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Mednarodnega sejma podjetništva in obrti v Celju med
10. in 15. septembrom se je
pod okriljem RIC-a Slovenska Bistrica in ob sodelovanju
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Slovenska Bistrica na
skupnem razstavnem prostoru v dvorani F udeležilo osem
podjetij z območja Občine Slovenska Bistrica. Na 104 kvadratnih metrih velikem razstavnem prostoru so razstavljali:
SMS Strašnik, EMB Electronic,
Šternmatik, Rastlinjaki Gajšek,
Mizarstvo in montaža lesnih izdelkov Mihec Žišt, Lesna galanterija Gajšt, Rajh Plus in Dukin.
Podjetje Megatekstil Megamobil je – kot že vrsto let – svoj
program predelave kombijev za
bivanje predstavilo na razstavišču kampinga in karavaninga.
Glede na letošnjo številno udeležbo bistriških obrtnikov na
skupnem razstavišču je bil razstavni prostor dodobra napolnjen. »Če bo tudi v prihodnjih
letih interes razstavljavcev takšen ali še večji, bomo potrebovali več prostora za predstavitev
vseh novosti in pestre ponudbe
obrtniških izdelkov,« so pove-

dali bistriški obrtniki, ki so sicer ocenili, da je bil
obisk letošnjega sejma podjetništva in obrti v Celju
dober. Skupni nastop obrtnikov na sejmu MOS 2019
je sofinancirala Občina Slovenska Bistrica.
Tomaž Pristovnik

NOV MEDNARODNI USPEH VOKALNE SKUPINE VIVERE

Pevke vokalne skupine Vivere iz Slovenske Bistrice, katerih umetniška vodja je Nadja
Stegne, so se od 3. do 6. oktobra udeležile 7. mednarodnega tekmovanja Bratislava Cantat 2019, na katerem so sodelovali zbori iz sedmih evropskih držav (Slovaške, Češke,
Madžarske, Romunije, Nemčije, Irske in Slovenije). Vivere so prejele dve zlati priznanji
in pokala ter zmagi v kategorijah ljudska pesem in male vokalne skupine od štiri do
devet pevcev; 95 točk v kategoriji ljudska pesem je bil drugi najboljše ocenjen nastop na
tekmovanju.

UVODNIK
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ti mladega športnika. Za vrhunske rezultate je potreben profesionalizem, za to pa
se mladi, potem ko končajo srednjo šolo,
zelo težko odločajo. Tisti, ki v mladem
športniku vidijo potencial (klubi, panožne zveze, OKS), bi morali tem mladim
zagotoviti oziroma prikazati njihovo pot,
tudi če športno ne bi uspeli. To pomeni
zagotoviti jim eksistenco v vsakem primeru, ker sicer marsikateri perspektivni športnih opusti profesionalizem in
se ukvarja s športom za svoje zdravje. V
tem delu športne zgodbe naredimo največ
napak. Razumljivo je, da se mladi na razpotnici vprašajo, kako bodo živeli, pa tudi
upati si je treba.
Šport je dejavnost in jo lahko definiram
takole: šport je v širšem smislu ljubiteljsko psihofizično udejstvovanje človeka v
prostem času, ki se mu posvečamo iz veselja in zaradi telesnovzgojnih koristi.

VESELJE
DO ŠPORTA
Zelo lepo je govoriti o lepih zadevah, tokrat je to šport v Slovenski Bistrici. Športna
infrastruktura v Slovenski Bistrici je glede
na stanje pred 15 leti zelo dobra razvita. V
kratkem bosta prenovljena športna dvorana Bistrica in kopališče. Rezultati takega
stanja so že kar nekajkrat vidni.

je treba začeti iskati tiste, ki kažejo veliko
volje do športne vzgoje, in to radi delajo.
Koliko so se naučili, pokažejo na šolskih
športnih tekmovanjih. In tam je možnost
za trenerje različnih panog, da poiščejo
kandidate za resen trening, pogoj pa je, da
trenerji na takšna tekmovanja pridejo.

