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OBNOVLJENI BAZEN
DOBRO OBISKAN

Obnovljeno mestno kopališče v Slovenski
Bistrici je doseglo svoj namen, k temu je
zagotovo precej prispevala tudi odločitev,
da je letos kopanje za vse občane brezplačno. Obisk je bil namreč zelo dober, vsak
dan je bilo kopalcev okoli 200, ljudje so
prihajali tudi ob slabšem vremenu.
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Prve dni po odprtju bazena je bilo kopalcev zelo veliko, zato so morali zaradi
novega koronavirusa sistem kopanja nekoliko prilagoditi, kopališče so tudi redno
razkuževali. Odpiralni čas so razdelili na
štiri dele, na jutranje plavanje od 8. do 10.
ure, na kopanje od 11. ure do 14.30, na
kopanje od 15.30 in 19. ure in na večerno
plavanje od 20. do 22. ure. Tako je lahko
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bazen dnevno uporabljalo več kopalcev.
»Z letošnjo sezono smo zelo zadovoljni.
Najbolj pomembno je, da nam je uspelo
obnoviti bazen. Kopališče je zdaj zares
sodobno, ima vse, kar mora imeti. Brezplačno kopanje je zagotovo tudi naložba
za naslednje leto. Ljudje so spoznali, da
se lahko kopajo tudi v Slovenski Bistrici.
Predvsem jutranje kopanje je pritegnilo
veliko rekreativcev,« zadovoljno ugotavlja
Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda
za šport Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd

PREPREČEVANJE OKUŽBE
Z VIRUSOM SARS-CoV-2
Kaj lahko naredimo?
1. Pravilno in redno uporabljamo masko
za obraz, ki pokrije nos in usta, v vseh
zaprtih prostorih.
2. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in
ust.
3. Kašljamo in kihamo v rokav ali v robec, ki ga zavržemo.
4. Pogosto in pravilno si umivamo roke
z milom in toplo vodo ali si roke razkužimo.
5. Vzdržujemo socialno distanco, vsaj
1,5 metra.
6. Izogibamo se zadrževanju v zaprtih
prostorih, kjer se nahaja večje število
ljudi.
7. Prostore pogosto zračimo.
8. Če smo bolni, ostanemo doma.
9. Cepimo se proti gripi.
10. BODIMO ODGOVORNI.
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Decembra 2019 so iz daljne Kitajske začela prihajati poročila o novi bolezni, ki
jo povzroča nov virus, podoben SARS-u.
Že januarja 2020 je bil virus prepoznan in
imenovan, na žalost pa se je prenesel po
svetu, najprej v sosednje azijske države, že
konec januarja pa v Evropo. 30. januarja
2020 je WHO grozečo epidemijo poimenoval globalna urgenca in začel pozivati
države in njihove zdravstvene sisteme k
ukrepanju.
V času zimskih počitnic so k nam začele prihajati novice o povečanem številu
okužb v Italiji, predvsem v Lombardiji,
novice o prvih smrtih. In v Sloveniji smo
se začeli pripravljati na epidemijo.
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica se je takratna direktorica, gospa Jožefa Lešnik Hren, dr. med., takoj povezala
z županom občine Slovenska Bistrica,
dr. Ivanom Žagarjem, in predstavnikom
Civilne zaščite Slovenska Bistrica, gospodom Brankom Hojnikom, in smo nato ves
čas epidemije in po njej z njima in drugimi
odlično sodelovali. Uredili smo zabojnike
(mobilne ambulante) za preglede pacientov z visokim tveganjem za okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2 in s skupnimi
močmi (in ob velikem prispevku glavne
sestre Brigite Špes, mag. zdr., soc. manag.,
in Blanke Remškar, mag. zdr. nege) ves čas
zagotavljali ustrezno in zadostno zaščitno
opremo.
Še pred razglasitvijo epidemije 12. marca
2020 smo v zdravstvenem domu prepovedali vsa izobraževanja za zaposlene, z
razglasitvijo epidemije pa uvedli dodatne
zaščitne ukrepe, ki v veliki meri veljajo
še danes. V vseh prostorih zdravstvenega
doma je ves čas obvezna pravilna upo-

UVODNIK
raba kirurške maske za vse, zaposlene
in obiskovalce, na vhodu v zdravstveni
dom je triaža, ki skrbi, da vstopajo samo
naročeni pacienti brez znakov okužbe s
koronavirusom, vse površine in prostore še dodatno čistimo in razkužujemo v
skladu z navodili NIJZ. V času razglašene
epidemije po navodilu NIJZ nismo izvajali preventivnih zdravstvenih storitev
(fizioterapija, delovna terapija, Center za
krepitev zdravja, MDPŠ, logoped, psiholog, referenčna ambulanta, specialistične
ambulante), zaprte so bile zobozdravstvene ambulante. Večino dela smo opravljali
po telefonu ali elektronsko prek e-sporočil, trudili smo se biti na razpolago vsem
pacientom, ki so potrebovali zdravstvene
storitve, povečali smo število telefonskih
zvez. Zaposleni v zdravstvenem domu so
se na nove razmere odzvali profesionalno in se z veliko mero odgovornosti lotili
vseh dodeljenih nalog, za kar si zaslužijo
vso pohvalo.
Posebno pozornost smo namenili obema
domovoma za starejše občane. Pravočasno in učinkovito so bili sprejeti in izvajani zaščitni ukrepi. Ponosni smo tako na
zaposlene kot tudi na stanovalce in obiskovalce, da do današnjega dneva ni bilo
potrjenih okužb ne v Poljčanah in ne v
Slovenski Bistrici.
S sproščanjem ukrepov smo konec maja
ponovno zagnali vse ambulante in dejavnosti, vendar z upoštevanjem strogih
omejitev, ki nam jih nalaga NIJZ. Junija
smo na pobudo nove direktorice, mag.
Urške Sedmak, dipl. ekon. (UN), in mene
kot v. d. strokovne vodje v zdravstvenem
domu oblikovali skupino za ravnanje v
času epidemije (Jernej Hren, dr. med.,
Blanka Remškar, mag. zdr. nege, Petra Javernik, mag. zdr., soc. manag.), ki sproti
sledi spremembam, posodoblja navodila, skrbi za zaščitno opremo, organizira
odvzeme brisov nosno-žrelnega prostora
pri zaposlenih in pri stanovalcih DSO …
V delo skupine se aktivno vključujemo
Iztok Rozman, dr. med., Kristijan Bohak,
dipl. zn., Brigita Špes, mag. zdr., soc. manag., Matjaž Žunkovič, mag. zdr. nege,
Milena Oblonšek, mag. zdr. nege, in jaz.
Tako trenutno v zdravstvenem domu opravljamo vse dejavnosti. Obvezna je uporaba zaščitne maske za usta in nos. Pacient mora biti na vsak pregled naročen po
predhodnem telefonskem pogovoru (ali
po elektronski pošti), ne sme imeti znakov okužbe s koronavirusom (povišane
telesne temperature, suhega kašlja, težkega dihanja, nahoda, glavobola, bolečin
v mišicah, bolečin v žrelu, motnja vonja
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in/li okusa, slabosti, driske) in ne sme biti
v odrejeni karanteni. V primeru znakov
okužbe s koronavirusom, stika s covid-19
pozitivnim človekom ali odrejene karantene, pacient pokliče po telefonu svojega
izbranega zdravnika, ki mu da navodila
za ravnanje ali ga napoti na odvzem brisa
za ugotavljanje prisotnosti SARS-CoV-2,
v času dežurstva pa pokliče dežurnega
zdravnika. Nenaročene paciente na vhodu zdravstvenega doma ustrezno usmeri
triažer. V primeru nujnih stanj še vedno
pokličete 112.
Zaradi upoštevanja vseh previdnostnih
ukrepov imajo morda nekateri pacienti
občutek, da so zdravstvene storitve oziroma izbrani zdravniki manj dosegljivi, saj
ne morejo priti ob vsakem trenutku pred
vrata ambulant. Svetujem, da pacienti, ki
ne dobijo ambulante po telefonu, pošljejo
sporočilo po elektronski pošti. Vsa sporočila so prebrana najpozneje naslednji
delovni dan.
Od začetka epidemije do danes sta se z
novim koronavirusom okužila dva zaposlena in en zunanji sodelavec, nihče od
njih v zdravstvenem domu. Vsi so bili takoj (oziroma že pred okužbo) odstranjeni
iz delovnega procesa in nihče med njimi
ni prenesel okužbe na nobenega drugega
zaposlenega in ne na pacienta.
V jesenskem času pričakujemo ob povečanem številu okužb z novim koronavirusom tudi povečano število drugih okužb,
predvsem respiratornih. Takrat bomo paciente s povišano temperaturo pregledovali v tako imenovanem covid delovišču,
sestavljenem iz zabojnikov, postavljenih
na parkirišču ZD, da zmanjšamo možnost
dodatnih okužb.
Epidemiji in okužbam z novim koronavirusom ni videti konca. Učinkovitega
zdravila še ni. Nestrpno čakamo na varno
in učinkovito cepivo, a pot do njega je še
dolga. Zmotno je mnenje nekaterih, da
gre za nenevarno bolezen, da politika in
stroka pretiravata, da so vsi sprejeti ukrepi nesmiselni. Bolezen je nova, vsi se še
učimo, vsak dan nas preseneti kakšen nov
zaplet, nov podatek, nov dokaz. Čez leta
ali desetletje bomo vedeli, kaj smo delali
narobe in kaj bi lahko naredili boljše. Do
takrat pa moramo delati najboljše možno,
da zaščitimo sebe, svoje bližnje, celotno
družbo. Ravnajmo odgovorno, vsak izmed nas, vsak dan, ves čas.
Alenka Antolinc Košat,
dr. med., spec. druž. med.,
strokovna vodja ZD Slovenska Bistrica
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EVROPSKA SREDSTVA

NAČRT ZA OKREVANJE,
MAG. MONIKA KIRBIŠ ROJS,
DRŽAVNA SEKRETARKA

Mag. Monika Kirbiš Rojs, po sprejetju
dogovora Evropskega sveta o večletnem
finančnem okviru in instrumentu za
okrevanje ste dejali, da so številke za Slovenijo ugodne. Zakaj?
Poleg 4,5 milijarde evropskih sredstev za
izvajanje kohezijske in skupne kmetijske
politike bo lahko Slovenija v prihodnjih
letih iz evropske blagajne koristila tudi
okvirno 5,7 milijarde evrov iz instrumenta »Next Generation EU« za okrevanje
po epidemiji covida-19 (v nadaljevanju:
Instrument za okrevanje). Gre za 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev, ki se
bodo izvajali prek mehanizmov React-EU,
Sklada za pravični prehod, Mehanizma za
okrevanje in odpornost ter Razvoja podeželja, in za 3,6 milijarde evrov posojil.
Uspeh je predvsem v tem, da je uspela
Slovenija v pogajanjih, ki so trajala od leta
2018, preprečiti bistven padec sredstev na
področju kohezijske in skupne kmetijske
politike. In sicer kljub temu da je v zadnjih
letih Slovenija beležila nadpovprečno rast
BDP. V tem okviru je tudi pomembno, da
je pogajalska ekipa uspela pridobiti dodatnih 350 milijonov evrov za projekte
in programe v zahodni kohezijski regiji.
Gre za pomemben uspeh, saj bo ta regija
v programskem obdobju 2021–2027 zaradi boljše splošne razvitosti upravičena do
manj sredstev kot v preteklih obdobjih.
Dodatna sredstva bodo izrednega pomena tako za okrevanje in odpornost naše
države na krizne razmere kot za nadaljnji
razvojni pospešek do leta 2030.

