lotila poslikave visokih gred, spet nekaj
drugih učencev je prebarvalo kompostnik
in hotel za žuželke. Del delavnic je potekal
tudi v tehnični učilnici, kjer so učenci na
kamenje poslikavali zelenjavo, ki jo premore naš vrt. Poslikano kamenje služi kot
označevalec rastlin v gredi. Za zeliščni vrt
so učenci naredili lesene označevalne tablice. Ali smo z eko dnevom spremenili in
rešili svet? Zagotovo ne. Smo pa učencem
ponovno dali možnost, da z naravo postanejo prijatelji, možnost, da naravo čutijo z
vsemi svojimi čutili. Zavedamo se, da bo
učencem le tisto, kar so sami izkusili, doživeli, tudi priraslo k srcu. Naše naloge so,
da učencem pomagamo in jih usmerjamo
pri odkrivanju narave, da jo bodo spoštovali in do nje čutili odgovornost. Če smo
vsaj nekaj od tega pri njih prebudili, smo
naredili velik korak k njihovi zdravi ekološki miselnosti, ki je edini ključ, da ohranimo naš planet.
Katja Leva

bilo zelo všeč, da je en gospod z nami že
od začetka pel. Všeč mi je bilo tudi, da so
starejši z nami ploskali, ko smo peli Regiment po cesti gre. Lepo mi je bilo, da se
je ena gospa na koncu začela jokati od sreče. Lepo je bilo, ko je k nam prišla gospa
ravnateljica. Povabili so nas tudi v sobo,
kjer so bile zelo lepe stvari, ki so jih sami
naredili. V tisti sobi so imeli zelo lepe želve.«
Mia Petek: »V domu za ostarele mi je bilo
všeč, da so nekateri z nami zelo lepo peli.
Nekateri so naše petje zelo lepo sprejeli.
Všeč mi je bilo tudi, ko smo opazovali želve in kako gospod šiva lep prtiček.
Dejan Ratej
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O dpadni papir zmanjšal ceno
zaključnih ekskurzij
Papir nas obkroža skoraj povsod, kamor se
ozremo. Pomislimo samo na vse časopise
in revije, ki so nam na razpolago, reklame,
ki nam dnevno polnijo poštni nabiralnik,
vso kartonsko embalažo, ki jo po nekaj sekundah, ko odvijemo izdelek, odvržemo.
Tega se v kratkem času nabere v ogromni
količini. In zakaj ne bi nekaj naredili tudi
v sklopu šole, da bi obvarovali naravo, in s
tem še nekaj zaslužili? Na naši šoli že nekaj let učenci skrbno zbirajo in prinašajo
odpadni papir. Denar, ki si ga prislužijo
po razredih, porabijo za končno ekskurzijo. Za koliko se zmanjša cena ekskurzije, je
odvisno od količine papirja, ki ga je razred
zbral. V letošnjem šolskem letu je krepko
zmagal 5. a-razred, ki ga je s skupnimi
moči vseh učencev zbral kar 3721 kilogramov. Zaslužili so 223 evrov, kar pomeni,
da se je cena ekskurzije zmanjšala za devet
evrov na učenca.
Iza Leskovar, učenka 5. a, je nedvomno veliko pripomogla k temu, da je njen razred
zmagal. Povedala je: »Jaz sem v zbiralno
akcijo papirja vključila vse, ki jih poznam.
Papir so nam nosili sosedje, sorodniki.
Največ pa sta mi pomagala starša. Ati je
papir vozil domov tudi iz službe. Včasih
smo imeli doma toliko papirja, da smo ga

morali v šolo pripeljati kar z dvema avtoma.« Iza še doda, da je k zmagi veliko prispevala tudi razredničarka, Sabina Povhe,
ki jih je vseskozi opominjala in pozivala k
temu, da naj prinašajo papir. Razložila jim
je ponovno uporabo, reciklažo papirja, vidik ohranjanja narave in jim povedala, da
bo zbrani denar zmanjšal strošek ekskurzije. »Meni osebno je bila največja motivacija, da sem prinašala papir, da znižam
strošek ekskurzije in da pomagam, da lahko gremo na zaključni izlet vsi. Pa tudi zaradi spoštovanja do narave sem prinašala
papir,« še pripomni Iza. Nekaj učencev 5. a

je povedalo, da jih je najbolj
motivirala želja, da postanejo absolutni zmagovalci šole,
spet drugi pa so dejali, da so
jim bila za zbiranje papirja v
pomoč tudi razna društva,
podjetja in da so motivacijo
našli v odgovornosti do narave. Pohvaliti moremo tudi
učence 3. a-razreda, ki so zasedli drugo mesto. Prinesli
so 3181 kilogramov papirja
in si znižali ceno ekskurzije
za sedem evrov na učenca.
Skupno smo na šoli zbrali
nekaj več kot 28 ton odpadnega papirja,
kar pomeni 1691 evrov. Ker za eno tono
papirja uničimo 17 povprečnih dreves,
smo ponosni, da so učenci naše šole »rešili« 476 dreves.
Čestitke in zahvala vsem, ki ste kakor koli
pripomogli k zbranim tonam papirja.
Predvsem pa hvala staršem, ki ste vzorno
vozili papir, pa tudi našemu hišniku, ki je
skrbno in natančno tehtal papir in zapisoval kilograme.
Novinarski krožek 2. osnovne šole

UČENCI S ČREŠNJEVCA PONOVNO NAJBOLJŠI
NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ MATEMATIKE

Edina šola v Sloveniji, ki ima dva državna prvaka, eno osvojeno tretje mesto, ob
tem pa še sedem zlatih in devet srebrnih
Vegovih priznanj.
Glede na to, da je na šoli le okoli 160 učencev, smo mala šola. A vsakoletni rezultati na tekmovanju iz matematike govorijo
drugače. Že 55. državnega tekmovanja iz
matematike za Vegova priznanja se je udeležilo 16 učencev naše šole. Veliko? Mogoče. Vsekakor pa ne preveč, saj smo bili
tudi letos po številu osvojenih nagrad in

zlatih priznanj najuspešnejša šola na državnem tekmovanju iz matematike.
Pri učencih 6. razredov je bila podeljena le
ena prva nagrada, in to Davidu Ahecu, ki
je med 455 tekmovalci dosegel največ točk
in postal državni prvak. Tudi njegov brat
Igor Ahec se je uvrstil v zgornjo desetino
učencev in se tako veselil zlatega priznanja.
Iz 7. razredov je tekmovalo 555 učencev.
Ela Skale je osvojila tretje mesto v državi
in tretjo nagrado, Alina Tomažič pa 15.
mesto in zlato priznanje.
Iz 9. razredov se je na državno tekmovanje
uvrstilo kar 719 učencev. Katarina Grilj je
ponovila lanski uspeh in je edina učenka,
ki je vse naloge rešila pravilno. Z maksimalnim izkupičkom točk se je zavihtela na
sam vrh najboljših devetošolcev in si s tem
priborila prvo nagrado. Katarinin dosežek
sta dopolnila še Matic Koren in Gal Detiček, ki sta prav tako zlata. Tudi vsi drugi