Nazadnje smo pozdravili naše odbojkarje.
Ti fantje so zrasli na naših domačih tleh.
Imeli so srečo, da so jih podprli doma, da
so v prvih stikih z žogo imeli na voljo dovolj kakovostne trenerje, ki so jim vcepili
voljo, znanje, vztrajnost in hladnokrvnost.
Igrali so za matični klub. Ko so prerasli zmožnosti domačega okolja, so odšli
v sredine, ki so jim nudile še več, in to s
pridom izkoristili, postali so svetovni asi.
Bodimo ponosni na te fante, saj so veliki
promotorji našega kraja, a hkrati pomenijo izziv in obvezo sedanjim trenerjem ter
igralcem, da jim poizkušajo slediti. Naloga
lokalne skupnosti pa je, da poskrbi za še
boljše infrastrukturne pogoje in da pomaga pri vzgoji kakovostnega trenerskega
kadra.

Zelo občutljivo obdobje za mlade tekmovalce je obdobje od 10 do 12 leta starosti
oziroma do 16 let. V tem času marsikaterega zmanjka na športnih treningih,
in prav tu je najpomembnejša naloga za
trenerje in seveda starše, če želijo podpre-

Za doseganje vrhunskih rezultatov je treba zagotavljati vrhunske pogoje za trening
in seveda denar, o katerem pa tukaj ne
bom govoril. Že pri šolski športni vzgoji

Foto: Aleš Kolar

Torej, kaj moramo storiti? Spodbuditi
VESELJE do športnega udejstvovanja pri
mladih tako doma kot v šoli, računalnike
in druge sodobne pripomočke pa uporabljati samo toliko, kot je nujno. Veliko nalogo pri tem bi morali odigrati športni pedagogi in pravi pogled na učne programe.
Verjamem, da se na tem precej dela, saj
klubi in društva zaznavajo povečanje
števila udeležencev športne dejavnosti,
uspehi naših športnikov v mednarodnem
merilu pa mlade samo še pritegnejo in
spodbujajo.
Marjan Štimec, direktor
Javnega zavoda za šport Slovenska
Bistrica
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ODPRTJE NOVIH PROSTOROV
ZDRAVSTVENEGA DOMA

Foto: Aleš Kolar

V Slovenski Bistrici so v torek, 10. septembra, slovesno odprli nove prostore
zdravstvenega doma. Z nadzidavo so
pridobili 400 kvadratnih metrov novih
površin. Največ prostora je zavzel center
za krepitev zdravja, prostor v novem nadstropju so namenili še patronažni službi,
dispanzerju za ženske ter medicini dela,
prometa in športa.
»Najsodobneje opremljeni prostori omogočajo visoke standarde izvajanja storitev
našim uporabnikom, občanom občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Poleg tega omogočajo bistveno boljše delovne pogoje naših sodelavk iz centra

za krepitev zdravja,« je povedala Jožefa
Lešnik Hren, direktorica Zdravstvenega
doma Slovenska Bistrica. V zdravstvenem
domu se že dolgo zavedajo, da sta preventiva in izvajanje zdravstvenovzgojnih vsebin za občane ključni, saj sta zelo pomemben del primarne zdravstvene dejavnosti.
»K boljšemu zdravstvenemu stanju občanov prinese ogromno, morda celo več, kot
smo pripravljeni priznati, morda celo več
kot visoka, hitro rastoča medicinska znanost z zdravili in posegi na čelu. Bili smo
eni prvih, verjetno celo prvi v Sloveniji, ki
smo začeli z delavnicami zdrave prehrane
in gibanja že leta 2001. Gonilna sila zdra-

vstvenovzgojnega centra, Dragica Sedmak, Ljubomira Arh, Olga Čanžek in Jana
Željko, so orale ledino in nas prepričale
v pomembnost in potrebnost zdravstvenovzgojnih delavnic. Postavile so čvrste
temelje, na katerih je danes postavljen
center za krepitev zdravja, ki ga uspešno
vodi Silvija Lunder,« je še povedala Jožefa
Lešnik Hren.
Naložba je stala 1 milijon 300 tisoč evrov.
Večino denarja je v svojem proračunu
zagotovila Občina Slovenska Bistrica,
okrog 200 tisoč evrov pa je sofinanciralo
Ministrstvo RS za zdravje. Del denarja
bodo zagotovile še sosednje občine, ki jih
pokriva zdravstveni dom. »Gre za konstantna vlaganja tudi na tem področju.
Namen vlaganj je olajšati delo ekipi zdravstvenega doma, ki sicer uspešno izvaja
svoje poslanstvo. Poleg tega verjamem,
da bo vsem tistim, ki so deležniki storitev, olajšan obisk zdravstvenega doma,« je
na odprtju poudaril dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica. Dela je po terminskem načrtu uspešno izvedlo podjetje
Krt Gradbeništvo iz Slovenske Bistrice.
Ob odprtju so trak slovesno prerezali Jožefa Lešnik Hren, dr. Ivan Žagar in mag.
Vanja Blaznik, višja svetovalka v Direktoratu za zdravje Ministrstva RS za zdravje.
Tomaž Ajd