Z novo ekipo ste mandat na SVRK prevzeli 13. marca, ko je bila razglašena tudi
epidemija covida-19. Takrat ste dobili
tudi navodilo Evropske komisije, da je
treba sredstva iz perspektive 2014–2020,
ki ostajajo na projektih, prerazporediti.
Kaj ste v ta namen že postorili in kaj še
boste?
Evropska komisija je s spremembo normativnih podlag za izvajanje evropskih
strukturnih in investicijskih skladov državam članicam omogočila prožnejše prerazporejanje sredstev znotraj zastavljenih
operativnih programov obdobja 2014–
2020. Skupaj z ministrstvi smo proučili
možnosti, kolikšen delež še neporabljenih
in nedodeljenih sredstev Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 bi lahko namenili
za ukrepe za blažitev gospodarskih in socialnih učinkov pandemije. Tako smo neposredno za ukrepe blaženja in okrevanja
po pandemiji covida-19 zagotovili približno 275 milijonov evrov. Določen del teh
sredstev že predvideva porabo sredstev
nove pobude React-EU.
Sredstva so oziroma bodo vložena v krepitev zmogljivosti za odzivanje v izrednih
razmerah v zdravstvenem sektorju, zagotavljanje likvidnosti podjetjem, varovanje
delovnih mest, pomoč ranljivim skupinam prek dostopnih socialnih storitev in
spodbujanje digitalnih tehnologij v izobraževalnem sektorju.
Trenutno se že izvajajo ukrepi, kot so nakup zaščitne opreme in subvencioniranje
skrajšanja delovnega časa v podjetjih, nakup medicinske in varovalne opreme v
javnih zdravstvenih zavodih ter sofinanciranje promocije podjetij na tujih trgih. V
kratkem se bodo začeli izvajati tudi drugi
ukrepi, na primer za zagotovitev likvidnosti za razvojne projekte malih in srednje velikih podjetij, sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu
in turizmu, na voljo bodo tudi dodatna
povratna sredstva finančnih instrumentov za obratni kapital v malih in srednjih
podjetjih.
Čaka vas zelo zahtevno delo. Na nacionalni ravni boste namreč morali pripraviti načrt za okrevanje in odpornost,
določiti razvojne prioritete in identificirati projekte, v katere se bo usmerilo
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razpoložljiva sredstva.
Pred nami je zelo zahtevna naloga in
odgovornost, da pripravimo ustrezne
programske podlage, s katerimi bomo
uspešno naslovili potrebe na terenu, in
s strateškim fokusom sredstva usmerili
v razvojne programe in projekte, ki nas
bodo pripravili na izzive prihodnosti.
Stekle so intenzivne priprave podlag za
porabo sredstev iz Instrumenta za okrevanje. S tem namenom sta bili oblikovani
dve delovni skupini. Prvo vodi predsednik
vlade, drugo na operativni ravni pa vodimo v Službi vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Vlada bo konec avgusta obravnavala izhodišča za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje sredstev
Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V tem okviru nas čakajo še posvetovanja
s širšim krogom deležnikov. Za potrebe
porabe sredstev pobude React-EU pripravljamo spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike 2014–2020.
Skratka, pred nami so zelo pestri meseci. Poleg načrtovanja porabe sredstev iz
Instrumenta za okrevanje smo v zelo intenzivnem obdobju izvajanja evropske
kohezijske politike programskega obdobja 2014–2020, prav tako pa programiramo
in z Evropsko komisijo usklajujemo vsebine in dokumente za izvajanje kohezije v
obdobju 2021–2027.
Dejstvo je, da so roki zelo kratki, zlasti
za koriščenje sredstev iz pobude React
-EU, kjer morajo biti projekti izvedljivi
v naslednjih treh letih.
Res je. Časa za pripravo in izvedbo projektov ni veliko, zato je dobro načrtovanje
še toliko bolj pomembno. Stanje pripravljenosti projektov bo igralo ključno vlogo
pri izboru projektov, ki jih bomo financirali iz razpoložljivih sredstev Instrumenta
za okrevanje.
Kot sem omenila, bomo sredstva pobude
React-EU vključili v obstoječi operativni
program za izvajanje evropske kohezijske
politike 2014–2020. Olajševalna okoliščina je, da je ta sistem vzpostavljen in deluje. Kot sem že pojasnila v predhodnih
odgovorih, smo določene t. i. covid projekte odobrili že v okviru prvega odziva in
okrevanja po epidemiji, zato menim, da
smo lahko glede koriščenja sredstev pobude React-EU do konca leta 2023 precej
mirni. Seveda pa bomo morali s pospešenim tempom nadaljevati.
Zakaj ste se odločili, da prevzamete
mesto državne sekretarke? Kaj je botrovalo tej odločitvi? Pred tem ste bili
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vodja oddelka za gospodarstvo Občine
Slovenska Bistrica in direktorica RIC-a
Slovenska Bistrica.
Kohezijska politika in evropski projekti
me izjemno zanimajo. S tem področjem
sem se začela ukvarjati že v svoji prvi
službi kot pripravnica na ministrstvu za
finance. Takrat smo se ravno pripravljali
na vstop v Evropsko unijo.
Prevzeti mesto državne sekretarke mi je
bil velik izziv, ker imam sedaj dejansko
možnost sooblikovati sistem črpanja
evropskih sredstev in politiko tega področja. Približno sem vedela, kaj me čaka,
ker sem na tem mestu že bila v letih 2012
in 2013, pa tudi že pred tem sem v tej službi delala kot direktorica Urada za kohezijsko politiko. Iskreno pa vam povem, da
sem imela tudi delo v Slovenski Bistrici
zelo rada, tu živim, dnevno se vozim in
vrnila in v miru delala naprej na razvojnih

EVROPSKA SREDSTVA, TURIZEM
projektih.
Kako pa ste zaenkrat zadovoljni z delom vaše
ekipe na SVRK?
Kakšen je vaš
okvirni delavnik?
Lahko rečem, da
smo zadovoljni.
Osebno mi je sicer
zelo žal za nekaterimi sodelavci, ki
so v preteklih letih zapustili našo
službo in bi jih danes v teh zaostrenih razmerah še
kako potrebovali.
Delavnik je dolg. Če mi obveznosti dopuščajo, se trudim, da se ob neki normalni uri vrnem domov v Slovensko Bistrico.
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Preostanek dela po potrebi opravim od
doma.
Tomaž Ajd

Novi najemnik doma na Osankarici

»Hiši dati dušo«
Dom na Osankarici je po daljšem času
znova zaživel, pred kratkim ga je najel
samostojni podjetnik Aleš Patekar, doma
z Vratjega Vrha v občini Apače. Novi najemnik je z lastnikom doma Zvonkom
Krošlom sklenil dolgoročno pogodbo.
»Delal sem v Avstriji v podjetju, ki je izdelovalo montažne farme za piščance.
Zaradi zdravstvenih težav nisem mogel

več opravljati težkega fizičnega dela. Želel sem početi nekaj, kar me veseli. Rad
imam delo z ljudmi in naravo, zato sem se
tudi odločil za ta projekt. Prodal sem hišo
in denar investiral v dom na Osankarici,«
svojo odločitev pojasni Aleš Patekar.
Takoj po prihodu se je zagnano lotil dela,
s pomočjo sorodnikov je najprej uredil
okolico in sobe, kmalu bodo v celoti preuredili tudi kuhinjo. Gostom strežejo pijačo na terasi, hrana pa je zaenkrat na voljo

le po naročilu za večje skupine. Poleg tega
nudijo prenočitev z zajtrkom, gostje lahko
unovčijo tudi vavčerje.
Novemu najemniku idej ne manjka, kot
pravi, morajo hiši dati dušo: »Dolgoročno nameravam uvesti aktivnosti za šole
v naravi, na primer učne poti, reševanje
ponesrečenca, preživetje v naravi, postavitev bivaka … Idej je ogromno, želim jih
vključiti v to okolje na Pohorju.«
Možnosti za razvoj vsekakor so, obisk se
je v času novega koronavirusa celo povečal. Osankarica je znana predvsem po
pohodniških poteh, po zadnjem bojišču
Pohorskega bataljona na Treh žebljih in
muzeju. Po besedah Aleša Patekarja so se
z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica
dogovorili, da bo odslej muzej na ogled
vsak dan. Za sodelovanje se je dogovoril tudi s Hotelom Jakec pri Treh kraljih.
»Pozimi bom organiziral prevoze na smučišče. Gostje bodo pri Treh kraljih smučali, v ponudbo bo vključeno tudi kosilo,
večerjo, nočitev in zajtrk pa bodo imeli pri
nas,« pojasni Aleš Patekar in doda, da je
zelo pomembno, da se lokalni ponudniki
medsebojno povezujejo. Kot zanimivost
navaja, da v teh dneh skoraj vsak dan pomaga izgubljenim pohodnikom, precej jih
je že odpeljal na Roglo in Pesek. Aleš Patekar še pravi, da ga ljudje lahko pokličejo
kadarkoli, v svojo sobo je namestil zvonec
in telefon. Tudi če bo kdo ob dveh zjutraj
potreboval prenočišče, mu bodo odprli in
ga postregli.
Tomaž Ajd
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OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE
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Minilo je trideset let …
Organizacija Manevrske strukture narodne zaščite v osamosvojitvenem procesu
za samostojno Republiko Slovenijo
Republiški štab Teritorialne obrambe je
15. maja 1990 izdal ukaz o predaji orožja
teritorialne obrambe v skladišča JLA. Takratni komandant Republiškega štaba Teritorialne obrambe generalpodpolkovnik,
Ivan Hočevar, in načelnik tega štaba generalmajor, Drago Ožbolt, sta že januarja
1990 od pokrajinskih in občinskih štabov
teritorialne obrambe zahtevala, da jima
posredujejo podatke o količini in vrstah
orožja, ki se nahajajo zunaj vojašnic. Sklep
o popolni razorožitvi teritorialne obrambe v vseh jugoslovanskih republikah so
na seji vojnega sveta v Beogradu sprejeli
konec aprila istega leta. Zvezni armadni
vrh je predajo orožja načrtoval že prej, dokončno pa naj bi ga prevzeli 17. maja 1990,
po prenehanju predsedovanja Janeza Drnovška Predsedstvu SFR Jugoslavije.
Naš odgovor na odločitev o odvzemu
orožja je bilo takojšnje organiziranje Manevrske strukture narodne zaščite. Potekalo je v strogi tajnosti in medsebojnem
zaupanju in šele naknadno je bilo tudi
formalnopravno utemeljeno. Manevrska
struktura je združevala pripadnike teritorialne obrambe in milice (zelene in modre linije). Veljala je do sprejetja ustavnih
amandmajev, do konca septembra 1990,
ko sta služenje vojaškega roka in slovenska teritorialna obramba prešla v izključno pristojnost Republike Slovenije. S to
zavrnitvijo ukaza JLA so se tudi formalno
pričele oblikovati in pripravljati določene
aktivnosti Manevrske strukture narodne
zaščite. V vzhodnoštajerski pokrajini je
bil v vsaki občini imenovan organizator
Manevrske strukture narodne zaščite iz
vrst pripadnikov teritorialne obrambe in
milice.
Da Teritorialna obramba ni bila nikoli razorožena, se moramo zahvaliti odlični organizaciji, preudarnosti in pogumu organizatorjev Manevrske strukture. Podlaga
za delovanje in organiziranje Manevrske
strukture narodne zaščite so bila Zakon
o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti ter določila o narodni zaščiti
kot najširši obliki samoobrambe vseh prebivalcev.
Leta 1990 so se slovenski osamosvojitveni
procesi vse jasneje kazali. V ozadju priprav
na osamosvojitev pa je zorelo spoznanje,
da bomo slovensko osamosvojitev mo-

rali braniti tudi z orožjem. Teritorialna
obramba v Občini Slovenska Bistrica je
imela maja 1990 orožje, strelivo in drugo vojaško opremo spravljeno v bistriški
vojašnici. Ukazu o oddaji orožja pod nadzor JLA se je odločno uprl major Marijan
Strehar, organizator bistriške zelene linije
Manevrske strukture narodne zaščite in
namestnik načelnika pokrajinskega štaba narodne zaščite. Ni verjel, da gre za
ukrep, s katerim bo JLA zavarovala orožje, strelivo in vojaško opremo teritorialne
obrambe. Načrtoval in vodil je izjemno
drzne akcije za izvzem orožja Teritorialne obrambe iz skladišča JLA in spodbujal
operativno sodelovanje narodne zaščite z
milico in občinskim sekretariatom za obrambo. Kljub prepovedi je major Marijan
Strehar z vsebino ukaza o predaji orožja
teritorialne obrambe seznanil novoizvoljeno občinsko vodstvo in takratnega komandirja Postaje milice Slovenska Bistrica Marjana Korenjaka. O tem je seznanil
tudi takratnega komandirja Postaje milice
Maribor Stanislava Mlakarja, ki je stanoval v Slovenski Bistrici in bil do 1. maja
1990 komandir v Slovenski Bistrici. Oba
komandirja, tako Mlakar kot Korenjak,
sta bila že od začetka tistega leta vključena
v vse aktivnosti in priprave na osamosvojitvene procese in bila izbrana za organizatorja manevrske strukture. Odlično
sodelovanje zelene in modre linije, tako v
Slovenski Bistrici kot v Mariboru, in tudi
na območju cele Vzhodnoštajerske pokrajine, je odločilno prispevalo, da so bile
vse akcije izpeljane v veliki tajnosti, hitro
in uspešno. Patrulje miličnikov je vodstvo
milice obveščalo le o tem, kje morajo biti
in katere točke morajo zasesti in varovati.
Kaj je v vozilih, ki so jih vozili pripadniki
teritorialne obrambe, miličniki niso vedeli.
Iz Oddelka za ljudsko obrambo Občine
Slovenska Bistrica so prepeljali v hrambo
na Policijsko postajo Slovenska Bistrica tudi vso vojaško evidenco, v kateri je
bil najpomembnejši seznam nabornikov.
Obstajala je namreč velika nevarnost, da
bi to evidenco JLA na silo odvzela, saj je
slovensko vodstvo izdalo sklep, da slovenski naborniki ne bodo več služili vojaškega roka v jugoslovanski armadi.
Večje količine pehotnega strelnega orožja, strelivo, protioklepno orožje, mine in
eksploziv, sredstva za zvezo, intendantsko,
sanitetno in drugo vojaško opremo in gorivo za vojaške potrebe so sprejeli v hram-

Marijan Strehar,
organizator MSNZ, zelena linija

Stanislav Mlakar,
organizator MSNZ, modra linija

Foto: Tednik Panorama

Marjan Korenjak,
organizator MSNZ, modra linija
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bo lastniki štiriindvajsetih objektov. Tajna
skladišča so bila tudi v prostorih podjetij
Impol, Steklo in v slovenskobistriški enoti
Podjetja za vzdrževanje avtocest. Domačini in odgovorni v teh podjetjih so prevzeli nase veliko odgovornost in tveganje za
varnost tega orožja, predvsem pa za lastno
varnost in varnost svojih družin.
Pripadniki Manevrske strukture narodne
zaščite naše občine, tako zelene kot modre
linije, so imeli na območju Vzhodnoštajerske pokrajine pomembno vlogo. Organizatorji so se 17. septembra 1990 zvečer
tajno sestali na Policijski postaji Slovenska Bistrica in se dogovorili o organizaciji,
vodenju in poteku aktivnosti, ki so pomembno vplivale na potek organiziranja
in oboroževanja pripadnikov teritorialne
obrambe v vzhodnoštajerski pokrajini.
V počastitev tega dogodka in v spomin za
krepitev domoljubnih čustev tudi naših
zanamcev bomo na slovesnosti 17. septembra 2020 odkrili v Slovenski Bistrici
spominsko ploščo na pročelju zgradbe
Policijske postaje Slovenska Bistrica in
organizirali okroglo mizo z nekaterimi

OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE
ključnimi ljudmi takratne Manevrske strukture in vabljenimi
gosti.
Ob tej priložnosti bomo izdali
tudi zbornik 30.
obletnica Manevrske strukture
narodne
zaščite v vzhodnoštajerski pokrajini. Gradivo
zanj je zbral in
ga tudi uredil
Mirko Ploj, ki
je bil v tistem času tudi sam organizator manevrske strukture modre linije in
komandir postaje milice v občini Ruše.
Zbornik prikazuje dejavnosti pripadnikov Manevrske strukture narodne zaščite
v občini Slovenska Bistrica. Kot tak je pomemben dokument v mozaiku aktivnosti
pred tridesetimi leti, ki so tlakovale pot v
samostojnost Republike Slovenije.
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V organizacijo obeleženja teh pomembnih dogodkov je vključen predsednik
Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Miran Krušič, predsednik Območnega združenja policijskega veteranskega društva Sever Alojz Gostenčnik in
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar.
Uredništvo
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URAD ZA DELO
Julija podobno število
brezposelnih kot mesec
prej

Ob koncu julija je bilo pri zavodu registriranih 89.397 brezposelnih. Obseg brezposelnosti je julija v primerjavi z junijem
ostal nespremenjen, brezposelnih je bilo
le 20 oseb več. Zaradi rasti stopnje brezposelnosti v predhodnih mesecih, zlasti v
aprilu in maju, pa je bilo brezposelnih 24,4
% več kot pred letom.
Na novo se je julija pri zavodu prijavilo
8.222 brezposelnih, 32,4 % več kot v lanskem juliju, zaposlilo pa se je 6.487 brezposelnih, 95,7 % več kot v enakem mesecu
lani. V povprečju je bilo v obdobju prvih
sedmih mesecev brezposelnih 84.717
oseb, 12,2 % več kot v primerljivem obdobju lani.