učenci so se izkazali. Enej Krhlanko (5.
r.), Jakob Vid Horvat (6. r.), Nuša Krošel,
Matija Čelig, Vanessa Tič, Lan Lozinšek
(vsi 7. r.), Rok Vlaj, Hana Pahič (oba 8. r.)
in Urban Mernik (9. r.) so osvojili srebrno
priznanje.
Smo edina šola v Sloveniji, ki ima dva državna prvaka, eno tretje mesto (tretja nagrada), ob tem pa še sedem zlatih in devet
srebrnih Vegovih priznanj.
Ponosni smo na izjemne rezultate naših
učencev, ki se že vrsto let zapored z zavzetim delom, vztrajnostjo in sposobnostjo
uvrščajo med najboljše slovenske matematike, in s tem na najlepši način kažejo
visoko raven pridobljenega matematičnega znanja.
Žarko Šalabalija
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MAJSKO DRUŽENJE NA OŠ GUSTAVA ŠILIHA
LAPORJE OPLEMENITENO Z DOBRODELNOSTJO
Ljudje imamo večinoma radi predvidljivo in stalno, občasno pa vsak izmed nas
zahrepeni po presenečenju, spremembi in
nečem novem. Ko pa se znano in utečeno
spremeni, je prav, da se spremeni na bolje.
Tradicionalno majsko druženje OŠ Gustava Šiliha Laporje je letos dobilo čisto
novo razsežnost. Mladim, željnim gibanja
in s tem usmerjenim k zdravemu načinu
preživljanja prostega časa, smo z zamislijo letošnjega majskega druženja in dražbo likovnih in drugih umetniških del ter
športnih rekvizitov pomagali uresničiti še
eno željo. V šolskem parku bodo kmalu
lahko ob nekaj starih igralih, ki so uspešno prestala vse spremembe in preizkušnje,
uporabljali nova. Le kdo jih ne bi želel preizkusiti?

S skupnimi močmi smo spet naredili veliko. Roman Ferlinc je ravnateljici Margareti Voglar predlagal, da bi med nas povabil
kar Mirana Rudana. Bolj primernega gosta od nekoga, ki ga je na vrh, kot sam pravi, popeljal album V srce, si na dobrodelni
prireditvi res ne moremo želeti. Kmalu
nato smo uresničili še eno podobno drzno
zamisel in medse povabili Vivere, vokalno
skupino, ki pod tem imenom nastopa od
leta 1993. Menjale so že okoli 30 pevk in

tudi nekaj umetniških vodij, pomembno
pa je, da so priznanja, ki jih prejemajo
tako doma kot v tujini, stalnica v njihovi
karieri.
Štorkljice, OPZ in MPZ pod vodstvom
Katje Lovrenčič so se tudi tokrat predstavili z dodelanimi in zanimivimi točkami.
Sicer je seznam vseh, ki so pomagali, kot
so najbolje znali, dolg. Slike in fotografiji
za dobrodelno dražbo so prispevali ljubiteljski slikarji, Jožica Tomazini, Štefka Jesenek, Tjaša Arko, Zvonimira Male, Stanka Reis, Živka Vihtelič Vodlan, Francka
Otorepec, Renata Jesenek in Anica Šela,
Franc Kolar, Vojko Kumer, Branko Gajšt,
Borut Brumec in Roman Ferlinc ter učenci Larisa Kurnik, Veronika Šela, Anika
Auer, Zana Kovačič in Luka Urban Kitek.
Igor Požgan je daroval dve svoji umetnini. Štokwenzel je podaril tri primerke
ekskluzivne opreme, ki jim vrednost dvigajo žlahtna patina časa, vrhunski dizajn
in skrbno ročno delo, opravljeno z veliko
mero ljubezni. Vrhunska športnika, Tim
Gaiser, ki je bil naš gost na prireditvi ob
enem od minulih občinskih praznikov, in
Alen Šket, nekdanji učenec naše šole, ki je
vstopil v svet športa ob spodbudah učitelja Igorja Vančka, sta za dražbo prijazno

podarila svoje športne rekvizite. Turistično društvo Laporje je podalo izvirno idejo, in sicer da se bo za pohod po laporski
pohodniški poti, načrtovan za 22. junija
2019, pobirala startnina, ki jo bodo v celoti namenili za šolska igrala. Predsednik
sveta staršev Niko Onič je izdelal obeske,
ki so služili kot vstopnice za koncert, Aktiv
kmečkih žena Laporje je prispeval sladke
dobrote in člani turističnega podmladka
so jih neutrudno ponujali. Tudi sami smo
se potrudili in napekli dovolj peciva, da so
ga gostje lahko odnesli domov, če so želeli
z njim koga razveseliti ali ob njem obujati
spomine na dogodek.
Svoj kamenček v mozaik naše plemenite
zgodbe so dodali tudi Občina Slovenska
Bistrica (z nami je bil podžupan Občine
Slovenska Bistrica, Žarko Furman), KS
Laporje, Vladimir Leskovar, ki nam je pomagal pri naši novi pridobitvi, tj. novem
odru, in Lidija Šlamberger Razboršek s
pobudo za obnovo in oživitev parka. Dejan
Šparakl si je prizadeval pridobiti sredstva
za igrala pri županu. Člani Prostovoljnega
gasilskega društva Laporje so pomagali z
usmerjanjem prometa, Foto studio Brbre
je skrbel za fotografiranje in svet staršev za
pomoč pri donacijah. Finančna sredstva
so donirali: KRT gradbeništvo, IBIS projektiranje, d. o. o., Ibis, d. o. o., Agrocom,
d. o. o., Tanini, d. o. o., Zavod za šport Slovenska Bistrica, Sagadin, d. o. o., Elektro
plus Maribor in Zavarovalnica Sava.
Iskrena hvala, da ste nam s svojo dobrodelnostjo pomagali uresničiti nekaj naših
želja. Pravo vrednost vaših daril bodo odkrivale številne generacije mladih še veliko let.
Božena Ferenčina Brence, prof.