OBNOVA MESTNEGA KOPALIŠČA
V Slovenski Bistrici so v začetku oktobra
začeli obnavljati mestno kopališče. Težko
pričakovano naložbo so pripravljali že dlje
časa. Do prihodnje kopalne sezone bodo
namestili novo, sodobnejšo bazensko
tehniko in zamenjali bazensko školjko. V
vzhodnem delu stavbe bodo uredili prostor za vzdrževalca in prvo pomoč, severni
del zgradbe pa bodo odstranili in namestili
ograjo. Kot pravi Marjan Štimec, direktor
Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, bodo bazen uredili tako, da bodo lahko pridobili tudi licenco za tekmovanja v
25-metrskem bazenu. Prihodnje leto bodo
uredili še parkirišče in igrišče za odbojko
na mivki. Dela izvaja podjetje Krt gradbeništvo iz Slovenske Bistrice. Naložba je
vredna okoli 655 tisoč evrov, okoli 60 tisoč

Foto: Aleš Kolar

evrov je prispevala Fundacija za šport, ostali denar je zagotovila Občina Slovenska

Bistrica v občinskem proračunu.

T. A.
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23. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ

Foto: Aleš Kolar

V petek, 6., in v soboto, 7., septembra je v
Slovenski Bistrici potekala že 23. prireditev Podobe bistriških domačij, ki že vrsto
let povezuje bistriško podeželje z mestom
Slovenska Bistrica. Uvodoma so v petek
v Viteški dvorani gradu izvedli strokovni
posvet na temo Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in
podjetništva na podeželju, ki so se ga udeležile lokalne akcijske skupine iz vse Slovenije. Pred posvetom je prireditev obiskala tudi dr. Aleksandra Pivec, ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki
je prisluhnila težavam kmetov s širšega
bistriškega območja in jih seznanila z načrtovanimi ukrepi ministrstva. Še posebej
pestro je bilo drugi dan prireditve, v soboto. Grajska tržnica je bila razširjena, svoje
unikatne izdelke so ponujali rokodelski
centri iz vse Slovenije, otroci so sodelovali
na ustvarjalnih delavnicah, obiskovalci so
si ogledali tudi prikaze starih obrti in običajev. Prav tako so organizirali ogled čebelarskega centra, kamor so se obiskovalci

lahko podali s starodobniki ali kočijo. Poleg Občine Slovenska Bistrica, RIC-a Slovenska Bistrica in Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica so pri izvedbi prireditve
sodelovali: Medobčinska turistična zveza
Slovenska Bistrica, Kmetijsko svetovalna
služba, turistična društva, društvo kmetic, čebelarsko društvo, center domače in
umetnostne obrti, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in Konzorcij Ritoznojčan ter
kmetije Rabič, Brumec, Venguš, Berdnik
in Podgrajšek.
T. A.

SREČANJE
PREVOZNIKOV

V soboto, 28. septembra, je Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo in s podporo Občine Slovenska
Bistrica pripravilo srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije. V okviru dogodka, ki je bil organiziran na prostoru Prevozništva Fijavž v industrijski coni,
so si obiskovalci lahko ogledali tudi strokovni sejem, na katerem se je predstavilo več kot 50 pokroviteljev srečanja in
podjetij, ki so kakorkoli povezana s cestnim transportom.
Srečanja so se udeležili tudi predsednik državnega zbora
Dejan Židan, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, nekdanja
evropska komisarka za promet Violeta Bulc in predstavniki
Gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. V uvodnem nagovoru sta udeležencem in obiskovalcem spregovorila tudi župan dr. Ivan Žagar in ministrica za
infrastrukturo Alenka Bratušek. V kulturnem programu sta
sodelovala Godba na pihala gasilskega društva Spodnja Polskava in moški pevski zbor Obrtnik. Po uradnem delu se je
srečanje nadaljevalo ob zvokih ansamblov Krimski lisjaki in
Poskočni muzikantje.
Foto: Tjaša Brglez
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ŠE MANJ BREZPOSELNIH