Zaposli.me 2020

Delovno aktivno
prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se
število delovno aktivnega prebivalstva
povečuje. Maja 2020 je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.920
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji
delovnega mesta), kar je za 1,7 % manj kot
v enakem obdobju leta 2019. V Območni
službi Maribor se je delež povečal za 2,2
%, povečal se je tudi delež na ravni celotne
Slovenije, in sicer za 1,8 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
52,7%

ženske

42,2%
14,5%

10,4%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

25,6%

Juliju 2020 je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.312
brezposelnih oseb, kar je za 17 % več kot
v mesecu juliju 2019 in za 0,1 % več kot
v mesecu juniju 2020. Med registriranimi
brezposelnimi je bilo v mesecu juliju 336
mladih, kar znaša 25,6 %. Stopnja registrirane brezposelnosti je v mesecu maju
2020 na Uradu za delo Slovenska Bistrica
znašala 8,6 % (kar je za 17,0 % več kot v
enakem obdobju lani), na območju celotne Slovenije pa je znašala 9,3 %.

OBČINE

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(jul. 2020)

Štev. delovno
aktivnih
(maj 2020)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(maj 2020)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

81

271

8,4

Oplotnica 136

700

6,9

Poljčane

192

1.144

10,2

Slovenska
Bistrica

979

8.805

8,6

34,0%

26,3%

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

Priložnosti za
delodajalce

Registrirana
brezposelnost

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo
vsaj enega od naslednjih pogojev:
•so starejši od 50 let;
•so dopolnili 30 let ali več in so najmanj
12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih;
•so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2);
•so dopolnili 30 let ali več in bodo po
vključitvi v programe socialne aktivacije
znova postali dejavni na trgu dela;
•so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči;
•so dopolnili 30 let ali več in pri njih od
konca zaposlitve v okviru programa jav-

Ugodnosti
Zavoda,
namenjene
delodajalcem

Nova javna povabila
delodajalcem za
subvencionirano zaposlitev
brezposelnih oseb

Spremembe prinašata novi javni povabili
Zaposli.me in Trajno zaposlovanje mladih, na osnovi katerih bodo delodajalci
še naprej lahko pridobivali subvencije za
zaposlitev brezposelnih tudi v letu 2020.
Pomembne novosti za delodajalce
• Objava prostega delovnega mesta pri
nas pred oddajo ponudbe na javno povabilo ni več potrebna. Izbor kandidatov in
kandidatk za subvencionirano zaposlitev
je postal del postopka obravnave ponudb,
podobno kot velja pri javnih povabilih za
praktično usposabljanje brezposelnih.
• Izplačevanje subvencij poteka mesečno,
za vsak polni koledarski mesec zaposlitve
po izplačani plači za ta mesec oziroma po
oddanem obrazcu REK-1.
• Ni vam več treba predložiti zahtevkov za
izplačilo subvencije v obliki eRačunov.

nih del še ni minilo 12 mesecev;
• so dopolnili 30 let ali več in so izgubili
delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave kot posledice epidemije covida-19 in so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od
13. marca do 30. septembra 2020.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je
odvisna od števila pogojev, ki so določeni
v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:
• 416 EUR, če ustreza enemu pogoju iz
ciljne skupine;
• 500 EUR, če ustreza dvema pogojema,
• 583 EUR, če ustreza trem pogojem,
• 666 EUR, če ustreza štirim pogojem ali
več.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev
oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce najpozneje do 15. novembra
2020.

Trajno zaposlovanje
mladih 2020
V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so
prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se
lahko izplačuje največ 24 mesecev.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za
nedoločen čas. Delodajalci lahko kandidate zaposlite s polnim delovnim časom. S
krajšim tedenskim delovnim časom, ven-
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dar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo
invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev
oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce najpozneje do 15. novembra
2020.

Delodajalci lahko
še vedno koristite
naslednje ukrepe:
• Delovni preizkus 2020
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oziroma največ
en mesec. Program je namenjen tistim, ki
so prijavljeni med brezposelnimi, in to ne
glede na starost in trajanje brezposelnosti.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. decembra 2020.
• Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na
delovnem mestu – mladi
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delov-

urad za delo
no mesto. V program se lahko vključijo
mladi do izpolnjenega 30. leta starosti.
Usposabljanje lahko traja dva ali tri mesece. Program je aktualen do razdelitve
sredstev oziroma najdlje do 30. decembra
2020.
• Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na
delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen
brezposelnim osebam, ki so prijavljene v
evidence brezposelnih oseb. Usposabljanje traja dva ali tri mesece. Ukrep je aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje
do 30. decembra 2020.

Sezonska dela v
kmetijstvu so priložnost
za dodatni zaslužek
Tudi letos vam zagotavljamo informacije
o predvidenih možnostih občasnega sezonskega dela v kmetijstvu v različnih slovenskih regijah. Informacije objavljamo
od spomladi do jeseni. Za tiste, ki ste brez
zaposlitve, so sezonska dela v kmetijstvu
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lahko priložnost za dodatni zaslužek.
Poglejte si aktualne informacije o ponudnikih sezonskih del v kmetijstvu.
Pogodba o začasnem ali občasnem delu v
kmetijstvu mora biti sklenjena med brezposelno osebo in nosilcem ali članom
kmetijskega gospodarstva po Zakonu o
kmetijstvu (ZKme-1). Pri delu na osnovi
drugih pogodb civilnega prava, kot je npr.
podjemna pogodba, se vam denarno nadomestilo zniža, če prejmete dodatni dohodek več kot 200 EUR (neto) na mesec.
Podrobnejše informacije o sezonskem
delu lahko dobite pri ponudnikih tovrstnih del ali pri naših območnih službah
in oglasnih deskah uradov za delo.
NOVO. Povežite se s ponudniki sezonskega dela v kmetijstvu tudi na portalu
Sezonanakmetiji.si (deluje pod okriljem
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano).
Marjeta Kovač,
vodja uradov za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica
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JAVNI POZIV
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
LAS Dobro za nas občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v
letu 2020, sofinanciranih iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Lokalna akcijska skupina Dobro za nas
je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ v soboto, 1. 8. 2020,
objavila Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, gospodarski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane,
Rače - Fram in Slovenska Bistrica k prijavi
predlogov operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas
2014–2020
za leto 2020.
Namen javnega poziva je izbor operacij
(projektov), katerih rezultati prispevajo k
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja
na območju občin Makole, Poljčane, Rače
- Fram in Slovenska Bistrica v letu 2020
in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni
poziv se izvaja kot podpora za izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in
znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
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prehrano v okviru
Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.
Okvirna
višina nepovratnih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij,
izbranih na podlagi javnega poziva,
znaša 219.913,60
EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 85 %
upravičenih stroškov.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela,
materiala, naložb, storitev in prispevka v
naravi, kot je določeno v 28. členu Uredbe CLLD. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme
presegati lastnega deleža v operaciji. Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo
največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije. Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške
krije upravičenec kot nosilec operacije iz
lastnih sredstev.
Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo
operacije so objavljeni na spletni strani
LAS Dobro za nas: http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/

PROJEKT INSPIRACIJA
Projekt Inspiracija, ki ga izvaja RIC Slovenska Bistrica, spodbuja oživitev bogate
industrijske dediščine slovenskih in hrvaških mest, kot so Trbovlje, Slovenska
Bistrica, Labin in Reka. Z ustvarjanjem
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novih turističnih vsebin bomo ponovno
vdihnili življenje v nekoč aktivne industrijske objekte. Tako bodo v vseh partnerskih
mestih nastale sobe pobega (t. i. escape
room). V Slovenski Bistrici je soba pobega

Vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega
partnerja Razvojno informacijski center,
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do
30. 10. 2020 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega
partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, najpozneje do 30. 10. 2020 do
12. ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom
dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju
lokalne akcijske skupine: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22
70), vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
postavljena kot razstava obrtništva, rokodelstva in industrije na Slovenjebistriškem
skozi čas. Vendar se ponoči dogaja nekaj
nenavadnega. Celotna stavba se močno
strese. Ali si upate vstopiti v razstavo in
nam pomagati odkriti skrivnost? V napeti
igri, ki smo jo poimenovali izgubljeni element, se sedanjost prepleta z zgodovino,
obiskovalce pa čaka pomembna misija:
poiskati morajo izgubljeni element, da rešijo naše mesto ...
Soba pobega je urejena v prostorih nekdanje tovarne Crouzet in nekdanjega arhiva Zavoda za kulturo Slovenske Bistrice.
Nastala je v sklopu projekta Inspiracija, v
okviru programa čezmejnega sodelovanja
Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–
2020.
Če si želite odkriti skrivnost in poiskati izgubljeni element, se prijavite po telefonu
na tel. št. 041 735 588 ali pišite na e-naslov
info@tic-sb.si.

RIC
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PONUDNIKI V SLOVENSKI BISTRICI,
PRI KATERIH JE MOŽNO KORISTITI
TURISTIČNE BONE
• Hotel Leonardo,

• Koča na Pesku,

• Pivnica Veles,

• Hotel Jakec,

• Ruška koča,

• Tenis center Vintgar

• Hotel Zarja,

• Dom na Osankarici,

• Gostišče Iršič,
• Gostišče Golob,
• Gostišče
L'armonia,
• Gostilna Danica,
• Gostilna s
prenočišči Pri
Janezu,
• Panorama
glamping Visole,
• Apartma Vintgar,
• Apartma Zeleni
dragulj,
• Apartmaji Planina
pod Šumikom,
• Apartmajska
hiša Rogla na
Jurgovem,
• Pohorska hiša 1 in
2,
• Apartmaji Koča na
Jurgovem,
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OBNOVA STARE ŠOLE V VOŠNJAKOVI ULICI
Bistriški občinski svet je 6. julija na izredni seji potrdil investicijski program za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti
nekdanje osnovne šole na Vošnjakovi ulici
v upravno stavbo. Po prenovi bodo v stavbi uredili prostore za potrebe Upravne
enote Slovenska Bistrica in delno Občine

Slovenska Bistrica. Upravna enota Slovenska Bistrica se sedaj nahaja na dveh lokacijah, delno v občinski stavbi in delno v
prostorih nad bistriško kinodvorano. Tudi
Občina Slovenska Bistrica ima trenutno
dislocirano enoto na Trgu svobode 5. To
vpliva na učinkovitost organizacije dela v
obeh organizacijah in storitev
za uporabnike.
Z naložbo bodo
združili lokaciji
upravnih služb
in izboljšali kakovost storitev
za uporabnike,
saj bodo strnjene na enem
mestu. Kot je
pojasnil Branko

Žnidar, direktor občinske uprave, bodo
v pritličju prostori, ki jih stranke najpogosteje obiskujejo. V prve in drugem
so predvidene pisarne, manjša dvorana
za potrebe upravne enote in večja sejna
dvorana za potrebe občine. V mansardi
bodo uredili spremne tehnične prostore.
Z naložbo se bodo sprostili prostori občinske stavbe, kar bo omogočilo, da bodo
tja preselili tudi njeno dislocirano enoto.
Z rekonstrukcijo bodo obenem izboljšali energetsko učinkovitost objekta in
zmanjšali stroške obratovanja. Naložba je
ocenjena na dobra dva milijona evrov. 60
tisoč evrov bo sofinanciralo ministrstvo
za javno upravo, preostali denar pa bodo
zagotovili v občinskem proračunu. Dela
bodo izvedli prihodnje leto.
Tomaž Ajd

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
NA ZGORNJI POLSKAVI
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku julija izdalo odločbo o sofinanciranju
gradnje kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi. Občina Slovenska Bistrica
je takoj objavila razpis za izbiro izvajalca
del; vso dokumentacijo je namreč že imela
pripravljeno. Projekt vključuje dograditev
kanalizacijskega sistema v aglomeraciji
Zgornja Polskava, in sicer izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za
Zgornji Polskavi v skupni dolžini 18.832
metrov, od tega 17.233 metrov gravitacijskih in 1.598,70 metra tlačnih odsekov,
devet črpališč in 1.876,3 metra padavin-

skih kanalov. Krajani Zgornje Polskave in
deloma naselij Bukovec, Gabernik in Pokoše bodo po osmih letih vendarle dočakali začetek izgradnje težko pričakovanega
kanalizacijskega sistema. »Z investicijo bo
98,31 odstotka celotne obremenitve aglomeracije priključeno na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda, preostali del
aglomeracije pa bo priključen na ustrezne
individualne rešitve – male komunalne čistilne naprave,« pojasnjuje Branko Žnidar,
direktor občinske uprave. Ena večjih naložb v občini Slovenska Bistrici je vredna

13 milijonov evrov. Dobrih pet milijonov
900 tisoč evrov je evropskih sredstev, ministrstvo za okolje in prostor bo prispevalo nekaj manj kot milijon 500 tisoč evrov,
ostali denar, 5 milijonov 650 tisoč evrov
pa bo občina zagotovila v občinskem proračunu. Rok za oddajo ponudb za izbiro
izvajalca del je bil 30. julij. Če ne bo revizij, bodo izvajalca del izbrali v začetku
septembra letos, po načrtih pa naj bi dela
končali v slabih dveh letih.
Tomaž Ajd
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POSEBNO PRIZNANJE TURISTIČNE ZVEZE
SLOVENIJE MILENI FUREK
Turistična zveza Slovenije je pred časom
v Ljubljani podelila posebna priznanja za
prizadevno prostovoljno delo v turističnih društvenih organizacijah. Priznanja
je podeljeval predsednik TZ Slovenije
Pavle Hevka. Med dobitniki priznanj je
tudi Milena Furek iz Turističnega društva
Breza Pragersko Gaj. Priznanja je bila zelo
vesela, mi pa smo jo ujeli v objektiv, ko
je prejela največjo vrtnico iz krep papirja. Vrtnico ji je izročil Zvonko Mikša iz
društva podeželskih žena iz Lancove vasi.
Mileni Furek so čestitali tudi člani drugih
turističnih društev in društva Breza.
Milena Furek je izjemno ustvarjalna in
delovna, rada poskrbi, da se ob vseh praznikih zberejo ročnodelke in ustvarjajo
vse, kar se naredi ob praznikih. Poleg tega
skrbi za razstavo cvetja iz krep papirja v
šolski dvorani na Pragerskem, na kateri
razstavlja več kot 110 ustvarjalk in ustvarjalcev iz vse Slovenije in tudi s Hrvaške.
Letos te razstave niso mogli izvesti zaradi
širjenja novega koronavirusa.
Brigita Ptičar