OBISK TAČKASTEGA PRIJATELJA OLIJA
Učence 1., 2. in 3. razreda OŠ Minke Namestnik - Sonje sta v petek, 24. maja, obiskala tačkasti prijatelj Oli in njegova vodnica Jana. Oli je terapevtski pes, ki deluje
pod okriljem društva Tačke pomagačke.
Pridružil se jim je pri učni uri slovenščine.
Zbrali smo se v šolski knjižnici, kjer jih je
Oli najprej razveselil s tem, da jim je pokazal, da se zna igrati igrico dan in noč. Pri
tem smo se vsi zelo nasmejali.
Nato smo skupaj ponovili nekatere velike
tiskane črke. Oli je hodil v obliki posamezne črke, učenec, ki je bil na vrsti, pa je
moral ugotoviti, katero črko je Oli poka-

zal. Če je učenec res ugotovil, katero črko
je pokazal, je to potrdil z glasom.
Drugi del ure je bil namenjen branju z
razumevanjem. Tokrat je naš kosmatinec
vsakemu učencu v košarici prinesel navodilo, ki ga je moral prebrati. Ker je Oli ležal zraven vsakega učenca in ga z zanimanjem poslušal, je bila tokrat motivacija za
branje zelo velika. Vsak učenec je naredil
tisto, kar je od njega zahtevalo besedilo.
V zadnjem delu ure nam je vodnica Jana
pokazala, kako se moramo vesti, če slučajno srečamo nevarnega psa. Spoznali smo,
da tega res nismo vedeli – postaviti se mo-

ramo v položaj drevesa z glavo navzdol ali
v položaj želve, ki je skrita v oklep.
Oliju smo za konec podarili nekaj igrač, ki
so jih učenci izdelali ob pomoči učiteljic.
Mag. Kristina Višaticki
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V sredo, 5. junija, nam je v Vrtcu Blaže in Nežica
Slovenska Bistrica kljub ob koncu dogodka prežečim temnim oblakom in vetru uspelo izvesti zaključek športno-gibalnega projekta Slomškova migalnica, športno prireditev Bodi zdrav in migetav.
Zakaj je nastal ta projekt? S samoevalvacijo smo
ugotovili, da želimo zagotoviti in povečati kakovost
dela v vrtcu. S tem namenom smo pri zaposlenih
preverili njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu
in pridobili informacije o težavah, ki jih vzgojitelji
opažamo pri otrokovem razvoju. Na osnovi teh opažanj je tim za kakovost izbral dve področji dejavnosti, ki sta bili osnova za oblikovanje dolgoročnih
ciljev. Eden od teh je gibanje.
Zato smo se v šolskem letu 2018/2019 odločili za
lastni športno-gibalni projekt
Slomškova migalnica, s katerim
smo želeli izboljšati gibalne spretnosti pri otrocih in spodbujati
veselje do gibanja. Projekt smo sestavile tri vzgojiteljice vrtca, Tinka Vidmar Rajh, Katija Mernik in
Tina Pajek. Skozi vse leto smo vsi
vzgojitelji še posebej veliko časa
namenili načrtovanju gibalnih
dejavnosti za otroke – tedenske
vadbene ure, gibalne spretnosti
v igralnici, kratka jutranja telovadba, pohodi, tek, gibalni dan v
času Tedna otroka, igre na snegu,
spretnosti z žogo, gibanje ob glasbi, dvodnevno letovanje … Pri
projektu je sodelovalo vseh pet
skupin vrtca, to je skupno 92 otrok z vzgojitelji.
Na začetku omenjena prireditev je potekala kot igrivo gibalno
družinsko srečanje, katerega organizacijo so prevzele vzgojiteljice
Martina Marčec, Katija Mernik in
Urška Fras, pri izvedbi pa nam je
s športnimi pripomočki in prisotnostjo pomagala Gibalnica Hop
hop. Gibalne dejavnosti so se odvijale na površinah okoli vrtca,
na igrišču, vrtu, parkirišču in v
Slomškovem domu. Otroci so se
skupaj s sestricami in/ali bratci ter
starši, starimi starši preizkusili v
različnih gibalnih dejavnostih: v
pajkovi mreži, čutni poti, iskanju
skritega zaklada in igri z baloni, v
ciljanju plastenk v bazenu z mehkimi blazinami, ustvarjanju skulptur iz kamnov, spretnostnih igrah,
toboganu, košarki, nogometu,
badmintonu in poligonu. Letošnje
srečanje je bilo prvo in računamo
na to, da bo postalo tradicionalno.
Tina Pajek, vzgojiteljica
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40 LET MOŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA
OBRTNIK SLOVENSKA
BISTRICA - POLSKAVA
Moški pevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica - Polskava letos
praznuje 40-letnico delovanja. Jubilej so obeležili s slavnostnim
koncertom v soboto, 1. junija, v šolski telovadnici na Spodnji Polskavi. Leta 1979 se je ravno na Spodnji Polskavi zbrala skupina
mladih fantov in mož, ki jih je veselilo zborovsko petje. Tako se
je počasi oblikoval Moški pevski zbor Polskava, ki je na začetku
štel 15 članov. Vsi so prihajali s Spodnje in Zgornje Polskave ter s
Pokoš. Bili so popolni glasbeni amaterji, zato so bile prve skupne
vaje pravi mali šok. Nekateri pevci so že mislili, da sploh nimajo
posluha. S trdim delom je zbor je pridobil nove člane, repertoar je postajal zahtevnejši. Vsak iz svojega sestav šteje 26 aktivnih članov in osem
žepa so kupili prve pevske uniforme, prav neaktivnih pevcev, ki prihajajo s Spodnje
tako so iz svojih denarnic plačevali tudi in Zgornje Polskave, iz Slovenske Bistrice,
prvega zborovodjo Ivana Kutnjaka. Leta Rač, Frama, Hotinje vasi, s Pragerskega in
1981 je sponzorstvo nad zborom prevze- celo iz Kungote, Smolnika nad Rušami ter
la Obrtna zbornica Slovenska Bistrica in iz Ljutomera. Leta 1987 je vodenje zbora
zbor je dobil novo ime, ki ga ima še da- prevzela profesorica glasbe Nevenka Gril
nes. Repertoar zbora je izredno bogat in Hameršak. Čeprav naj bi zbor vodila le
raznovrsten, saj zajema okoli 250 pesmi. začasno, je za pevskim krmilom zbora še
V 40 letih so pevci opravili preko 1000 danes. Na slavnostnem koncertu so podenastopov. Na pobudo predsednika Adolfa lili tudi Gallusove značke; zlato značko so
Strnada so nastopili tudi v Nemčiji, kjer so prejeli Janko Kobalej, Bojan Bizjak, Franc
gostovali pri MoPZ Domači zvon iz Stutt- Cigler, Daniel Gajšt, Bernhard Jerič, Alojz
garta. Od ustanovitve do danes je v zboru Mlakar in Franc Škrinjar. Kot gostje so naprepevalo že okrog 100 pevcev. Današnji stopili Beročka, Gemaj in mladinski zbor

Čarobna glasba

Foto:Drago Jovič

V letošnjem šolskem letu smo se na osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje odločili, da se ponovno predstavimo širši
javnosti. Izbrali smo način, v katerem so naši učencu uspešni, izstopajoči, pri delu pa uživajo. Na oder smo postavili
predstavo Čarobna glasba. Predstava je nastala po priredbi
irske pripovedke Pravljična glasba. Zgodba govori o mami
in dečku Jakcu in jo lahko doživljamo večplastno. V sebi
nosi simboliko, s katero lahko vlečemo vzporednice v današnji čas. V zgodbi sta mama in sin revna in zaradi lakote
revščino občutita fizično. Prepogosto pa se revščina pojavlja tudi v človekovi notranjosti, v nas samih, kar se kaže
Spoštovani!

Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja
Polskava in podružnične šole Pragersko.
Prireditve sta se udeležila tudi dr. Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica,
in Marko Teskač, predsednik Krajevne
skupnosti Spodnja Polskava.
Tomaž Ajd

v strahu in odklonilnem odnosu do drugačnosti. Vse, kar se ne zlije z
večino, je nesprejemljivo. S predstavo poudarjamo, da drugačnosti ne
gre enačiti z neuspehom in nezmožnostjo. Če si drugačen, to še ne pomeni, da nisi dober. Drugi simbolni pomen predstave je sreča v nesreči. Mama je nesrečna zaradi revščine in dodatno zaradi nespametnega
ravnanja svojega sina. Situacija se poslabšuje iz dneva v dan. Pri hiši ni
ne denarja ne hrane. Nesreča na nesrečo in Jakec mora od hiše. Že mali
princ je rekel: »Če želiš videti, moraš gledati s srcem.« In na to zgodbo
je treba pogledati tudi z drugačnimi »očmi«. V vsaki stvari in v vsakem
človeku je zmeraj nekaj dobrega. Samo videti je treba. Tretji simbolni
pomen predstave se skriva v navidezni naivnosti. Jakec je na prvi pogled naiven in se da prepričati zelenemu možicu v nespametno kupčijo.
V vsej tej naivnosti pa se izkaže Jakčeva bistrost in daljnosežnost razmišljanja, saj predvideva, da bi lahko te čudežne živali v prihodnosti
prav dobro uporabil. Kar se na koncu izkaže kot resnično. Zazrtost v
prihodnost nas mnogokrat uspešno pripelje do cilja.
Pero priredbe sta v roki vihteli Andreja Pogorevc in Metka Šmon, taktirko režiranja, kostumografije in glasbe je v roki držala Metka Šmon,
čopič pa je spretno vihtela Brigita Marčič.

Obveščamo vas, da je tudi v Slovenski Bistrici začela delovati skupina za
samopomoč društva Anonimni alkoholiki Slovenije.
Srečanja potekajo vsak torek (razen ob praznikih) od 18.00 do 19.30 v prostorih sprejemne pisarne za ljudi s posebnimi potrebami na Kolodvorski 10
v Slovenski Bistrici. Več informacij najdete na spletni strani www.aa-slovenia.si. ANONIMNI ALKOHOLIKI® smo skupnost moških in žensk, ki si
delimo izkušnje, moč in upanje, da bi lahko rešili svoj skupni problem in
pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

• Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.
• Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.
• Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč niti jih ne zavrača.
• Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in da tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.
Pokliči na kontaktno telefonsko številko 069 665 478. Številka lokalnega dežurnega telefona: 031 802 710. Ali pišite na info@aa-slovenia.si.
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42. REGIJSKO SREČANJE
GODB NA PIHALA

V nedeljo, 2. junija, je na Spodnji Polskavi potekalo že 42.
regijsko srečanje godb na pihala. Na prireditvi z naslovom
Zakorakajmo v sončno pomlad, ki jo je organizirala območna izpostava Javnega sklada kulturnih dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju s KUD Gasilska godba Spodnja Polskava in OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, se
je predstavilo osem godb na pihala: Pihalni orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica (dirigent Jernej Senegačnik
ml.), Pihalni orkester Glasbene šole Ormož (Vladimir Krničar), KUD Frajhamska godba (Matjaž Firer), Prosvetno
društvo Središče ob Dravi, sekcija godba na pihala (Rado
Munda), Društvo godba Zabukovica (Boštjan Mesarec),
Godba na pihala KUD-a Janka Živka Poljčane (Matjaž Lorenci), Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart
(Srečko Kovačič) in KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava (Jerenje Senegačnik st.). S strokovne plati je
nastop spremljal Ervin Hartman, program pa je povezo-

vala Patricija Simrajh. Prireditev so finančno podprle občine Slovenska
Bistrica, Makole in Poljčane.

ČLANI TD BREZA SO SE
ODPRAVILI V PREKMURJE
Za člane TD Breza Pragersko - Gaj je bil
mesec maj bogat z dejavnostmi, saj se je
zvrstilo kar nekaj zanimivih dogodkov.
Najprej so pripravili tradicionalno menjavo sadik, na kateri so med krajane
razdelili okrog 500 zelenjavnih in cvetličnih sadik. 25. maja so odprli razstavo z
naslovom Iz naše polpretekle zgodovine,
na kateri je Milan Lah v Vodnem stolpu
na Pragerskem razstavil del svojih zbirateljskih zbirk, sredi maja pa so se odpravili
na izlet po Prekmurju. Njihov prvi cilj je
bila Vulkanija, kjer so z zanimanjem pris-

luhnili razlagi o edinem nekoč delujočem
vulkanu na Slovenskem ter se poučili tudi
o nastanku Zemlje in si ogledali zbirko
kamnin, najdenih predvsem na območju Prekmurja. Nato so se odpravili do
največjega gradu v Sloveniji, ki se nahaja
v naselju Grad. Ob zanimivem vodenju
so prehodili grajske sobane in spoznali
zgodovino gradu in Prekmurja nasploh.
Ogled so končali šest metrov pod zemljo z
degustacijo odličnih vin v izjemni grajski
vinski kleti. Svoje spoznavanje Prekmurja
so ob prijetnem druženju zaključili v vasi
Foto: Tjaša Brglez

19. MEDNARODNI
ATLETSKI MITING
19. mednarodni atletski miting, ki ga je
v soboto, 25. maja, organiziralo Atletsko
društvo Slovenska Bistrica, je uspel v vseh
pogledih. Na tekmovanju, ki je štelo tudi
za mednarodno ligo, so nastopili mnogi
zvezdniki svetovne atletike, skupaj se je pomerilo 357 atletov in atletinj iz 12 držav. Za
navdušenje v športnem parku v Slovenski
Bistrici je poskrbel predvsem Hrvat Filip
Mihajlević, ki je dosegel tretji izid sezone
na svetu v suvanju krogle (21,84 m). Mi-

haljević je s 1231 točkami dosegel tudi daleč najboljši izid mitinga po mednarodnih
tablicah. Med atletinjami je bila najboljša
Agata Zupin (Velenje) s 1106 točkami, najhitrejša je bila v teku na 400 m ovire (57,16).
Luka Janežič (Kladivar) je zmagal v teku na
300 m (32,73), tekel pa je drugič v 24 urah
po drugem mestu v italijanskem Rietiju na
400 m. Izkazali so se tudi atleti in atletinje
Atletskega društva Slovenska Bistrica, ki so
osvojili tri zlate medalje. Valentina Vavdi je