Po podatkih Statističnega urada RS se
delovno aktivno prebivalstvo povečuje.
Avgustu 2019 je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica 11.041 delovno
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 4,9 odstotka več kot
v enakem obdobju lani. Na območju območne službe Maribor se je delež povečal
za 3,4 odstotka, povečal se je tudi delež
na ravni celotne Slovenije, in sicer za 2,5
odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

Priložnosti
za delodajalce
44,8
12,5
invalidi

21,0

32,9

22,4

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

Registrirana brezposelnost

Septembra 2019 je bilo na območju Urada za delo Slovenska Bistrica registriranih 1.060 brezposelnih oseb, kar je za
4,2 odstotka manj kot v mesecu avgustu
v letu 2019 in za 1,1 odstotka manj kot v
enakem obdobju lani, meseca septembra
2018. Med registriranimi brezposelnimi
je v mesecu marcu bilo 222 mladih, kar
znaša 21 odstotkov. Stopnja registrirane
brezposelnosti je v mesecu januarju 2019
na Uradu za delo Slovenska Bistrica znašala 7,1 odstotka (kar je za 0,1 odstotka
manj kot v istem obdobju lani), na območju celotne Slovenije pa je znašala 7,4
odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah
Stopnja reg.
brezposelnosti
(jul. 2019)

V mesecu septembru se je stopnja registrirane brezposelnosti še naprej zniževala. Ob koncu meseca je bilo registriranih
brezposelnih oseb na območju celotne
Slovenije 69.834, kar je 2,4 odstotka manj

iskalci prve
zaposlitve

Štev. delovno
aktivnih
(jul.2019)

Septembra pri zavodu
prijavljenih le 70.000
brezposelnih oseb

ženske

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(avg. 2019)

Z 21. avgustom 2019 so bile objavljene
spremembe pri štirih aktualnih javnih
povabilih: Usposabljanje na delovnem
mestu 2019 (UDM), Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 (UDM – mladi), Usposabljanje na delovnem mestu za
osebe z mednarodno zaščito 2018/2019
(UDM za osebe z mednarodno zaščito) in
Delovni preizkus 2018/2019 (DP).
Spremembe pomenijo višji znesek upravičenih stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo na delovnem mestu: dosedanjih 370 evrov za dvomesečno
usposabljanje se spremeni v 526 evrov,
493 evrov za trimesečno usposabljanje pa
v 732 evrov.
Novo je tudi to, da se v programa UDM in
UDM – mladi lahko vključijo brezposelni
takoj po prijavi pri zavodu (prej so morali
biti prijavljeni najmanj tri mesece), prav
tako se lahko osebe iz socialne aktivacije
vključijo v usposabljanje že po vključitvi v
program socialne aktivacije in ne več šele
po zaključku tega programa.
Po novem usposabljanja na delovnem
mestu trajajo enotno tri mesece, izjemoma – če tako odločimo na zavodu – lahko
trajajo dva meseca (npr. pri usposabljanju
na preprostih, nezahtevnih ali manj zahtevnih delovnih mestih). Pri UDM – mladi tudi ni več pogoj, da se lahko v trimesečno usposabljanje vključijo samo iskalci
prve zaposlitve.
Več sredstev je na razpolago tudi za izvedbo javnih povabil UDM za osebe z mednarodno zaščito in za DP. Poleg tega se z
objavljeno spremembo poveča mesečni
strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca za izvajanje UDM za osebe z mednarodno zaščito z 250 evrov na 373 evrov,
pri DP se strošek izvedbe usposabljanja
za udeleženca z 206 evrov poveča na 278
evrov.
Vse spremembe povabil veljajo za vse ponudbe, prejete od 22. avgusta 2019.

kot avgusta in 5,3 odstotka manj kot septembra leta 2018.
Povprečna brezposelnost na območju celotne Slovenije je na Zavodu za zaposlovanje v prvih devetih mesecih letošnjega
leta štela 74.448 brezposelnih oseb, kar
je za 5,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
V letošnjem letu se je zmanjšalo število
prijav iskalcev prve zaposlitve, več je bilo
prijav presežnih delavcev.
Podrobnosti
si
lahko preberete v
Sporočilu za sep60,5
tember 2019 v naši
rubriki Aktualno o
15,8
trgu dela.