Posebno
odlikovanje
bistriškima
veteranoma
Na glavnem zboru Zveze vojnih veteranov za Slovenijo, ki je pred časom potekalo v Lenartu, so podelili odlikovanja
najzaslužnejšim veteranom. Med njimi sta
bila tudi dva iz občine Slovenska Bistrica,
ki sta odlikovanje prejela za dolgoletno
požrtvovalno delo in odlično vodenje
območne organizacije; to sta predsednik
Miran Krušič in tajnik Drago Pristovnik.
Odlikovanca smo v objektiv ujeli na Brinju, kjer imajo slovenjebistriški veterani
svoje prostore.
Brigita Ptičar
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Kako okrepiti imunski sistem

https://www.thescienceofpsychotherapy.com

Kako deluje imunski sistem?
Imunski sistem je mehanizem, ki omogoča obrambo našega telesa pred škodljivimi
organizmi (bakterijami, virusi, glivicami,
paraziti), ki bi utegnili povzročiti različna
bolezenska stanja. Celice našega imunskega sistema so neprestano aktivne, saj
neprenehoma prepoznavajo vsiljivce in
jih uničujejo. Naša imunska odpornost je
odvisna od t. i. prirojene in pridobljene
imunosti. Medtem ko je prirojena imunost tista, ki jo podedujemo od matere
in je aktivna vse od rojstva, pridobljeno
imunost gradimo skozi življenje in jo »dopolnjujemo« ob vsaki novi izpostavljenosti škodljivim organizmom. Pridobljeni
imunosti se lahko zahvalimo, da proti nekaterim prebolelim virusom in bakterijam
ostanemo odporni vse življenje.
Kaj lahko storite za krepitev imunskega
sistema?
Ali se tudi vi v teh časih sprašujete, če lahko naredite kaj več za boljši imunski sistem? Krepitev imunskega sistema je nekaj,
na kar lahko v veliki meri vplivate sami.
Imunski sistem se od posameznika do
posameznika močno razlikuje, tudi med
sicer povsem zdravimi ljudmi. Razlike
gre pripisati številnim dejavnikom, kot so
genetika, spol, starost, prehrana, količina
gibanja, kajenje, uživanje alkohola, stres,
količina spanca, zgodovina infekcij in cepljenj itd. Na številne izmed naštetih dejavnikov, kot so prehrana, količina gibanja,
kajenje, stres in količina spanca, lahko v
veliki meri vplivamo tudi sami. Še posebej

veliko študij je bilo v zadnjih letih narejenih prav o vplivu kroničnega stresa na
našo imunsko odpornost. Te so pokazale,
da lahko dolgotrajni stres močno načne
obrambno sposobnost našega telesa, ta pa
na daljši rok vodi tudi v povečano obolevnost za rakavimi obolenji.
Redno gibanje/vadba
Telovadba je pomembna tako za telo kot
tudi za dušo, to vemo že vsi. A morda niste vedeli, da je pomembna tudi za imunski sistem. Raziskave kažejo, da je prav vse
boljše kot nič, zato je čas, da nehate iskati
izgovore in vstanete s kavča. Že 20 minut
zmerne vadbe na dan namreč prinaša
vidne rezultate. Vpliva lahko namreč na
vaš imunski sistem in tako vašemu telesu
pomaga, da se bolj učinkovito odzove na
morebitne grožnje.
Redna vadba je eden od stebrov zdravega
življenja. Izboljšuje zdravje srca in ožilja,
znižuje krvni tlak, pomaga nadzorovati
telesno težo in ščiti pred različnimi boleznimi.
Uravnotežena prehrana je ključnega pomena
Če se sprašujete, kako izboljšati imunski
sistem, ste zagotovo že pomislili na to, da
bi izboljšali kakovost svoje prehrane. To
je vsekakor pameten ukrep. Uravnotežena prehrana, ki vsebuje zadostno količino
potrebnih vitaminov in mineralov, namreč pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema.
Prehrana je eden izmed izjemno pomembnih dejavnikov za dobro delovanje

imunskega sistema. Podhranjenost je v
državah v razvoju eden glavnih krivcev za
nepravilno delovanje imunskega sistema
in večjo dovzetnost za okužbe. V razvitem
svetu podhranjenost ni pogosta težava,
vendar enolična in z vitamini in minerali
revna prehrana lahko načne naš imunski
sistem, tudi če nismo podhranjeni.
Manj stresa za lepši, bolj zdrav vsakdan
Stres vpliva na številna področja v našem življenju. A žal se mu je dandanes
skoraj nemogoče izogniti. To pa seveda
ne pomeni, da ne smete niti poskusiti. S
številnimi tehnikami in ukrepi lahko namreč občutno znižamo raven stresa v našem življenju. To lahko vpliva tudi na naš
imunski sistem. Raziskave namreč kažejo,
da kronični stres v našem življenju slabo
vpliva na delovanje imunskega sistema.
V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica smo pripravili nekaj delavnic, na katerih lahko
pridobite dodatna znanja ,ki jih potrebujete za ohranitev ali povrnitev zdravja.
Udeleženci pridobijo strokovno podporo,
ustrezne informacije in znanja, predvsem
pa oblikujejo stališča, usvojijo veščine in
pridobijo nove vedenjske vzorce za bolj
zdrav način življenja ter krepitev duševnega zdravja. Po tej poti lahko napredujejo in se opolnomočijo, sčasoma v svoje
življenje vnesejo tudi kakšno dolgotrajno
spremembo glede opuščanja tveganih navad.
Kratke delavnice (so enkratne in trajajo
90 minut)
ZDRAVO ŽIVIM: pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter
preprečevanje kroničnih bolezni;
ZVIŠAN KRVNI TLAK: znanja in veščine
za obvladovanje zvišanega krvnega tlaka;
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI: znanja o
nastanku holesterola ter pomenu ciljnih
in mejnih vrednosti krvnih maščob za
zdravje;
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR: znanja o
mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo;
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2: znanja
o sladkorni bolezni tipa 2;
ALI SEM FIT; preizkus telesne zmogljivosti, učenje nordijske hoje, svetovanje o
ustrezni telesni dejavnosti;
TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI
ZA ODRASLE/STAREJŠE: ocena telesne
pripravljenosti in svetovanje o ustrezni telesni dejavnosti;
TEHNIKE SPROŠČANJA: osnovne zna-
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čilnosti sproščanja in preizkus treh različnih tehnik sproščanja.
Poglobljene delavnice (so večkratne in
trajajo več tednov)
ZDRAVO JEM: znanja o pomenu prehrane za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v prehranjevanje;
GIBAM SE: ocena telesne pripravljenosti
in znanje ter veščine za varno in ustrezno
izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti;
ZDRAVO HUJŠANJE:– znanje in veščine
za spreminjanje prehranskih in gibalnih
navad ter podpora v procesu hujšanja in
pri vzdrževanju zdravega življenjskega
sloga;
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI
ŽIVLJENJE: znanja o sladkorni bolezni
tipa 2 in veščine za postopno uvajanje
sprememb v vaše vsakdanje življenje;
SKUPINSKO/INDIVIDUALNO
SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA:
informacije in strokovna podpora pri
opuščanju kajenja;
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA
OPUŠČANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA: informacije in podpora pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter pri

ZDRAVJE
vzdrževanju manj
tveganega pitja
alkohola oz. abstinence;
S P O P R I J E M ANJE S STRESOM:
značilnosti doživljanja stresa,
vzroki zanj in načini njegovega obvladovanja;
PODPORA PRI
S P O P R I J E M ANJU S TESNOBO: osnovne značilnosti tesnobe,
vzroki zanjo ter
potek in načini zdravljenja ter znanja in
veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje;
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z
DEPRESIJO: osnovne značilnosti depresije, vzroki zanjo ter potek in načini
zdravljenja ter znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.
Če si želite dodatnega znanja in motivacije, vas vabimo v naš Center za krepitev
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zdravja v ZD Slovenska Bistrica.
Obvezna je predhodna prijava na posamezno delavnico.
Tel. št.: 02 843 27 19.
Št. mob. tel.: 041682 288.
e-pošta: ckz@zd-sb.si
Brigita Kolmanič,
dipl. med. ses. s specialnimi znanji
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KONCERT OB 40-LETNICI DELOVANJA OKTETA PLANIKA
SKUPAJ Z BIG BAND SLOVENSKA BISTRICA

Četrtek, 24. september 2020, ob 20.00,
zunanje dvorišče gradu v Slovenski Bistrici.
Vstopnice so na voljo v sprejemni pisarni
gradu.
V primeru slabega vremena se koncert prestavi na datum, o katerem boste pravočasno
obveščeni.
Koncert bo snemala RTV Slovenija.
Koncert bo izveden skladno z priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

1920–2020: pred stotimi leti na bistriškem
Vedno nas zanima, kaj se je dogajalo nekoč, pred pet sto, tisoč ali več leti. Tokrat sem prebiral časopisje izpred točno sto
let. Le nekaj let po prvi svetovni vojni. Dogodek, ki je najbolj odmeval v letu 1920, je bil Koroški plebiscit, ko je Slovenija
izgubila del Koroške. Vendar ni bil samo ta dogodek, ki je zaznamoval leto 1920. Lokalno je naše mesto dobilo slovenski
jezik v šole, urade ... Vendar ali je bilo res tako, pričajo tudi časopisi, ki še vedno kritizirajo, da je nemščina še kako prisotna v uradih v našem mestu.
Tabor, 12. oktober 1920
Slovenska Bistrica. Prejeli smo zopet lepo vest, o nemškutarskem duhu sodnega uradništva iz Slovenske Bistrice. Pisarniški
vodja Hudritz je po prevratu vsled prošnje nekega Slovenca ostal naj tej sodniji po dolgem obotavljanju dat tudi svoje otroke v slovensko šolo, letos, ko se čuti že na gorkem pod patronanco; nemškutarskega vodje Pirnata, pa je poslal svojo hčerko
v Maribor v nemško šolo. — Lepo mora izgledati v uradih te slovenjebistriške sodinje!
Regent Aleksander Karađorđević med navdušeno množico.
Vir: Muzej novejše zgodovine v Celju
Dogodek, ki je bil opisan v vsem časopisju, je bil obisk regenta prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića konec junija
1920, ko se je prav tako za kratek čas okoli poldneva ustavil v našem mestu.
Vsi časopisi so si bili enotni, da gre za izjemno velik dogodek. Princ se je ustavil v našem kraju v torek, 29 junija 1920.

Zanimiv je izsek liberalnega časopisa Straža, v
sredo, 7. julija 1920.
Pred regenta se je pustilo kolovodja nekdanjega dunajskega romanja dr. Schmiedererja, ki je
hotel v spremstvu vinskega veletržca Pfrimerja
povedati in potožiti regentu želje mariborskega
nemštva v nemškem jeziku. Vsa in za nas obmejne Slovence nikoli zabna čast našemu regentu, ki je z odklonilnim zamahljajem z roko pokazal, da ne razume in da mu niso ljubi pokloni
na slovenskih tleh in v švabskem jeziku. Ako že
res naši Nemci v svoji zagrizenosti niso hoteli
stopiti pred vladarja s slovansko nagovorno,
besedo bi se mu naj bili poklonili v francoskem
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jeziku, kakor je to kraljevič sam povedal nemški deputaciji pri Slov. Bistrici, a ne v vsacemu Srbu dosmrtno osovraženi
švabščini.
Izsek iz Slovenskega naroda, 1. julij 1920:
Vsi večji in manjši kraji, skozi katere se je vozil regent proti Mariboru, so mu priredili sijajen sprejem. Vojnik, Konjice, Slov.
Bistrica in povsod drugod: vse okrašeno, vse navdušeno. Sokoli, društva, šolska mladina, belo oblečene deklice, kmetska
konjenica. V nobenem preje več ali manj nemškutarskem kraju ni bilo videti kakega upora s strani onih, ki so trpeli pod
nemškim jarmom. In katerih narodna zavest je vsled nemškega pritiska v Avstriji otrpnela. Vse se je udeležilo svečanega
sprejema jugoslovanskega vladarja.
Največji slovenski časopis Slovenec pa je v torek, 23. novembra 1920, pisal o velikem zborovanju z dr. Antonom Korošcem v nekdanji hranilnici, današnji kinodvorani.
Sijajni shodi dr. Korošca.
Dne 21. t. m. je imel dr. Korošec velikanski shod v Slov. Bistrici. Velika dvorana okr. hranilnice je bila nabito polna — do
2000 ljudi. Navzoči so bili tudi meščani v velikem številu. Samostojni v dvorani so bili popolnoma tiho. Pri vratih j« bil
samostojni Golob ki je mislil zborovanje motiti, pa končno le pritrjeval govorniku. Shod je trajal nad tri ure. Govoril je
predsednik Safošnik, dr. Korošec, dr. Hohnjec, poslanec Pet. Novak. Poslanec Pišek je bil tudi navzoč. Izvajanja vseh govornikov so bila sprejeta z velikim navdušenjem Dr. Korošec je dovršil 21. t. m. svoje potovanje po volivnem okrožju. Ljudstva
je bilo povsod veliko, tako da je moral npr. v Nazarju v dveh oddelkih govoriti. Povsod se je odobravala njegova politika
in se mu je zahvaljevalo za njegovo delo. Volivci so ga z navdušenjem sprejemali in mu obljubili iti na volišče za zmago
njegovega programa. O njegovih govorih se govori zdaj po celem okrožju. Uspehi so vidno velikanski.
V letu 1920 so bili na Ptuju prvi sestanki za napeljavo elektrike iz hidroelektrarne Fale. Naše mesto je dobilo elektriko že
jeseni tega leta.
Ptujski list, 11. april 1920
Prva transformatorna postaja na tem daljnovodu bi bila od mesta Maribora oddaljena približno 18 kilometrov in bi bila nekako
v bližini Št.. Janža na Dravskem polju, kjer bi se odcepil prvi večji
daljnovod za Pragersko, Slovensko Bistrico in Konjice.
V našem mestu pa sta začeli delovati Attemsova tovarna lesenih
žebljev (že druga) in prva tovarna gumbov v tedanji Jugoslaviji.
Ptujski list, 10. oktober 1920
Prva jugoslovanska tovarna za gumbe se snuje v Slovenski Bistrici. Tovarna bo raz¬polagala z najmodernejšimi stroji in bo
lah¬ko izdelovala toliko gumbov iz roga, lesa, kosti in kovin, da
ne bo treba takega blaga več uvažati k nam od drugod.