T. A.

Dolenci v najlepšem delu Slovenije, le nekaj deset metrov od madžarske meje, na
turistični kmetiji Mali raj, ki je znana po
pridelavi kozjega sira z različnimi dodatki in po zanimivih živalih, npr. alpakah.
Dobro razpoloženi in prav nič utrujeni so
se proti večeru vračali domov.
Brigita Ptičar
v suvanju krogle z novim osebnim rekordom, 13,92 m, samo za 8 cm zgrešila normo za evropsko prvenstvo U-20 na Švedskem. Uspešno je sezono odprla tudi Saša
Babšek, ki je zmagala v troskoku z rezultatom 13,82 m. Tretjo zmago za domači klub
je priboril Matej Šturm, ki je bil najhitrejši
v teku na 5000 m z rezultatom 15:14.10, v
isti disciplini je bil Klemen Španring tretji
(16:26.08).
Tomaž Ajd
POPRAVEK
Krajevni praznik na Zgornji Polskavi
V aprilski številki Informatorja se nam je
pripetila neljuba napaka. V članku o praznovanju krajevnega praznika na Zgornji
Polskavi smo napisali, da je komemoracija
pri spomeniku 30 talcev potekala v Gaju
pri Pragerskem. Pravilno je seveda v Gaju
na Zgornji Polskavi. Avtorici Nevenki Mesarič in drugim prizadetim se opravičujemo.
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NATANČNO STRELJANJE S PIŠTOLO
Na vojaškem strelišču v Veleniku pri
Slovenski Bistrici je 18. maja potekalo
tradicionalno tekmovanje v natančnem
streljanju s pištolo kalibra 9 × 19 mm.
Predsednik organizacijskega odbora in
vodja tekmovanja je bil član policijskega
veteranskega društva Sever Maribor in
predsednik odbora Sever Slovenska Bistrica Alojz Gostenčnik. Poleg njega so
nad izvedbo tekmovanja bdeli Bojan Ferk,
Dušan Kuhl, Miro Knez in Lojze Zamuda.
Pred začetkom tekmovanja je vse veterane in tekmovalce v nagovoru pozdravil
župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar.
Poudaril je pomen in spoštovanje vseh veteranov vojne za samostojno demokratično državo Slovenije, hrati pa dejal, da ima
tekmovanje tudi pomen zaradi medsebojnega druženja in spoštovanja drug drugega. Vsem tekmovalcem je zaželel ostro
oko in mirno roko, da bi lahko dosegli čim
boljše rezultate. Dobre rezultate je vsem
tekmovalcem zaželel tudi predsednik območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Miran Krušič. Na tekmovanje so
bili povabljeni tudi člani vojnih veteranov

6. ŠPORTNI VIKEND
Športna zveza občine Slovenska Bistrica je
od 31. maja do 2. junija izvedla že 6. športni vikend. Od petka do nedelje je v 23 različnih tekmovanjih in predstavitvah sodelovalo okoli 1000 udeležencev. V petek so
v športnem parku odigrali tudi revijalno
nogometno tekmo med ekipama gospo-

Prve tri ekipe:
1 mesto: OZSČ Slovenska
Bistrica
249 krogov
•Iztok Leskovar
•Jure Višnjar
•Stanislav Dolničar
1. mesto: Sever Slovenska
Bistrica
247 krogov
• Bojan Ferk
• Alojz Gostenčnik
• Miro Knez
2. mesto: Maribor I. SKP
243 krogov
• Ivo Baklan
• Bojan Bauman
• Fredi Pahič
Uvrstitve posamezno:
1. Stanislav Dolničar 89 krogov
2. Jure Višnjar
89 krogov
3. Boris Kovačič
89 krogov
Veterani Sever, po letnici rojstva
1.Boris Kovačič
89 krogov
1. Stanko Bezjak
78 krogov
2. Alojz Gostenčnik 74 krogov

iz sorodnih veteranskih organizacij, ekipa Občine
Slovenska Bistrice in ekipa vojakov iz 670. logističnega polka Vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski
Bistrici. Po tekmovanju so se družili na Brinju, kjer
je prijetno teknila domača kulinarika, tokrat domača
prekajena klobasa z domačim kruhom iz krušne peči,
enako dobro je teknilo tudi nekaj dobre kapljice, za
katero so priskrbeli člani OZVVS Slovenska Bistrica
pod vodstvom predsednika Mirana Krušiča. Izkazal se je tudi njihov član in sekretar,
Drago Pristovnik, ki je izdelal unikatne pokale in medalje, ki so jih prejeli člani najboljše ekipe in najboljši posamezniki. Alojz Gostenčnik, predsednik organizacijskega
odbora policijsko veteranskega društva Sever Maribor, odbor Slovenska Bistrica, se je
na koncu zahvalil vsem sodelujočim pri izvedbi tradicionalnega tekmovanja in tudi
tekmovalcem za red in disciplino na strelišču. Namen takega tekmovanja pa je tudi
varno ravnanje s strelnim orožjem in urjenje streljanja. Tekmovanja se je udeležilo 66
tekmovalcev strelcev oziroma 17 ekip s po tremi člani.
darstva in negospodarstva. Po streljanju
enajstmetrovk so zmagali gospodarstveniki s 6 : 5 (redni del tekme se je končal z
izidom 3 : 3). Gole za zmagovito ekipo so
dosegli Anže Stegne, Bojan Smogavec in
Žiga Čoh, za moštvo negospodarstva pa je
dvakrat v polno zadel Boštjan Fridrih, en
zadetek je prispeval Tomi Aurednik. Pokala je podelil dr. Ivan Žagar, župan Ob-

čine Slovenska Bistrica. Pred tekmo sta
Kaja Korošec (najboljša športnica občine
za leto 2018), ki je tudi zaigrala za ekipo
negospodarstva, in Vito Dragič (najboljši športnik občine za leto 2018) podelila
priznanja mladim uspešnim športnikom,
priznanje Mladi upi je prejelo več kot 50
športnikov in športnic.
T. A.

SPREJEM KEGLJAŠKEGA KLUBA IMPOL
Kegljači in kegljačice Kegljaškega kluba
Impol so dosegli zgodovinski uspeh. Na
nedavnem svetovnem prvenstvu na Češkem je Tilen Topolšek med kadeti osvojil
kar dve srebrni medalji, v ekipnem tekmovanju in v dvojicah z Anejem Krajncem iz mariborskega Konstruktorja. Maja
Plavčak in Barbara Jurančič sta se v članski konkurenci s slovensko rezprezentanco uvrstili v četrtfinale, Maja Raner pa je
odigrala tri uradne pripravljalne tekme.