OBČINE

NOVOST: višji povrnjeni
stroški za usposabljanje
brezposelne osebe

Delovno aktivno
prebivalstvo

Makole

63

315

6,1

Oplotnica 123

690

6,3

Poljčane

139

1.223

7,5

Slovenska
Bistrica

854

8.913

7,2

Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem
•Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oziroma največ
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih
pa lahko traja vključitev več kot en mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 23. oktobra 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem
mestu za mlade lahko mlade brezposelne
osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V program se lahko vključijo
mladi do dopolnjenega 30. leta. Usposabljanje lahko traja dva ali tri mesece. Program je aktualen do razdelitve sredstev
oziroma najdlje do 31. decembra 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu 2019
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
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časom za najmanj 24 mesecev prejeli subvencijo v višini 11.000 evrov. Subvencija
se izplača v dveh delih: prvič po zaposlitvi
in drugič po izplačilu plače za 18. mesec
zaposlitve. Delovno razmerje mora biti za
nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma
najdlje do 30. junija 2020.

Foto: www.thedailystar.net

starejšim od 50 let, ki so prijavljeni med
brezposelnimi pri ZRSZ; starim 30 let in
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in več z
nedokončano ali končano osnovno šolo
in so prijavljeni v evidence brezposelnih
oseb; posameznikom, ki se vključujejo na
trg dela po končanem programu socialne
aktivacije; starejši od 30 let in prejemniki
denarne socialne pomoči. Usposabljanje
traja dva ali tri mesece. Ukrep je aktualen
do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
decembra 2019.
•Inovativni projekti za zaposlovanje
mladih
V vzhodni Sloveniji poteka projekt: Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih – Aktivium, ki ga izvaja Študentska
organizacija Univerze v Mariboru.
Vključijo se lahko mladi od 15. do 28.
leta starosti s stalnim prebivališčem v
vzhodni Sloveniji, ki so prijavljeni med
brezposelnimi osebami. Program mladim nudi: inovativno, kratko in praktično
usmerjeno izobraževanje; razvoj veščin
za samostojno vključevanje na trg dela
in izboljševanje zaposlitvenih možnosti;
stik z delodajalci, ukvarjanje z njihovimi
praktičnimi primeri in izzivi, spoznavanje
delovnega okolja in delovnih postopkov
pri delodajalcih. Izvajalec udeležencem
povrne potne stroške in izplačuje dodatek
za aktivnost.
•Zaposlimo mlade
V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposlimo mlade se lahko vključijo osebe,
ki so mlajše od 30 let, prijavljene v evidenci brezposelnih in so uspešno zaključile usposabljanje v okviru inovativnih
projektov za zaposlovanje. S subvencijo
bo omogočena zaposlitev 225 mladim,
od tega 40 odstotkom mladim s stalnim
prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna
Slovenija. Delodajalec lahko z ustrezno
osebo sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas, najmanj 12 mesecev. Prav tako delodajalec za zaposlitev
ustrezne osebe iz ciljne skupine prejme
subvencijo v skupni višini 5.000 evrov.
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•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo v višini:
5.000 evrov za osebe, ki izpolnjujejo en
kriterij iz ciljne skupine; 6.000 evrov za
osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne
skupine; 7.000 evrov za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 30 let in imajo
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana
ali zaključena osnovna šola); so starejše
od 30 let in bodo po vključitvi v programe
socialne vključenosti in aktivacije znova
postale dejavne na trgu dela; so dopolnile
30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči.
Zaposlitev osebe iz ciljne skupine mora
biti realizirana za polni delovni čas (t. j. 40
ur tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev
oz. najdlje do 31. decembra 2019.
Sprememba v javnem povabilu je, da se v
program Zaposli.me takoj po prijavi med
brezposelne osebe lahko vključijo starejši od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno
največ osnovno šolo in so stari najmanj
30 let, prav tako se
lahko vključijo osebe, ki so dopolnile
30 let ali več in so
prejemniki denarne socialne pomoči.
•Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne osebe, ki
so dopolnile 58 let
več, ali boste za
njihovo zaposlitev
s polnim delovnim