Ptujski list, 17. oktober 1920
Tovarna za lesene žeblje ustanovi v Slovenski Bistrici uprava posestev grofa
Attemsa. To bo v tem mestecu že druga
tovarna za omenjeni predmet.

Seviqc Brežice, 17. 8. 2020
– Ludwig van Beethoven, 250 let
V gradu v Slovenski Bistrici smo doživeli polnozvočen program cesarske
Hafrmonie z Beethoboen Triom iz Benetk. Program je Beethoboen Trio izvedel na instrumentih, kakršni so bili v rabi v poznem 18. in začetku 19. stoletja.
Program sta sestavljala tria, ki ju je Ludwig van Beethoven napisal za dve oboi
in angleški rog; trio za dve oboi in angleški rog Johanna Wentta in trio za dve
oboi in angleški rog Josepha Triebenseea.
Ludwig van Beethoven v letošnjem letu obeležuje 250 letnico njegovega
rojstva. Slovi po mojstrskih skladbah, ki vključujejo simfonije, klavirske sonate, vokalno glasbo in instrumentalno komorno glasbo. Njegovi skladbi za oboi
in angleški rog sta bili temeljni skladbi repertoarja in morda najbolj znana
obojska tria. Čeprav točen datum nastanka njegovih obojskih triov ni znan,
zgodovinarji menijo, da je trio op. 87 v C-duru komponiral med letoma 1794
in 1795, medtem ko variacije na »Là ci darem la mano« datirajo najpozneje v
čas od 1795 do 1796.
Foto: Aleš Kolar
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URŠKA SEDMAK,
DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA

SLOVENSKA BISTRICA
Vodenje Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica ste prevzeli sredi maja letos.
Rekli ste, da ste dom prevzeli v dobri
kondiciji. Za to ima zagotovo veliko zaslug nekdanja direktorica Jožefa Lešnik
Hren.
Raven današnjega delovanja ZD Slovenska Bistrica je posledica požrtvovalnega
in prizadevnega prispevka vseh deležnikov, ki so sodelovali oziroma še sodelujejo
pri omogočanju in izvajanju zdravstvenih
dejavnosti skozi njegov dolgoletni razvoj.
Jožefa Lešnik Hren, dr. med., ima zagotovo veliko zaslug, saj je zdravstveni dom
vodila zadnjih 22 let. ZD je kot enota tesno vpet v svoje okolje, zato mora kot tak
spremembe v svojem okolju spremljati in
se nanje odzivati. Samo na tak način bomo
lahko pravočasno in ustrezno pripravljeni
na posledice rasti prebivalcev občin kakor
tudi na demografske trende, s katerimi
smo soočeni. Še posebej nas je na novo
zaznamovala in postavila nove standarde
delovanja epidemija covida-19.
Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za

kandidaturo za mesto direktorice ? Pred
tem ste bili v zdravstvenem domu zaposleni kot pomočnica direktorice, in sicer
za področje financ in računovodstva.
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica sem bila kot pomočnica direktorice za
finance in računovodstvo zaposlena osem
let. Pred tem sem bila zaposlena pri ZZZS,
tako da imam širok pogled v delovanje
sistema z obeh strani. V tem času sem
spoznala način delovanja zdravstvenega
doma in samega sistema, pričakovanja
pacientov, zaposlenih in ustanoviteljev.
Je pa v življenju treba narediti tudi korak
naprej.
Čeprav ste zdravstveni dom nadgradili
in pridobili nove prostore, jih še vedno ni
dovolj. Katere prostore še potrebujete ?
Vodenje ZD je v velikem delu zelo omejeno z zakonodajo, tako vsebinsko kot
finančno, in kot direktorica nimam popolnoma prostih rok za vse ukrepe, ki
se izkazujejo za vredne obravnave. Je pa
ključno, da postopoma uresničujemo potrebne investicije s ciljem zagotoviti storitve, ki jih demografske spremembe zah-

tevajo. Epidemija je delovanje zdravstva
in ZD povsem spremenila. Ugotavljamo,
da kljub gradnji novega nadstropja prostorske stiske nismo rešili. Še vedno nam
primanjkuje ustreznih prostorov. Najprej
bo treba prostorsko ločiti vse preventivne
in kurativne ambulante, razširiti prostore reševalne in dežurne službe ter službe
nujne medicinske pomoči, laboratorija,
razvojne ambulante, otroškega in šolskega
dispanzerja in arhiva. Pacienti nas tudi že
dalj časa prek anket o svojem zadovoljstvu
opominjajo na ureditev zadostnega števila
parkirnih mest oziroma zagotavljanja teh.
Vse navedeno bomo skušali ustrezno reševati z vsemi štirimi občinami ustanoviteljicami – Slovenska Bistrica, Oplotnica,
Makole in Poljčane.
Epidemija covida-19 je močno vplivala
tudi na organizacijo dela zdravstvenih
domov. Kako ste se pri vas lotili izrednih razmer, katere ukrepe ste sprejeli
in kako ste bili pri tem uspešni?
Tudi po epidemiji je način dela ambulant
bistveno drugačen, kakor smo bili vajeni.
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Kaj vse ste storili v ta namen? Kaj se nam
po vašem mnenju obeta jeseni in pozimi?
Covid-19 je poskrbel, da je način dela
ambulant bistveno drugačen, kakor smo
bili vajeni. Vodstvo zdravstvenega doma –
takrat še Jožefa Lešnik Hren, dr. med., je v
sodelovanju z županom občine Slovenska
Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem, in s predstavnikom Civilne zaščite Slovenska Bistrica, Brankom Hojnikom poskrbelo za
nemoteno delovanje zdravstva v občini,
od začetka in ves čas trajanja epidemije in
tudi po njej. Uredili smo prenosne zabojnike (mobilne ambulante) za preglede pacientov z visokim tveganjem za okužbo s
koronavirusom SARS-CoV-2 in s skupnimi močmi vseh zaposlenih ZD Slovenska
Bistrica ves čas zagotavljali ustrezno in
zadostno zdravstveno oskrbo in zaščitno
opremo.
Uvedli smo dodatne zaščitne ukrepe med
zaposlenimi, ki v veliki meri veljajo še
danes. V vseh prostorih zdravstvenega
doma je ves čas obvezna pravilna uporaba
kirurške maske za vse, zaposlene in obiskovalce, na vhodu v zdravstveni dom je
triaža, ki skrbi, da vstopajo samo naročeni
pacienti brez znakov okužbe s koronavirusom, vse površine in prostore še dodatno čistimo in razkužujemo v skladu z navodili NIJZ. V času razglašene epidemije
nismo izvajali preventivnih zdravstvenih
storitev, zaprte so bile tudi zobozdravstvene ambulante. Večino dela so zdravniki in
medicinsko osebje opravljali po telefonu
ali prek elektronskih sporočil, trudili smo
se biti na razpolago vsem pacientom, ki so
potrebovali zdravstvene storitve, povečali
smo število telefonskih zvez. Konec maja
smo ponovno zagnali vse ambulante in
dejavnosti, vendar z upoštevanjem strogih omejitev, ki nam jih nalagata NIJZ in
ministrstvo za zdravje. Poudariti je treba,
da je bila posebna pozornost namenjena
domovoma za starejše občane v Slovenski
Bistrici in Poljčanah. Skrbno in učinkovito so bili sprejeti in izvajani številni zaščitni ukrepi, posledica teh pa je bila, da do
danes še ni bilo potrjene okužbe. Jeseni
pričakujemo povečano število respiratornih obolenj in okužb z novim koronavirusom. Pripravljamo se, da bomo paciente
s povišano temperaturo pregledovali v
tako imenovanem covid delovišču izven
prostorov zdravstvenega doma, sestavljenem iz zabojnikov, na parkirišču ZD, da
zmanjšamo možnost dodatnih okužb.
Od začetka epidemije do danes so se z
novim koronavirusom okužili trije zaposleni, nihče med njimi v zdravstvenem
domu. Vsi so bili pravočasno odstranjeni
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iz delovnega procesa, zato ni prišlo do
prenosa okužbe.
Epidemiji in okužbam z novim koronavirusom ni videti konca. Učinkovitega zdravila ali cepiva še ni. Vsi moramo poskrbeti
za ustrezno zaščito zase in za svoje bližnje
– predvsem je treba nositi zaščitne maske,
poskrbeti za higieno in razkuževanje rok
ter ravnati odgovorno in upoštevati priporočila NIJZ ter ministrstva za zdravje.
Imenovana je bila tudi strokovna vodja
zdravstvenega doma, Alenka Antolinc
Košat, dr. med., ki svoje delo izredno
strokovno opravlja in odlično sodelujeva,
tako da imamo pokrito tudi strokovno
področje delovanja.
Pohvalila bi vse zaposlene zdravstvenega
doma, saj so svoje delu v času izrednih
razmer opravljali profesionalno in odgovorno.
Kako pa je s strokovnim kadrom? Znano je, da so zdravniki družinske medicine še vedno preobremenjeni, saj poleg
svojih rednih služb opravljajo tudi delo
v dežurni službi.
Trenutno imamo v ZD Slovenska Bistrica
v skladu s standardi in normativi ZZZS
zaposlenih dovolj zdravstvenih delavcev.
Vsa leta si prizadevamo za širitev programa, ki ga oblikujeta ministrstvo za zdravje
in ZZZS. Moram reči, da smo z rezultati
omenjenega zadovoljni. Seveda so potrebe po širitvi določenih ambulant. Treba
je vse ovrednotiti in primerjati z nivojem
območne enote, kar pa ne da vedno enakega rezultata, kot ga želimo sami in kakor
ga vidi ZZZS. Res je, zdravniki družinske
medicine so še vedno preobremenjeni, saj
poleg rednega dela v svojih ambulantah
opravljajo še službo nujne medicinske pomoči in dežurno ambulanto ter opravljajo
mrliško pregledno službo. Okrepili smo
zdravniško ekipo v službi nujne medicinske pomoči, saj smo letos maja zaposlili
zdravnico za polovični delovni čas in v
avgustu za polni delovni čas. Konec leta
nameravamo zaposliti še dva zdravnika
specialista družinske medicine.
Izzivov za prihodnost je zagotovo veliko.
Poleg zagotavljanja ustreznih prostorov
vas čaka še veliko drugega dela. Čemu
boste torej posvetili največ pozornosti?
S svojim delom želim prispevati k nadaljnjemu razvoju vseh vidikov delovanja
ZD Slovenska Bistrica, ker verjamem, da
samo sodelovanje, zavzetost, odgovornost
in odprta komunikacija lahko omogočijo,
da bomo v svojem okolju prepoznani kot
zaupanja vreden in kakovosten partner
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vsem prebivalcem občin.
Za izvajanje nalog skrbi 150 zaposlenih,
zraven tega ZD sodeluje s koncesionarji,
ki se vključujejo v izvajanje nalog nujne
medicinske pomoči, dežurne službe in
mrliške pregledne službe. V preteklem
letu je bilo izvedenih okoli 216.000 pregledov in 2.000 nujnih reševalnih prevozov.
ZD je preteklo leto posloval pozitivno,
vendar se pri zagotavljanju uravnoteženega poslovanja soočamo z več izzivi, ki
terjajo ustrezno pozornost in ukrepanje.
Eden najpomembnejših je zagotavljanje
potrebnih likvidnih sredstev. Odprta ostaja problematika prostorske ustreznosti. V
tem trenutku ZD zagotavlja ustrezne kadrovske resurse za delo v skladu z normativi in standardi obravnave pacientov, vendar je treba v luči demografskih in drugih
sprememb zagotoviti pogoje, da tako tudi
ostane. Stanje medicinske in laboratorijske opreme je v tem trenutku zadovoljivo.
ZD bo tudi v prihodnje institucija, ki bo
svojim uporabnikom zagotavljala pravočasne, lahko dostopne, kakovostne in varne storitve s področja svojega delovanja.
Za uresničevanje teh bo delovalo v okviru
ZD dovolj zdravnikov in drugega osebja,
ki bodo svoje delo izvajali v ustreznih pogojih, tako z vidika prostorov kakor tudi
opreme. Spodbujani bodo korektni odnosi in komunikacija, prav tako vključenost
vseh zaposlenih v stalno izboljševanje delovanja. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima z vsemi zaposlenimi in drugimi
zdravstvenimi delavci pomembno vlogo
v življenju lokalnih skupnosti in vsakega
posameznika. Je pravno-ekonomski subjekt, ki mora v okviru zakonskih omejitev in zdravstvene politike tudi dobro
poslovati. Pričakovanja so, da posluje pozitivno in pri tem zagotavlja maksimalen
obseg in kakovost storitev. Nadaljevati je
treba z začetim v preteklosti, izboljšati,
kar se izboljšati da, in poskrbeti, da bo
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ohranil veličino, samostojnost in ugled, ki ga v
lokalnem okolju in širše nedvomno ima.
Kako pa preživljate prosti čas? Kako si
napolnite baterije?
Največja vsakodnevna sprostitev je hoja v
naravi; tako najlažje predelam dan, ki je
za mano. Sicer pa najraje preberem dobro
knjigo ali skočim na odklop proti morju.
Ker živimo v hiši, imamo seveda tudi psa,
mi dela v hiši in v njeni okolici nikoli ne
zmanjka.
Tomaž Ajd
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Dan učečih se skupnosti,
9. september 2020

Informacije:
telefon: 02/843 07 30
ali 041 347 449;
e-pošta: sara.emersic@lu-sb.si

Parada učenja 2017
Letos bo organiziran kot slovesen sprevod
v čast učenju.
Na več ločenih prizoriščih bomo v manjših skupinah prikazali raznolikost priložnosti za učenje v lokalnem okolju.
Poiščite nas na 11 lokacijah, kjer vam bo
40 podizvajalcev predstavilo priložnosti
za vseživljenjsko učenje.
Verjamemo, da lahko vsak obiskovalec
najde nekaj zanimivega zase:
−najmlajši, ki delajo prve radovedne korake na poti učenja skozi igro,
−mladi, ki vsakodnevno pridobivajo nova
znanja in izkušnje, s katerimi tlakujejo
svojo kariero ter poklicno pot,
−aktivno prebivalstvo: zaposleni in brezposelni, ki želijo pridobiti dodatne poklicne kompetence,
−starejši, ki se želijo družiti in se ob tem
še česa naučiti,
−vsi, ki si želijo pridobiti nova znanja.
Predstavili se bodo različne organizacije, prostovoljci in interesna društva, ki v
lokalnem okolju pripomorejo h kakovostnemu preživljanju prostega časa, krepitvi samopodobe in samozavesti, lokalni
samooskrbi in trajnostnemu razvoju na
vseh področjih družbe.
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Virus je še dodatno
odprl vrata v naravo
Zmeraj smo iskali priložnosti, da smo
pouk iz učilnice prestavili v naravo. Sedaj pa se je potreba po gibanju in učenju
v naravi še povečala. Šolski vrt je idealno

učno okolje, na katerem lahko učenci ne
samo spoznavajo povrtnine, ampak se
učijo opravil iz vsakdanjega življenja. Naši
šestošolci so pri gospodinjstvu pulili ple-

vel, okopavali povrtnine, rezali in trgali
zelišča, zalivali in nabrali rukolo, ki so si
jo privoščili za malico. Bogati za izkušnje,
ki se jih je zelo težko naučiti iz učbenikov, so na koncu ponosno opazovali svoje
opravljeno delo. Rdeča lica in zadovoljni
pogledi so bili le pika na i, ki je sama po
sebi govorila v prid takšnemu načinu učenja.