Kegljaški klub Impol je v sredo, 29. maja,
v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska
Bistrica za svoje reprezentante pripravil
sprejem, ki se ga je udeležil tudi dr. Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.
Zbrane so nagovorili še Marjan Štimec,
direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, Danijel Papotnik,
predsednik Kegljaškega kluba Impol, in

STRELJALI IN METALI
ROČNO BOMBO

zeljsko so se udeležili tudi štirje člani ZSČ
Slovenska Bistrica in se med 16 skupinami
s po tremi člani zelo dobro odrezali. Posamično je tekmovalo 62 članov in članic.
Pri metanju bombe so se Bistričani zelo
izkazali, posamično je Brigita Ptičar zasedla tretje mesto, Boštjan Plaznik, Miroslav Kamenik in Jože Majcen pa v skupin-

Brežiška zveza slovenskih častnikov vsako
leto organizira tradicionalno mednarodno tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško in zračno puško ter v metanju
ročne bombe. Tekme na strelišču LD Bi-

Silva Pečovnik, trenerka ženske ekipe bistriškega kegljaškega kluba. T. A.
ski konkurenci drugo mesto. Pri streljanju
z zračno puško posamično je Boštjan Plaznik osvojil prvo mesto, Brigita Ptičar je
bila druga. Medalje in pokale je podeljeval
predsednik ZSČ Brežice Milko Veršec.
Brigita Ptičar
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UTRINKI IZ KNJIŽNICE
REKREACIJA V TRETJEM
ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Slovenska Bistrica so se na temo Rekreacija v tretjem življenjskem obdobju odvila predavanja v osrednji knjižnici in v krajevnih knjižnicah
Makole ter Oplotnica. Predavateljica Nika Bertalanič, magistra
kineziologije iz Centra za krepitev zdravja, je strokovno in obširno predstavila njihov program. Delavnice so glede na posamezno vsebino lahko v obliki enkratnega obiska – tako imenovane kratke delavnice – ali pa trajajo od štiri tedne oziroma do
štiri mesece. Delavnic se lahko udeležite prostovoljno, lahko
pa vas napoti vaš osebni zdravnik ali vas napotijo v referenčni
ambulanti.
Namenjene so vsem,
ki so kakor koli
ogroženi zaradi življenjskega
sloga,
kroničnih nalezljivih
bolezni ali težav z
duševnim zdravjem.
Gre za skupinske delavnice ali individualna svetovanja, na katerih lahko pridobimo
strokovne informacije in podporo pri odločitvi, da se želimo
bolje počutiti. Predavateljica je razložila, kaj rekreacija sploh je
in kakšen je njen namen, po čem se razlikuje na eni strani od
telesne vsakodnevne dejavnosti in na drugi strani od športa ter
koliko časa ji naj posvetimo. Da pa predavanje ne bi temeljilo
samo na teoriji pravil, nam je predavateljica predstavila sklope
vaj za krepitev moči, ravnotežja, koordinacije in gibljivosti, ki
jih lahko vsak sam dela tudi doma. Vsakdo se lahko giblje, ne
glede na starost oziroma sposobnosti. Vaje se vedno prilagodijo vsakemu posamezniku na osnovi izkušenj in znanja. Sčasoma v svoje življenje vnesemo pozitivno spremembo in hkrati
opustimo tvegane navade.
Tanja Jakolič

MEDVEDEK PEČE SLOVENSKO POTICO

V Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica smo gostili pisateljico Tino
Orter, ki je drugošolcem Osnovne
šole Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica predstavila svojo slikanico
Medvedek peče slovensko potico.
Gostja je otrokom poleg prebrane
pravljice ponudila še veliko iger, v
katerih so aktivno sodelovali. Otroci

in avtorica so pripeljali zgodbo Medvedek peče slovensko potico tako daleč, da je v prostorih knjižnice kar zadišalo po sveže pečeni potici. Medvedek in njegov dober prijatelj kraševec,
pastirski pes, ki je najstarejša avtohtona pasma psa v Sloveniji,
sta skozi zgodbo otrokom nanizala veliko zanimivosti o naši
mali, a lepi deželi. Obiskala sta tudi Ljubljanski grad, kamor
jih je ponesel zmajček, in prav tam sta se preizkusila v peki
slovenske potice. Tina Orter je otroke presenetila tudi z maskoto mogočnega, a zelo prijaznega medvedka. Vsak po svoje
smo narisali svojo mavrico sreče. Ob pokušanju potičk smo se
razšli z nasmehom in medvedkovimi objemi, vsak po svoje in
vsi skupaj svojim sanjam naproti.
Darja Kolar
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LJUDJE SMO ODNOSNA BITJA
Pogovorni večer z Veroniko Podgoršek
ob noči knjige
Ob noči knjige, ki je organizirana na svetovni
dan knjige, smo imeli
prav poseben pogovorni večer s tokratno gostjo, psihoterapevtko dr.
Veroniko Podgoršek. Z
gostjo se je pogovarjala
Mojca Plaznik Plavec.
Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani,
vsenarodni in mednarodni projekt, ki je organiziran na svetovni dan
knjige, ki ga praznujemo 23. aprila in pri katerem naša knjižnica že šesto leto zapored
sodeluje. Je najbolj množična prireditev širjenja branja in bralne
kulture pri nas. V ta projekt se vključujejo v več kot 150 krajih po
Sloveniji in v zamejstvu. Svoj pogled domišljije smo letos usmerili
na nosilne stebre francoske revolucije, ki teži k svobodi, enakosti in bratstvu, ter k 200-letnici smrti, ko se spominjamo razsvetljenskega dramilca Valentina Vodnika.
Dr. Veronika Podgoršek je doktorica s področja družinske in
zakonske terapije, specializantka iz Objekta relacijske teorije in
prakse. Opravlja terapevtsko delo po modelu relacijske terapije
kot samostojna terapevtka. Ob tem je kolumnistka, pisateljica in
predavateljica ter pogosta gostja radijskih in televizijskih oddaj.
Od nekdaj so jo zanimali odnosi. Da se želi profesionalno ukvarjati z razumevanjem odnosov, s človeško psiho in poiskati marsikateri odgovor na vprašanja, ki si jih je postavljala, je vedela že
zelo zgodaj. Prav tako je vedela, da bo mama štirim otrokom.
Sama pravi, da vseh odgovorov nima, vendar jih išče, saj je zvedava in se zelo rada uči. Zagotovo pa ni univerzalnega nasveta
ali recepta za dober partnerski odnos. Pomembno je, da vemo,
zakaj oziroma kaj hočemo doseči, ko nekaj spreminjamo. Treba
je razumeti, razumeti samega sebe.
Predvsem pa nas je gostja očarala s svojo sproščenostjo, neposrednostjo, srčnostjo in očarljivostjo. Je preprosta, zanimiva, dostopna in odprta sogovornica, pripravljena odgovoriti na vprašanja ali razmišljanja, ki so jih delili obiskovalci. Zdelo se je, da bi
jo lahko poslušali vso noč, noč knjige.
Tanja Jakolič