Delodajalci, vabljeni k
raziskavi Napovednik
zaposlovanja
Napovednik zaposlovanja je raziskava o
zaposlovanju na slovenskem trgu dela, ki
se na zavodu za zaposlovanje izvaja dvakrat na leto. Cilj je zbrati podatke o zaposlenosti, kratkoročnih načrtih zaposlovanja
in o morebitnih težavah pri kadrovanju v
podjetjih ali organizacijah.
Podatki iz raziskave omogočajo celosten
vpogled v kratkoročne potrebe na trgu
dela, ki so podlaga za usklajevanje različnih politik in za odpravo neskladij med
ponudbo in povpraševanjem.
Delodajalce z deset zaposlenimi ali več vabimo, da do 15. oktobra izpolnijo kratek
vprašalnik. Tako boste prispevali k rezultatom raziskave Napovednik zaposlovanja. Vaši podatki so pomembni za oblikovanje kratkoročnih napovedi zaposlovanja
in za zmanjševanje neskladij na trgu dela.
Šteje vsak vaš odgovor,
zato vas vabimo k sodelovanju v raziskavi.
Raziskava Napovednik zaposlovanja se
izvaja v okviru projekta Učinkovitejše
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na
trgu dela, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
Marjeta Kovač, vodja uradov za delo
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
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V BLOKOVSKEM NASELJU V SLOVENSKI
BISTRICI KMALU 60 DREVES
Na območju blokovskega naselja v Slovenski Bistrici izvajamo izgradnjo kanalizacije in vodovoda. Kljub načrtovani trasi se
z gradbenimi posegi ni bilo mogoče izogniti drevesom, ki so več desetletij v tem
urbanem prostoru. Pri izvedbi so izvajalci
zaradi načrtovanih vodov bili prisiljeni
odstraniti 20 dreves. V skrbi za zelene površine je Občina Slovenska Bistrica naročila arboristični pregled in oceno stanja
dreves na gradbišču. Pregled je opravila
certificirana arboristka z mednarodno
licenco. Po pregledu je ugotovila, da bo

treba na celotni trasi zaradi izkopov v
območju korenin dreves dodatno odstraniti še deset dreves v prihodnjih tednih.
Ker se pri Komunali Slovenska Bistrica,

Teden med 16. in 22. septembrom je rezerviran za dejavnosti na temo učinkovite, vzdržne in uporabnikom prijazne
mobilnosti. Ta teden se Občina Slovenska
Bistrica tradicionalno pridružuje vseevropskemu projektu, Evropskemu tednu
mobilnosti (ETM), zato organizira dejavnosti za promocijo in spodbujanje okolju
in uporabnikom prijaznih načinov dnevnih poti. Tema letošnjega ETM-ja je bila
promocija pešačenja, slogan Gremo peš
pa spodbuda občanom, naj si vzamejo čas,
pustijo jeklene konjičke doma in se na pot,
če je le mogoče, odpravijo peš.
To so med ETM počeli na Osnovni šoli dr.
Jožeta Pučnika Črešnjevec. Otroci so pešačili v šolo in domov v spremstvu staršev
in pedagogov. Skozi ves teden ETM je v
spremstvu mentorjev in staršev pešačilo
domala 50 učencev. Akcijo Pešbus v izvedbi OŠ Črešnjevec je koordinirala profesorica Nina Globovnik v sodelovanju z
Inštitutom za politike prostora v okviru
programa Aktivno v šolo.
Tradicionalni pokal v ulični košarki za pokal Bistrice na dan brez avtomobila se je
odvijal na parkirišču sredi mesta, na Čopovi ulici v Slovenski Bistrici. Za pokale
so se znojili osnovnošolski in srednješolski košarkarji v dopoldanskem ter članske
ekipe v popoldanskem delu turnirja. Najbolje so se odrezali učenci OŠ Pohorskega
odreda (ekipa Zelenci) v kategoriji mlajših
dečkov, učenci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava (ekipa OŠ Spodnja Polskava
1) v kategoriji starejših dečkov, dijaki SŠ
Slovenska Bistrica (ekipa SŠ SLB 1) v kategoriji srednješolcev in ekipa Bad Boys v
kategoriji članov.
Ob boku športne prireditve, katere na-