Foto:Saša Kranjc Bek

Marjana Štern,
prof., Osnovna šola
Gustava Šiliha Laporje
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GLINA VABI

Jeseni bomo v Centru domače in umetnostne obrti na Grajski 13 v Slovenski Bistrici spet veselo zavrteli vsa lončarska vretena in segreli vse peči. Začenjamo namreč
s tečaji in programi, na katerih bomo na
veliko ustvarjali, raziskovali in se učili,
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malo tudi packali in se zadovoljno veselili nastalih izdelkov. Svoja vrata široko
odpiramo za kreativne navdušence vseh
generacij.
Dejavnost za otroke Igram se z glino se začne z igro, v kateri otroci raziskujejo glino in
njene možnosti ter prosto oblikujejo različne izdelke. Gnetenje, valjanje, trganje,
stiskanje ipd. spodbujajo razvoj otrokovih
finomotoričnih spretnosti, ki so bistvenega pomena za vključevanje v vsakodnevne
dejavnosti, samostojno skrb zase, igro in
učenje. Oblikovanje gline sprošča, umirja in spodbuja
ustvarjalnost ter
domišljijo. Delavnico vodi izkušena lončarka,
ki otroke vodi
pri izdelavi izdelka in jim na
primerih pokaže
pravilne tehnike
oblikovanja gline.
Začetni tečaj lončarstva Spoznajmo izročilo lončarskega vretena
je namenjen odraslim, mladini
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in otrokom višjih razredov osnovne šole
brez predznanja. Program obsega osnove oblikovanja na lončarskem vretenu:
spoznavanje gline in njenih zakonitosti,
centriranje glinenih kep, vlečenje valja,
širjenje, oženje, tipanje oblike, izdelavo
manjših skodelic, ponovitev oblik, obdelavo izdelka s struženjem ... Tečaj da
znanje in možnosti ujeti, usvojiti ritem
vretena, ponoviti obliko in izdelati svojo
posodo.
Začetni tečaj keramike Odkrivajmo glino
in sebe za odrasle brez predznanja zajema
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osnove oblikovanja unikatne keramike.
Spoznavanje gline in njenih zakonitosti,
odpiranje forme iz polnega volumna, oblikovanje iz glinenih kač in trakov, gradnja
iz valjanih plošč, oblikovanje na lončarskem vretenu ... Program ponuja znanja,
ki vas od ideje preko skice, izdelave in
žganja privedejo do vaše keramike.
Odprti prostor kreativnega druženja DelašKaj? je nov program, namenjen samostojnemu delu v keramičarskem ateljeju
za odrasle z ustreznimi predznanji. Zagotovljena je mentorska pomoč priznane
keramičarke Ljubice Zgonec Zorko. Program poteka ob dogovorjenih terminih v
CDUO, kjer so na voljo prostor, oprema
in pomoč mentorice, s seboj prinesete le
dobro voljo in sveže ideje.

Tečaji in programi
bodo
potekali po dogovorjenem
urniku v prijaznem in sproščenem vzdušju v
majhnih skupinah ob ob upoštevanju ukrepov in priporočil
NIJZ-ja in drugih pristojnih
institucij. Prijave
sprejemamo do
zasedbe prostih
mest na cduo@keramikacenter.com, za
več informacij obiščite našo spletno stran
www.keramikacenter.com in nas sprem-
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ljajte na družbenih omrežjih. Oblikujte
si jesen po svoje, glina vabi, pridružite se
nam!

PRIHAJAJO ROKO-DELCI
Oktobra začenjamo z izvajanjem projekta Roko-delci, ki smo ga v začetku tega
leta uspešno prijavili na 5. javni razpis
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za namen priprave in izvajanja
dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih
skupin. Širok nabor projektnih aktivnosti
bo v naslednjih dveh letih spodbudil razvoj rokodelstva in na naše območje prinesel zanimive dodatne vsebine.
Operacija sodelovanja Roko-delci izhaja
iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradi-

Foto: Tjaša Korošec

cionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh
znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi
smernicami razvoja in predstavitve ter
trženja rokodelstva. Projekt povezuje štiri
lokalne akcijske skupine (LAS s CILjem,
LAS Loškega pogorja, LAS Obsotelje in
Kozjansko in LAS Dobro za nas), v katerih aktivno delujemo rokodelski centri, ki smo projektni partnerji (Čipkarska šola Idrija, Rokodelski center DUO
Škofja Loka, Rokodelski center Rogatec
in Center domače in umetnostne obrti
Slovenska Bistrica). Segmente identitete
in razpoznavnosti območij posameznih LAS,
ki jih rokodelski centri
že strokovno razvijamo
in tržimo, bomo s povezovanjem nadgradili in
implementirali izkušnje
na omenjenih območjih.
Svoje dosedanje delo
bomo s pomočjo novih pristopov celoviteje
predstavili širši javnosti.
V začetku se bomo
posvetili natančnejšemu
strokovnemu
eviden-

tiranju ohranjenega znanja in njegovi
primerni predstavitvi v obliki izobraževalnih priročnikov in filmskega gradiva.
V nadaljevanju bodo v okviru projekta
med drugim izvedeni številni dogodki – od razstav, rokodelskih izobraževanj
in delavnic za izmenjavo znanja in praks
do prireditev s strokovnimi vsebinami. S
projektom želimo dragoceno rokodelsko
znanje interpretirati in umestiti v sodobni
prostor in čas ter s tem okrepiti turizem in
podjetniško-rokodelske potenciale.
Projekt smo pomenljivo naslovili »Rokodelci«. Vse, kar bomo v projektu predstavili, ustvarjajo roke številnih posameznikov, mojstric rokodelk in mojstrov
rokodelcev. Vsak od njih ohranja specifični del narodne identitete, vsi skupaj pa
bomo skozi projekt pomembno prispevali k ohranitvi dela slovenske nesnovne
kulturne dediščine. Zato rokodelci niso
le obrtniki, nosilci specifičnih znanj in
veščin, ampak kot roko-delci nosilci poslanstva, s katerim pomembno prispevajo
k ohranjanju teh znanj na način, da so ga
pripravljeni deliti in širiti med druge. Le
povezani smo lahko uspešni.

PRIREDITVE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
V mesecu septembru bodo v organizaciji Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska
Bistrica izvedene naslednje prireditve oziroma izobraževanja:
• 11.–13. 9.2020:
regijska likovna kolonija Štatenberg;

• 17. 9. 2020 ob 17. uri,
kulturni dom Črešnjevec:
otvoritev likovne razstave del,
nastalih na likovni koloniji na Črešnjevcu 22. 2. 2020;
• 24. 9. 2020 ob 17. uri,
Viteška dvorana dvorca Štatenberg: otvoritev regijske likovne razstave del, nastalih na likovni koloniji Štatenberg 2020.
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IZŠLA KNJIGA O METULJU
Pri Kulturnem centru Maribor, zavodu za
umetniško produkcijo in založništvo, je
pred kratkim izšla knjiga Zgodba o Metulju. Napisala jo je Štefanija Krhlanko, ki
v Centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici vodi proslave in kulturne programe.
Upokojena profesorica slovenskega jezika s književnostjo in sociologije, večino
let je poučevala na OŠ dr. Jožeta Pučnika
na Črešnjevcu, je zanimivo zgodbo začela
pripravljati novembra leta 2017, medtem
ko njeni zametki segajo že skoraj 40 let
nazaj. »V šoli sem poleg slovenščine poučevala še marsikaj. Ko sem delala s klubi
OZN, sem želela biti malo bolj razgledana ali pa pametna, če se malo pošalim. V
Kopru sem se udeležila mednarodnega seminarja o mirovni vzgoji, kjer smo imeli
čudovito delavnico. Postopek je zapisan
v knjigi Zgodba za Macija Saša Gazdića,
ki je izšla v Ljubljani leta 1994. Na sejmu
Didacta v Münchnu sem nabavila tudi lajnico in luknjač ter začela z natečaji v šoli.
V več kot desetih letih dela z otroki je nastalo ogromno čudovitih raziskovalnih nalog in natečajev,« uvodoma pove Štefanija
Krhlanko.
Centru za starejše Metulj se je pridružila

takoj po ustanovitvi. Kot pravi, so ji rekli, da bo ta stvar zanjo: »Na voljo je bilo
toliko dejavnosti, da sem morala izbirati.
Gre za dejavnosti, ki so dobre za zdravje
in druženje, skratka za stvari, ki izpolnijo človekovo življenje. Začela sem s telovadbo, ker je gibanje najpomembnejše.
V skupini je to veliko lažje početi kot pa
samemu. Potem sem se pridružila še plesu
in družabnemu petju. Sicer pa pomagam
na kulturnem področju, pri pripravljanju
in vodenju proslav. Beremo knjige, imeli
smo tudi pesniške dneve, tukaj pravzaprav nadaljujem svoje delo iz šole.«
Knjiga je začela nastajati pol leta pred 10.
obletnico delovanja Metulja. »Prijatelji so
me vprašali, kaj pa imaš ti v centru, da si
vsak dan tam. Pomislila sem, da bo treba nekaj narediti, če smo premalo prepoznavni. Spomnila sem se na mojo šolo
in na Zgodbo za Macija. Porodila se mi je
ideja, da bi naredila ustvarjalno delavnico
tudi s starejšimi ljudmi. Sprejeli so mojo
idejo in takrat je tudi začela nastajati knjiga. V njej je predstavljen ves program
centra oziroma povzetek vsega, kar se je
v desetih letih razvilo iz tega Metulja, torej iz bube in naprej,« pojasnjuje Štefanija

Krhlanko.
Kot še pravi avtorica, je srečna, da je knjiga zagledala luč sveta, največ pa ji pomeni
čudovit odziv starejših: »To je nek mozaik vseh src, ki bo večno ostal v Slovenski
Bistrici. To je dokument o tem, kaj lahko
naredimo ljudje sami tudi na stara leta. S
knjigo povemo vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših, da se ni treba bati
starosti, ki je lahko čudovita, če si pozitiven, če iščeš, če si akter … Ljudje imamo
vse, samo v sebi moramo poiskati in podariti drugim. Tukaj se to dogaja in to je
res nekaj posebnega.«
In kot je v uvodu knjige Zgodba o Metulju
med drugim zapisal Sašo Gazdić, vodja
Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice pri ministrstvu za kulturo:
»Zgodba o Metulju nam poleg vseh posameznih zgodb pripoveduje tudi o občutljivosti, ki je zaznala, kje je danes tako zelo
potrebna – v odnosih med generacijami.
Zgodba o Metulju je še en svetlikajoči se
kristalček, ki odseva človeško dobroto.«
Tomaž Ajd
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DRUŠTVA

UREJANJE POTI
V BISTRIŠKEM
VINTGARJU

Informator, september 2020
Planinsko društvo Slovenska Bistrica v
Bistriškem vintgarju ureja pot do Močnika. Pot, ki je dolga deset kilometrov,
bodo dokončali do jeseni. Načrtujejo, da
jo bodo uredili do te mere, da bo varna za
obiskovalce. Opremili jo bodo tudi z mostnicami in držali. »Vsako leto je treba v
Bistriškem vintgarju požagati in odstraniti
nekaj lesa, pri urejanju poti nam s sofinanciranjem materiala zadnji dve leti pomaga
Občina Slovenska Bistrica. Delovne akcije, ki so povezane z vzdrževanjem poti,
torej z žaganjem, odstranjevanjem lesa in
urejanjem mostnic, zahtevajo specifična
znanja. Te akcije izvaja skupina petih do
šestih ljudi,« pove Breda Jurič, predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica.
Člani Planinskega društva Slovenska Bistrica skrbijo skupaj za skoraj 30 kilometrov planinskih poti. Gre za dve poti do
Treh kraljev; ena vodi skozi Bistriški vintgar, druga pa skozi Tinje po zunanji strani. Poleg tega skrbijo tudi za poti do slapa
Šum, Osankarice in Treh žebljev.
Tomaž Ajd
A. P.