Inteligenca rastlin: predavanje Andrea
Cattapana in Rosande Verglez
Dandanes vse več pomena dajemo prehrani, ki
jo uživamo. Predavatelja sta poudarila pomen
rastlinske prehrane, ki je polna svetlobe in posledično tudi energije. Za rastline velja, da so
razsvetljena bitja, in prav zaradi tega so jih stare
civilizacije uporabljale v zdravilstvu. O rastlinah
sta nanizala deset lastnosti in iskala skupne oz. podobne lastnosti
in različice s človekom. Od prilagodljivosti, ravnovesja in meditativnosti do sposobnosti reševanja težav, trdoživosti, harmonije in
moči rastlin. Moč rastlin je v njihovem življenju in v njihovi auri,
ki je v naravni medicini še kako pomembna. Vse to predavatelja
pri svojem delu ujameta v cvetne kompozicije anima, ki temeljijo
na cvetnih esencah.
Natalija Stegne
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Srčni učitelj avtorice Sabine Košmrl
Knjiga je nastala kot izziv časa v toku življenja nje same. Rasla
je skozi izobraževanja, rasla je sama v sebi. Knjigo ponuja v
branje vsem, ki ne želite biti žrtev svojih nezdravih prepričanj,
ukalupljenih navad in prisiljenih nedelujočih vzorcev družbe.
Vsem tistim, ki želite ustvarjalno prihodnost, ki želite svoje
življenje preživeti zavestno, kreativno in človeka vredno. Knjigo podarja v branje tako otrokom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in nenazadnje vsakomur, ki želi postati srčni učitelj in
ne želi gledati na življenje zviška, avtoritativno in slepo slediti
spletkam in intrigam časa, v katerem živimo. Kljub raznolikosti in nazivom, ki jih dosežemo, ugotovimo, da smo vsi enaki.
Da so za vse nas pomembni majhni koraki, ki tvorijo velika
dejanja. Zato nas knjiga Srčni učitelj uči, naj delamo na sebi,

pomembna so naša dejanja in naša dobra energija, ki jo pošiljamo v svet in okolico, v kateri živimo. Zelo pomembna je
intuitivnost v nas samih, pravi Košmrljeva, da začutimo, kaj
in koliko strogosti otrok in najstnik potrebujeta. Pomembni
so vrednote, izzivi in naše zavedanje, da so otroci naši največji učitelji, le slišati jih moramo znati. Biti starš, učitelj ni
preprosto, vendar avtorici izkušnje narekujejo in kažejo, da s
pravo mero potrpljenja in razuma najdemo pravo pot do vsakega človeka. Pomemben je pristop, pravi Košmrljeva. Opaža,
da so današnje generacije zbegane v sistemu, saj sistem nenehno menjuje okvire, vsebine pa ostajajo iste. Pomembno je, da
spreminjamo vsebino, in otroci bodo takoj začutili, da jih razumemo. S spremembo vsebin, pravim pristopom in s pozitivno
spodbudo jim bomo privzgojili odgovornost in spoštovanje, le
sodelovati moramo vsi deležniki. Tudi odrasli »modreci«, ki
moramo mlade pozitivno spodbujati, saj jim družba, v kateri
odraščajo, ni ravno dober vzgled. Treba se je potruditi, razmišljati s svojo glavo, drugače, boljše. Korenite spremembe se
lahko zgodijo le, ko se bo vsak izmed nas čuječe prebujal in
si dovolil biti to, kar je: vesel, žalosten, jezen, besen, in vse to
znal na konstruktiven način spustiti iz sebe. Pomembno je, da
končno postanemo gospodarji svojega življenja, da postanemo
čuteča bitja, da znamo slišati, prisluhniti in spreminjati sebe.
Kar počasi in vztrajno gradimo, bo na dolgi rok pokazalo, kako
trdni so naši temelji. Zavedati pa se moramo, da tukaj in zdaj
lahko spremenimo sebe – svet in vesolje.
Naša prihodnost bo lepa, če bomo razmišljali v sebi in delali na
sebi. Da bodo stvari tekle, kot si želimo, je pomembno, da se
znamo ustaviti in zadihati, kajti samo mi smo tisti, ki za svoje
počutje in dejanja držimo ključ v svojih rokah.
Darja Kolar
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ALI RES VSE POTI VODIJO V RIM?
Literarni večer z Mojco Širok ob dnevu
knjižnice
Naša knjižnica praznuje svoj dan knjižnice 25. maja. Z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi smo v osrednji in v krajevnih
knjižnicah praznovali ves teden. Srečanje z Mojco Širok se vključuje v projekt Vošnjakove bralne značke za odrasle, ki letos nosi
naslov Sezona umorov.
V okviru letošnjega praznovanja smo na osrednjem dogodku
gostili novinarko in pisateljico Mojco Širok, ki je eden najbolj
prepoznavnih obrazov informativnega programa slovenske nacionalne televizije. V bogati televizijski karieri je bila novinarka
v zunanjepolitični redakciji in dolgoletna dopisnica iz Italije in
Vatikana. Vodila je TV Dnevnik, Odmeve, za katere je kar dvakrat (leta 2004 in leta 2005) prejela medijsko nagrado Viktor za
najboljšo voditeljico, trenutno pa zunanjepolitično oddajo Globus, ki se ji trenutno posveča in jo tudi ureja. Pogovor z Mojco
Širok je vodila Saša Šega Crnič.
Skozi pogovor smo spoznali njeno poklicno pot, ki se je na nek
način začela slučajno. Kot študentka slovenskega in italijanskega
jezika se je odzvala na oglas Radia Študent in se tam spoznala ter
okužila z novinarstvom. Svoje prve novinarske reportaže, tudi
o sicilijanski mafiji, je začela pisati nekoliko pozneje za tednik
Mladina, pred kamere pa jo je nato povabil takratni urednik
zunanjepolitične redakcije RTV Slovenija Edvard Žitnik. Dopisnica iz Italije in Vatikana je bila v dveh časovnih obdobjih kar
trinajst let. V tem obdobju je spoznala ustroj in na nek način
fenomen delovanja italijanske politike in družbe ter na osnovi
tega izdala tudi tri knjige. Oblast brez obraza (2010) opisuje moč
italijanske mafije, Zadnji rimski cesar (2010) govori o razpadu
italijanskega strankarskega sistema in o političnem projektu
Silvia Berlusconija. V knjigi Od Benedikta do Frančiška (2014)
avtorica analizira ozadje odstopa papeža Benedikta XVI. in razloge za izvolitev papeža Frančiška. Knjige so pravzaprav nastale iz neobjavljenega materiala, ki se je nabral med novinarskim
raziskovanjem.
Za svoj literarni prvenec Pogodba, ki je prav tako tesno povezan s temami, ki jih dobro pozna, in s katerimi je povezano tudi
njeno novinarsko delo, je Mojca Širok prejela knjižno nagrado
Modra ptica. Čeprav je zgodba izmišljena, temelji na resničnih
zgodovinskih dogodkih, ki so avtorico na nek način tudi zaznamovali.
Mojca Širok nam je zaupala, da nas kot bralce ne bo pustila na
cedilu. Morda se bo v prihodnosti za sprostitev preizkusila tudi
kot avtorica kakšne kriminalke z več ljubezenskimi elementi.
Prav tako pa jo bomo lahko na malih zaslonih od jeseni dalje
spremljali kot dopisnico iz Bruslja.
Tanja Jakolič
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PRAZNOVALI SMO DAN KNJIŽNICE
Naša knjižnica je med 20. in 25. majem
praznovala. Že tradicionalno vsako leto ob
dnevu Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica, ki ga obeležujemo 25. maja, pripravljamo spremljevalne dejavnosti, ki potekajo ves teden praznovanja. V našo veliko
knjižnično družino želimo privabiti čim več
članov, saj knjižnica ponuja široko paleto
ugodnosti. Za vse, ki so se nam želeli pridružiti, je bil na voljo brezplačni
celoletni vpis za odrasle, za otroke pa brez stroškov izdelave izkaznice v
vseh naših knjižnicah. Zaposleni smo ves teden s promocijskim materialom predstavljali knjižnico in dejavnosti, ki jih izvajamo, na stojnici pred
osrednjo knjižnico. Tudi Stepišnikova bukvarnica je pokala po šivih, saj
smo razširili ponudbo z raznolikim gradivom po simboličnih cenah, ob
večjem nakupu pa kupce še dodatno nagradili. Vsi, ki so v tem tednu obiskali katero od naših knjižnic, so lahko izpolnili listič z nagradim vprašanjem in se potegovali za privlačne nagrade. Po ugodni promocijski ceni je
bilo mogoče kupiti našo izvirno slikanico avtorice Saše Šega Crnič Lovro
s košem gre! in zbornik knjižnice Knjižnica – naša in vaša zgodba. Člane knjižnice smo ob obisku presenetili z drobnimi promocijskimi darilci.
Praznovanja pa ne bi bilo brez osrednjega dogodka, na katerem smo letos
gostili znano slovensko novinarko in pisateljico Mojco Širok, ki je skozi
pogovor predstavila svojo literarno in novinarsko pot. Veseli smo, da je
praznovanje uspelo in da se je naši knjižnični družini pridružilo kar nekaj
novih članov, ki bodo zagotovo prepoznali vse pozitivne strani knjižnice in
ugodnosti, ki so na voljo. Vabljeni tudi vsi ostali, da postanete naši člani, saj
knjižnica niso le knjige, ampak tudi prostor za druženje, prebiranje revij in
časopisov, obisk prireditev ter ogled razstav in še marsikaj.
Janja Pepelnak