S TURISTIČNIMI BONI V
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Društvo invalidov Črešnjevec je konec julija organiziralo nekajdnevno rehabilitacijo v Šmarjeških Toplicah. Vsi prijavljeni
so se zbrali v Slovenski Bistrici in prisluhnili predsedniku Antonu Kolarju, ki je
napovedal aktiven in poučen nekajdnevni
program, seveda ob upoštevanju napotkov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.
Začele so se številne aktivnosti. Ob prihodu v toplice je bilo treba najprej urediti
prijave in vse papirje, saj so koristili turistične bone. Nato so prejeli ključe sob, se
namestili in začelo se je druženje. Vsako
jutro so se lahko udeležili različnih aktivnosti: telovadbe v bazenu in na prostem,
kopanja in popoldan nordijske hoje in
kolesarjenja. Vse aktivnosti so se izvajale
pod vodstvom strokovnjaka. Čez dan so
se veliko družili, ob večerih pa so se ob
prijetni glasbi dobivali na terasi hotela.
Naslednji dan so se odpravili na pohodniški izlet k cerkvi svete Ane. Udeležili so se
tudi poučnega predavanja, ki ga je vodil
dr. Ladislav Golouh. Tema je bila infarkt

srca in visok krvni tlak. Govorili so o tem,
kdaj, kako in predvsem pravilno ukrepati v primeru bolečin v prsih. Dotaknili so
se tudi vprašanj o covidu-19 in na koncu
strnili tri točke: obvezno nošenje mask,
osebna distanca, umivanje in razkuževanje rok. Bivanje v hotelu je bilo prijetno,
kulinarika odlična in osebje prijazno.
Imeli so organiziran prevoz s turističnim
vlakcem in voden izlet, na katerem so si
ogledali čebelarstvo Gorenc. Pot z vlak-

cem so nadaljevali proti Otočcu, kjer so
si ogledali tamkajšnje zanimivosti in grad
Otočec. Nato so se odpeljali na kmečki
turizem na degustacijo cvička. Za konec
pa še piknik. Predzadnji dan so imeli piknik na prostem, kjer so strnili spomine
na čudovit teden, ki so ga doživeli pod
zelo ugodnimi pogoji s turističnimi boni,
nekaj pa je prispevalo društvo invalidov
… in pijača v lastni režiji. Zahvalili so se
predsedniku Antonu Kolarju in njegovi
ženi Marjani, ki sta bdela nad vsem in organizirala izvrsten šestdnevni počitek, ki
bi si ga sicer le redki lahko privoščili.
Brigita Ptičar
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SEJALEC JANJE RAKUŠ
ZMAGAL V INDIJI

Vsestranska umetnica Janja Rakuš iz
Slovenske Bistrice s svojim ustvarjanjem nenehno preseneča in se umešča med svetovno elito vizualnega
umetniškega ustvarjanja. Za svoj
kratki film Sejalec (The Sower) je
pred kratkim na mednarodnem filmskem festivalu v Indiji prejela prvo
nagrado za režijo. Pred tem je bil
tudi del skupinske razstave Creative
code visual art showcase (Kreativna
koda, vizualna umetniška predstava), ki je prvič potekala vzporedno
v fizičnem prostoru galerije v New
Yorku in v virtualnem svetu, kjer si jo
je bilo mogoče ogledati kot virtualno
realnost ali kot dvodimenzionalno
razstavo. Na razstavi je sodelovalo
okoli 30 umetnikov z vsega sveta.
»Moj video je nastal – tehnično – kot
hibrid digitalne slike in videa, izdelanega v programu Touchdesigner.
Glavni motiv Sejalca je nadaljevanje
tradicije evropskega slikarstva od Jean-Françoisa Milleta, Vincenta Van
Gogha ... Če je bil njihov Sejalec ikona Zemlje, je moj Sejalec kozmični
sejalec, ki presega fizično ikono in
menjavo letnih časov. Gre za arhetip,
za transfiguracijo, potovanje svetlobe v telesu,« je pojasnila vsestranska
umetnica Janja Rakuš in dodala, da
je bil Sejalec zelo dobro sprejet, zanimanje za razstavo pa je bilo nad pričakovanji, zato so avgusta še dvakrat
ponovili vstop v virtualno sobo prek
portala Sansar.com.
T. A.
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10 LET KNJIŽNICE TINJE
si ogledali Jakčev
mlin. Nekaj izmed
naših prireditev
smo organizirali v
sodelovanju s Turističnim društvom
Tinje in oglede
obogatili s tematskimi pohorskimi
pravljicami. Tudi v
letošnji jeseni smo
načrtovali podoben dogodek, toda
Ko so pred desetimi leti zgradili prizidek
k osnovni šoli na Tinju, sta svoje mesto
dobila tudi vrtec in knjižnica. Knjižnica
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je svoj
oddelek na Tinju odprla 1. oktobra 2010.
Sodobni, svetli in prijazni prostori se razprostirajo na 112 kvadratnih metrih. Od
vsega začetka so namenjeni vsem krajanom in krajankam, torej vsem ljudem, ki
imajo radi knjige.
Knjižnica je v teh desetih letih močno
obogatila knjižnično zbirko. Bralci lahko
izbirajo med okoli 8000 izvodi knjižnega
in neknjižnega gradiva. Če se sprehodijo
po naših prostorih, lahko vsakdo najde
nekaj zase: knjige za branje doma, revije
za kratkočasenje, lutke, s katerimi otroci
ustvarijo svoj pravljični svet, ali didaktične igrače, s katerimi bogatijo svoj razvoj.
Računalnik jim nudi povezavo do informacij na svetovnem spletu in še marsikaj
bi se našlo.
V knjižnici enkrat mesečno ob sredah
potekajo pravljične urice, dvakrat letno otroci ustvarjajo na delavnicah, kjer
pokažejo svojo kreativnost. Vsako leto
vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom
podarimo predstavo; obiskali so jih že čarovnik, štrk iz Prekmurja, Mojca Pokrajculja, žabica v rdečih hlačkah in še kdo.
V njihovih bleščečih očeh odseva veselje
ob popotovanju v domišljijski svet. Otroci iz sosednjega vrtca in šole so pogosto
naši gostje, radi prisluhnejo pravljici, si
ogledajo knjižnico, nato pa se tudi vpišejo in nas obiskujejo skupaj s starši.
Nekajkrat letno pripravimo tudi raznolika predavanja: potopisna, o osebnostni
rasti, zdravilnih rastlinah, gobarjenju
idr. Kar nekajkrat smo tudi organizirali
pohod, ki smo ga poimenovali Zakladi
tinjskega Pohorja. Tako smo se podali
do Ančnikovega in Kotnikovega gradišča, obiskali zeliščarja Boža Žerjava in

verjetno ga bomo morali prestaviti na
ustreznejši čas.
Imeli smo tudi dve večji razstavi, ki smo
ju posvetili tinjskim ustvarjalcem. Prva
je bila posvečena ljudski ustvarjalki Jelki
Verdeljak in njeni pesniški zbirki Hrepenenja, druga pa pisatelju in zbiralcu
pohorskega ljudskega pripovedništva, Jožetu Tomažiču. Za razstavi so nam
gradivo prijazno odstopili
potomci obeh ustvarjalcev.
Oba dogodka sta spremljala literarna večera, obogatena z melodijami glasbenikov s Tinja. Uredili smo
poseben kotiček, kjer so
razstavljena dela, ki so nastajala izpod peres domačinov.
V Knjižnico Tinje je vpisanih 287 aktivnih članov,

ki jo redno ali občasno obiskujejo. Zadovoljni smo, da so nas domačini v teh
desetih letih prijazno sprejeli medse, da
se je knjižnica dobro vključila v lokalno
okolje in da se iz leta v leto vpisuje tudi
vse več odraslih bralcev. Želimo si, da bi
še več krajanov in krajank začutilo besede Stephena Kinga: »Knjige so edinstvena prenosljiva čarobnost.«
Vabimo vas, da v mesecu oktobru izkoristite možnost brezplačnega celoletnega vpisa v naši knjižnici na Tinju. Veseli
bomo, če nas boste obiskali v naši knjižnici na Tinju, ki je odprta ob ponedeljkih od 11. do 15. ure in ob sredah od
15. do 18. ure. Končala bom z mislijo neznanega avtorja: »Knjige, misli in dežniki
delujejo le, če jih odpremo!«
Aleksandra Repnik Merc, knjižničarka v
Knjižnici Tinje
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K N J I Ž N I C A M A KO L E V N OV E M B RU P R A Z N U J E
1 0 L E T D E L O VA N J A
Za leto 2020 bi lahko rekli, da do danes ni
bilo ravno naklonjeno človeštvu. V prvi
polovici tega leta se je zgodilo marsikaj,
česar ljudje nismo bili najbolj veseli. Strah,
žalost, trpljenje, bolezen niso preplavili le
naše prelepe Slovenije, ampak ves svet.
Toda kot je zapisal že pokojni pisatelj in
novinar Christopher Hitchens: »Kar te ne
ubije, te okrepi.« Verjamem, da se bo človeštvo po teh čudnih časih okrepilo. Verjamem, da bodo začeli ljudje iskati srečo
v majhnih stvareh. Verjamem, da bodo
hvaležni za majhne pozornosti in da se
bodo veselili trenutkov, ki jih morda do
danes niso opazili, tako kot se občani občine Makole že deset let veselijo tega, da
imajo v svojem kraju splošno knjižnico, v
kateri jim je na voljo za izposojo knjižno
in neknjižno gradivo, hkrati pa lahko v
knjižnici obiščejo katero od mnogih prireditev in predavanj, ki jih zanje organiziramo v knjižnici. Že deset let. Desetletje.
Desetina stoletja. Za neskončnost kaplja
v morje, za čas človeškega življenja pa dokaj dolga doba.
Začetki knjižnične dejavnosti v Makolah
segajo v sredo prejšnjega stoletja, ko je
bila po 2. svetovni vojni v kraju osnovana
ljudska knjižnica. Sprva je bila knjižnica
odprta ob nedeljah, pozneje pa so delovni
čas spremenili. Takratne knjižničarke so
bile »prostovoljke«, največkrat učiteljice,
ki za svoje delo v knjižnici niso prejemale

plačila. Pozneje so knjižnico zaprli, gradivo pa je bilo razdeljeno, nekaj je bilo prepeljanega v knjižnico v Slovenski Bistrici.
V Makolah je imela svoje postajališče
Potujoča knjižnica Mariborske knjižnice,
leta 2010 pa je ta prenehala kraj obiskovati, saj je svoja vrata občanom v prostorih
šole odprla krajevna knjižnica Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Makole.
Knjižnica Makole je krajevna knjižnica
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Obratuje od meseca novembra leta
2010 in je na voljo vsem občanom občine
Makole in tudi drugim. V Knjižnici Makole potekajo poleg izposoje knjižničnega
gradiva še druge dejavnosti, kot so različne prireditve za otroke in odrasle: bralna
značka za odrasle, pravljična doživetja,
ustvarjalne delavnice, bibliopedagoške
ure za predšolske otroke in osnovnošolce, sodelujemo pri nacionalnem projektu
Rastem s knjigo za osnovnošolce, pri mednarodnem projektu Noč knjige, izvajamo
pilotski bralno spodbujevalni projekt
Knjižni zakladi malega Lovra, predavanja in različna druženja, kot je na primer
študijski krožek, ki poteka pod okriljem
Ljudske univerze Slovenska Bistrica.
Knjižnica Makole zelo dobro sodeluje z
Vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enoto Krtek Makole, in z Osnovno
šolo Anice Černejeve Makole, saj vodilni
v teh ustanovah cenijo branje in knjige
ter se zavedajo, da branje ni le razvedrilo, ampak veliko doprinese h kakovosti

življenja. Občina Makole, ki je soustanoviteljica Knjižnice Makole, ima za naše
prošnje in potrebe vedno posluh in poleg rednega letnega sofinanciranja knjižnici velikokrat omogoči kakšno dodatno prireditev, kot so na primer nekatere
lutkovne predstave za otroke, pogostitev
predšolskih otrok ob podelitvi eko bralne
značke in drugo.
Število članov knjižnice s stalnim prebivališčem v občini Makole se iz leta v leto
povečuje. Glede na statistike ocenjujemo,
da je član knjižnice že vsak peti prebivalec naše občine in da si vsak občan občine
Makole na leto v povprečju izposodi štiri
knjige.
V Knjižnici Makole je članom knjižnice
za izposojo na voljo 9564 enot knjižnega
gradiva in 626 enot neknjižnega gradiva
(revije in časopisi, DVD-ji, CD-ji, e-publikacije …).
Knjižnica Makole je odprta ob ponedeljkih od 10. do 15. ure in ob sredah od 13.
do 18. ure.
Z željo, da bi bila naša druščina ljubiteljev
knjig in branja še obsežnejša, knjižnica v
mesecu novembru, ko praznuje Knjižnica Makole svoj »rojstni dan«, vsem novovpisanim članom podarja brezplačno
enoletno članarino.
Vabljeni v knjižnico. Vabljeni v svet druženja, branja in znanja.
Mojca Plaznik Plavec
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F estiva l D ojiva se

Ob svetovnem dnevu dojenja, ki je bil v mesecu avgustu, je znova
potekal festival Dojiva se. Festival se je odvijal z različnimi dejavnostmi v 20 krajih po Sloveniji in letos smo sodelovali tudi mi.
Cilj festivala je bil nudenje prostora ženskam, da se počutijo slišane. Samo z znanjem lahko imajo močno vlogo posameznika in si
zaupajo. Zato se je tudi slogan festivala glasil #zaupamsi.
V pritličju osrednje knjižnice smo pripravili razstavo knjig, ki so
velika zakladnica znanja, s katero ozaveščamo, saj knjige dajejo
podporo pri izzivih nosečnosti, dojenju, mladi družini, skrbi za
dojenčka in materinstvu. Kje drugje lahko najdemo znanje, če ne v
knjigah? Razstava je bila na ogled v prvi polovici avgusta.
Tanja Jakolič

V S O Ž I T J U Z N A R AVO
Podobe bistriških domačij v Knjižnici
Knjižnica že tradicionalno v avgustu in v prvi polovici septembra
gosti razstavi, tematsko vezani na prireditev Podobe bistriških
domačij.
Likovno društvo Paleta je na tokratni slikarski razstavi na ogled
postavilo dela, tematsko vezana na čebelarstvo. Na razstavi sodelujejo Štefka Jesenek - Šeša, Stanka Reis, Romana Sagadin, Vojko
Kumer, Franci Kolar, Svetlana Godec in Zvonimira Male. So pa
letos k sodelovanju na razstavi povabili tudi pet gostujočih slikarjev, in sicer Toneta Voduška in Lojzeta Erjavca iz Radelj ob
Dravi, Meto Jarc iz Lukovice, Melito Zupančič iz Maribora in
domačina Ivana Skledarja s Črešnjevca.

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Iz Društva Majolika pa se v vitrinah predstavlja sekcija keramika. Na ogled so uporabni kot tudi dekorativni izdelki. Predstavljajo se njihove štiri članice, Stanka Janžič, Ljubica Zgonec
Zorko, Natalija Zorko in Patricija Žnidar. Razstavljeni izdelki
nosijo certifikat vrhunske kakovosti Rokodelstvo Art & Craft
Slovenija.
Razstavi sta v prostorih knjižnice na ogled do 15. septembra.
Natalija Stegne
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O d cok l e in g l inene posode do » šturmance «
posodo velja, da je vsestransko uporabna. V
času, ko stremimo nazaj k naravi, dobiva spet
svoje mesto v kuhinji.
Večinoma jo uporabljamo za peko številnih jedi
v pečici, na primer mesa,
različnih narastkov, gostih enolončnic in seveda
tudi kruha in potic ter
drugega peciva.
V drugi vitrini je bila petrolejka. Ta se je v Evropi pojavila že okoli leta
1860 in izdelave steklenih petrolejk so se lotili
tudi naši pohorski glažutarji. Na podeželju je
imelo vse več ljudi prenosne petrolejke ali pa
V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica je bila v poletnih mesecih na
ogled razstava, poimenovana Dediščina
med Pohorjem in Bočem. Razstavljena
je bila glinena posoda za peko potice, ki
se je prenašala iz roda v rod. Za glineno

take, ki so jih obesili na steno. Ponekod so
visele tudi s stropa in imele na vrhu senčnik, ki je razpršil svetlobo po prostoru. Z
elektrifikacijo mest, trgov in podeželja je
petrolejka izgubila boj za obstanek, ostala
je le del naše premične kulturne dediščine.

PRVI DEL SLIKARSKE ŠOLE
RUDOLFA ŠPANZLA
Od 21. do 23. avgusta je
v Slovenski Bistrici potekal prvi del že 10. slikarske šole Rudolfa Španzla
Trompe L'Oeil. Letos
so šolo v celoti izvedli v
Slovenski Bistrici. Udeleženci, slikarji iz različnih koncev Slovenije, so
slikali podobe Slovenske
Bistrice, kot so Trg svobode, mestni park, grad
in drugo. Slikanje je potekalo na prostem po vsem
mestu in pod budnim
očesom priznanega slovenskega akademskega
slikarja Rudolfa Španzla.
Nastala so čudovita dela,
ki bodo razstavljena po
končanem drugem delu
slikarske šole v mesecu
oktobru v gradu v Slovenski Bistrici.

Ohranilo se je mnogo posebnih petrolejk,
ki so jim rekli »šturmance«.
Nekdaj se je na kmetijah pogosto tudi
obutev za družinske člane izdelala kar v
priročnih domačih delavnicah. Za opravljanje vsakodnevnih hišnih opravil so
bile doma izdelane lesene cokle, in prav
te so krasile tretjo vitrino. Za podplate so
običajno uporabljali bukov ali javorov les.
Podplat je bil v sprednjem delu ukrivljen
nekoliko navzgor in oblikovan v konico.
Zgornji del cokel je bil običajno usnjen.
Za boljši oprijem stopala je bil okrog
pete dodan poseben usnjen trak – opetnik. Folklorna skupina KUD-a Otona
Župančiča Tinje, ki je lansko leto obeležila 30-letnico svojega delovanja, je cokle
vpletla v ples. Namreč plesalci, ko so oblečeni v delovna lanena oblačila, imajo
obute cokle. Sicer pa na Tinju že vrsto let
uspešno deluje Turistično društvo Cokla
Tinje.
Na ogled so bili različni turistični informativni prospekti, ki jih je možno dobiti
v Turistično informacijskem centru Slovenska Bistrica (TIC-u).
Natalija Stegne
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9. VETERANSKI VIP-TURNIR
V MALEM NOGOMETU
Športno društvo Zgornja Ložnica je 26.
junija izvedlo tradicionalni, tokrat 9. veteranski VIP-turnir v malem nogometu. Na turnirju, ki je potekal v počastitev
29. obletnice neodvisnosti Slovenije in
zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji
Ložnici, se je pomerilo pet ekip. Prvo mesto so osvojili domačini, Športno društvo
Zgornja Ložnica, Gamsi veterani. Druga
je bila ekipa Krajevne skupnosti Vrhole - Preloge, tretje mesto je zasedlo Policijsko veteransko združenje Sever, odbor
Slovenska Bistrica, sledita ekipi Krajevne
skupnosti Tinje in Območnega združenja vojnih veteranov Slovenska Bistrica. »
Ekipe so se po izvedenem žrebu pomerile
po ligaškem sistemu tekmovanja, vsaka
z vsako. Po izenačenih bojih v skupinah
sta se prvi dve ekipi pomerili za zmagovalca turnirja, tretja in četrta pa za tretje
mesto. Gledalci so videli všečen in borben nogomet z veliko mero nogometnega
znanja, požrtvovalnosti in fair playa,« je
po končanem turnirju povedal Andrej To-

mažič, predsednik Športnega
društva Zgornja Ložnica. Pokal za najboljšega vratarja je
prejel Danijel Ramšak, pokal
za najboljšega igralca turnirja pa Matej Hren. Turnir se je
začel s postrojem udeleženih
ekip in himno Republike Slovenije, ki jo je odpela Moška
komorna skupina KUD Lojzeta Avžnerja Zgornja Ložnica. Po otvoritvenem govoru
Andreja Tomažiča so sledili
še nagovori Stanislava Skubica, predsednika Krajevne
skupnosti Zgornja Ložnica,
Mirana Krušiča, predsednika
OZVVS Slovenska Bistrica, in
dr. Ivana Žagarja, župana Občine Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd
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7. ŠPORTNI VIKEND

Zaradi novega koronavirusa so bile letos
mnoge športne prireditve prestavljene ali
celo odpovedane. Športna zveza Slovenska
Bistrica je morala prestaviti tradicionalni
7. Športni vikend, ki je bil načrtovan za
mesec junij. »Odločili smo se, da bomo v

sodelovanju z Javnim zavodom za šport
ter s klubi in društvi poizkušali Športni
vikend organizirati v mesecu septembru,
natančneje v terminu od 20. do 27. septembra. Seveda se bomo prilagajali takratni situaciji, potrebno bo upoštevati vsa

ZMAGA KEGLJAČEV
SPODNJE POLSKAVE
Moška ekipa Društva upokojencev Spodnja Polskava je zmagovalka 1. lige Zgornjepodravske pokrajinske zveze DU Maribor v kegljanju s kroglo na vrvici. Izmed
devetih ekip je preprečljivo osvojila prvo
mesto, saj so kegljači podrli 13.452 kegljev,
medtem ko so druge ekipe skupaj podrle
12.968 kegljev. Z zmago so si zagotovili
tudi uvrstitev na državno prvenstvo. Ali
bodo prvenstvo lahko izvedli, zaradi novega koronavirusa še ni jasno. Tudi sicer je
rusko kegljanje med starejšimi na Spodnji
Polskavi zelo priljubljeno.
Na Spodnji Polskavi so igrišče za rusko

S

kegljanje naredili leta 2001, pet let pozneje so kegljišče še pokrili s streho. Od takrat
spodnjepolskavski kegljači redno trenirajo dvakrat na teden po dve uri. Že skoraj
20 let redno tekmujejo na mnogih turnirjih, ki jih ob občinskih praznikih pripravljajo društva upokojencev zgornjega Podravja. Na teh turnirjih (Pragersko, Fram,
Rače, Duplek, Maribor Tezno, Rogoza,
Bezena, Hoče, Spodnja Polskava), vsako
leto jih je 19, so osvojili okoli 500 pokalov.
Še posebej so ponosni, da so leta 2017 v
Šentilju pri Velenju slavili na pokalu Slovenije. »Ne glede na to, kdo je nasprotnik,

priporočila in navodila NIJZ-a ter nacionalnih panožnih zvez,« pojasnuje Boštjan
Fridrih, sekretar Športne zveze Slovenska
Bistrica.
Na lanski prireditvi je v treh dneh v 23
različnih tekmovanjih in predstavitvah
sodelovalo okoli 1000 udeležencev. Tako
kot lani tudi za letošnji Športni vikend
načrtujejo spominski turnir Bojana Siniča v malem nogometu. Bojan Sinič, dolgoletni urednik Tednika Panorama, je bil
velik privrženec športa. Med drugim je bil
predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, z veliko vnemo je vrsto let pripravljal tradicionalno prireditev Športnik leta
občine Slovenska Bistrica. Bil je športnik
rekreativec in tudi glavni pobudnik za
ustanovitev novinarske nogometne ekipe,
ki je sodelovala na različnih turnirjih. Poleg tega bodo na glavnem stadionu v Slovenski Bistrici znova skušali organizirati
revialno nogometno tekmo med ekipama
gospodarstva in negospodarstva. S prireditvijo bi hkrati obeležili nov državni praznik, dan slovenskega športa.
Tomaž Ajd

naši fantje se vedno borijo. Posebno rivalstvo pa se je ustvarilo z Duplekom, ki ima
v ligi dve ekipi. Najbolj pomembno je, da
premagajo Duplek,« pravi Irma Selinšek,
predsednica Društva upokojencev Spodnja Polskava. Na turnirjih sodeluje tudi
ženska ekipa; poleg Irme Selinšek tekmujejo Renata Amon, Elizabeta Čavničar,
Vesna Jalševec in Sonja Ekart. »Me nismo
tako zagrete za treniranje. Gre predvsem
za rekreacijo, pridemo in se družimo,
moški pa želijo biti prvi,« z nasmehom
pove Irma Selinšek in doda, da je rusko
kegljanje zelo primerno za upokojence.
V Društvo upokojencev Spodnja Polskava
je vključenih okoli 200 članov. Poleg članov, ki se ukvarjajo z ruskim kegljanjem,
v društvu deluje še manjša ekipa šahistov.
Pohodniki niso organizirani, so pa zelo
dejavni, saj se vsak dan zgodaj zjutraj ena
skupina odpravi na sprehod. Prav tako
redno obiskujejo svoje najstarejše člane,
med upokojenci je veliko starih tudi več
kot 90 let. Marsikomu so pomagali v času
epidemije covida-19, poleg tega večkrat
na leto obiščejo bolne, veliko jih biva tudi
po domovih za starejše, in jih obdarijo s
kakšno malenkostjo. Dobro sodelujejo
tudi z drugimi društvi, zelo dejavni so v
okviru tradicionalne prireditve Spodnjepolskavsko poletje, ki pa je letos zaradi
novega koronavirusa žal ni bilo.
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FRANC PINTER IN ANTON
KOLAR DRŽAVNA PRVAKA
Anton Kolar (Društvo invalidov Črešnjevec) in Franc Pinter (Društvo paraplegikov Podravje) sta 5. julija na državnem
prvenstvu za invalide v streljanju v Ljubljani osvojila kar tri zlate medalje. Franc
Pinter je zmagal v streljanju s serijsko in
standardno zračno puško, Anton Kolar pa
v streljanju z zračno pištolo. Še posebej se
je svoje zmage razveselil Anton Kolar, ki je
šele pred štirimi leti začel resneje trenirati
streljanje z zračno pištolo. »Zelo sem zadovoljen, ker sem pred tremi leti na državnem prvenstvu osvojil tretje mesto. Zaradi
koronavirusa so bile razmere kar pestre.
Povsod na tekmovališču razen na strelnih
mestih smo morali nositi maske. Dosegel
sem 524 krogov, drugouvrščenega sem
premagal za 19 krogov, tretjeuvrščenega
pa kar za 50 krogov. Z rezultatom sem
zelo, zelo zadovoljen,« pravi Anton Kolar,
ki je tudi predsednik Društva invalidov
Črešnjevec. Kot je pojasnil, v Društvu invalidov Črešnjevec deluje 210 članov, med

njimi je 35 športnikov. Na območnih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije nastopajo v kegljanju, streljanju in
ribolovu. So zelo dejavni in tudi uspešni,
med drugim osvajajo naslove državnih
prvakov v ribolovu.
Franc Pinter - Ančo je uspehov že vajen.
Slovenjebistričan je vrhunski strelec in
dobitnik več medalj v streljanju na paraolimpijskih igrah, treh srebrnih in ene bronaste. Prihodnje leto bo nastopil že na svojih osmih paraolimpijskih igrah. »Zmagal
sem v streljanju s standardno puško, ki
je moja prioriteta. Tudi s serijsko zračno puško mi je uspelo premagati svojega
nasprotnika. Streljali smo v posebnih razmerah, kljub temu pa sem se moral sprijazniti in narediti tisto, kar delam. Potem
je tudi rezultat takšen, kakršen je,« je svoj
nastop na državnem prvenstvu komentiral vrhunski športnik. Postavil je rezultat
617,1, s tem da je v 24. strelu sprožil 4,6,
saj se mu je sprožila puška. Zaradi tega

je imel pet krogov manj, kar pomeni, da
bi imel rezultat 622,1, s katerim bi lahko
tudi na največjih tekmovanjih posegel po
najvišjih mestih. Zaradi situacije v zvezi z
novim koronavirusom je njegov nadaljnji
program priprav za največja tekmovanja
negotov. »Postavlja se vprašanje, kako bo
s paraolimpijskimi igrami, ki so načrtovane za prihodnje leto, od 25. avgusta do
5. septembra. Tudi evropsko prvenstvo v
Laškem, ki naj bi bilo letos od 20. do 25.
novembra, za katerega se pripravljam, je
pod vprašajem. Ta koronavirus dela svoje,
med pripravami si miselno mogoče tudi
nekje drugje. Tudi biološka ura dela svoje. Kljub temu da sem v letih, so rezultati
še vedno dovolj dobri,« pojasnjuje Franc
Pinter, ki upa, da se bodo razmere normalizirale in da bo lahko tekmoval na evropskem prvenstvu in paraolimpijskih igrah
v Tokiu.
Tomaž Ajd
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Piše: Drago Čož
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Vir: Tednik Panorama

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

OSTANIMO PREVIDNI.
VIRUS JE ŠE VEDNO
MED NAMI.
UPOŠTEVAJMO PRAVILA.