Predstavitev projekta ERASMUS+
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Na zadnjem dogodku sezone prireditev naše knjižnice smo gostili učence
in učitelje Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, ki že tretjič
sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus+. Do sedaj je v sklopu treh
projektov imelo možnost potovati po Evropi 47 učencev in 19 učiteljev.
Prvič so bili vključeni v šolskem letu 2011/2012, ko je sodelovalo 15 evropskih šol, ki so raziskovale ljudske običaje in tradicijo. Pri naslednjem projektu so sodelovali s šolo v Nemčiji in pridružilo se je še pet evropskih
šol. Trenutno so vključeni v projekt pod naslovom Youth@home-in.europe
– Mladi doma v Evropi, ki se je začel v šolskem letu 2017/2018 in še traja.
Predstavitev sodelovanja pri projektu so pripravili učenci pod vodstvom
profesorice Cvetke Govejške, univ. dipl. org., koordinatorice projekta.
Učenci so slikovito predstavili vsa dosedanja srečanja in predstavitev začinili še kratkimi videi na izbrane teme srečanj – kaj zame pomeni domovina, begunci, moje otroštvo ter moj vsakdan. Sodelujejo s prijateljskimi šolami iz Nemčije, Grčije, Norveške, Portugalske, Francije in iz Italije. Skupaj
z učenci naštetih šol razmišljajo o Evropi, kakršno bi si želeli, ter ocenjujejo
življenjsko situacijo Slovencev ter jo primerjajo s situacijo drugih narodov.
Vodilna tema projekta Erasmus+ je iskanje evropske identitete. Spodnjepolskavski učenci so se že udeležili srečanja v Nemčiji, Grčiji, na Norveškem,
Portugalskem in v Franciji.
Kmalu jih čakata še srečanje
v Italiji ter sklepno srečanje,
katerega gostitelji so sami in
ki bo potekalo v novembru ter
decembru.
Janja Pepelnak
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R A Z S TAV L J A M O Z A VA S
Od Raziskovanja …
V mesecu maju je bila v prvem nadstropju Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica na ogled razstava Raziskovanja. S svojimi deli so se predstavile
članice Društva Majolika. Razstava je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so bila razstavljena
štiri dela z državne tematske razstave Velika črta,
ki jo je za sezono 2017/2018 razpisal Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti (JSKD). Izbor za državno
razstavo je opravil akademski slikar Janez Zalaznik,
med njimi so štiri dela članic Društva Majolika: sliki Alle Sledič in Bernardine Nede Paj ter skulpturi
Stanke Janžič in Ljubice Zgonec Zorko.
Drugi del razstave sopredstavljala dela, ki so nastala
v okviru kulturno-izobraževalnega projekta JSKD
Sprehod skozi zgodovino slikarstva, ki ga je likovna sekcija društva izvajala v letu 2018. Na razstavi
so tako bila večinoma dela, ki so jih avtorice Alla
Sledič, Boža Majcen, Ljubica Zgonec Zorko, Nives
Skamlič, Irena Kramer in Pika Seničar poustvarile
po znanih stvaritvah belorusko-francoskega slikarja Marca Chagalla.

… do Zgodbe o Metulju
V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je
do 12. julija na ogled razstava Zgodba o Metulju.
Center za starejše Metulj Slovenska Bistrica je lani
praznoval desetletnico delovanja. Jubilej so slovesno obeležili marca s prireditvijo v prostorih svojega centra. Na pobudo dolgoletne uporabnice Štefanije Krhlanko, upokojene prof. slovenskega jezika
in sociologije, je ustvarjalna delavnica prerasla v
projekt. Rodila se je Zgodba o Metulju. Zgodba, ki
vsebuje predstavitev posameznih skupin na izviren
način, in sicer tako da besede zazvenijo in zaživijo. Poosebljene črke iz gesla predstavljajo delovanje
skupine. Izpovedi posameznikov izražajo njihovo
počutje in zadovoljstvo, da imajo prostor in možnost za kakovostno preživljanje prostega časa.
Pregledna razstava prikazuje poslanstvo centra za
starejše, kjer je pestro od ponedeljska do petka in
ki ima okoli 180 uporabnikov. Največ jih obiskuje
telovadbo, radi hodijo na izlete. Izbirajo lahko še
med rokodelstvom, družabnim in ljudskim petjem,
plesom, kartanjem, kegljanjem in namiznim tenisom. Center Metulj je v desetih letih svojega poslanstva postal prepoznaven v lokalni skupnosti in
kar je najpomembneje, da živi z ljudmi. Razstava je
potrditev, da so starejši kljub starosti še vedno zelo
aktivni. Prijazno vabljeni v knjižnico na ogled razstave.
Natalija Stegne
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Piše: Drago Čož

Informator, junij 2019