men je promocija zdravja in alternativne
uporabe javnih prometnih površin, se je
na istem prizorišču odvijala t. i. mobilnostna tržnica, v okviru katere so snovalci
predstavili projekte Potuj zeleno, Zapelji
me in Heroji furajo v pižamah. Gre za
projekte, ki jih izvajata Občina Slovenska
Bistrica in RIC Slovenska Bistrica ter so
del ukrepov, zapisanih v Celostni prometni strategiji za Občino Slovenska Bistrica,
sprejeti leta 2017.
Bodoča mestna kolesa, ki bodo v uporabi ob koncu koledarskega leta oziroma
spomladi, ko bodo vremenske razmere
to omogočale, so mimoidoči preizkušali
v okviru mobilnostne tržnice. Mestna kolesa in postavitev postajališč za kolesa so
del projekta Zapelji me, projekta za vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles v
mestu Slovenska Bistrica.
Poleg košarke in e-koles so mimoidoče
na prizorišču osrednjega dogodka dneva
brez avtomobila vabile stojnice lokalnih
ponudnikov koles, Avto-moto društva
Slovenska Bistrica ter podjetja i-HELP,
ki je predstavilo istoimensko aplikacijo
za hitro posredovanje v primeru iskanja

ki skrbi za javne zelene površine, zavedamo pomembne pestrosti rastlinskih vrst
v urbanem okolju, smo pripravili predlog
nove zasaditve, ki so ga na občini podprli.
Za vsako odstranjeno drevo se bo zasadilo
tri nova drevesa in v prihodnjem letu tudi
za vsako poškodovano drevo eno novo. V
prihodnjih tednih se bo postopoma začelo
zasajevati drevesa, s tem pa se bo ohranjal
delež drevnine v urbanem okolju.
Modest Motaln, operativni vodja urejanja
okolja pri Komunali Slovenska Bistrica

Reportaža ETM 2019

prve pomoči.
V sklopu pobude Heroji furajo v pižamah
smo v Srednji šoli Slovenska Bistrica izvedli preventivno prometno delavnico Še
vedno vozim, vendar ne hodim. Gre za
iniciativo za manj voženj pod vplivom alkohola, ki se ji v letu 2019 pridružuje Občina Slovenska Bistrica.
Sodelavci projekta Potuj zeleno in Zapelji me so za dijake Srednje šole Slovenska
Bistrca pripravili tudi predstavitev projektnih dejavnosti obeh projektov v sklopu
tako imenovane interaktivne delavnice
ter dijakom omogočili preizkus električnih vozil.
V času Evropskega tedna mobilnosti smo
obiskovalcem spletne tržnice Jemdomace.
si brezplačno dostavljali nakupe na območju občine Slovenska Bistrica. Podjetje
Implera, d. o. o., pa je v okviru promocije
elektro mobilnosti občanom omogočilo
panoramsko vožnjo z električnimi avtomobili.
Tomaž Pristovnik,
lokalni koordinator ETM
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Koncert Nigela Northa in Hana Tola v okviru festivala
Seviqc Brežice
V torek, 20. avgusta, sta v Viteški dvorani nastopila
lutnjist Nigel North in flavtist Han Tol. Vrhunska
glasbenika sta s koncertnim programom Una Suave
Melodia: Pripoved, narava in poezija v glasbi renesanse in baroka navdušila občinstvo.
Na festivalskem predtaktu sta predstavila svoj pogled na glasbo in koncertni program. Po klepetu
z umetnikoma so si obiskovalci ogledali razstavo
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica z naslovom
Korenine hrvaške umetnice slovenskih korenin Andreje Fišić Hojnik.

Foto: Seviqc Brežice

Vrhunski slovenski glasbeniki navdušili obiskovalce s
koncertom Trip to Las Vegas show
Virtuozni slovenski glasbeni umetniki Oto Pestner, Uroš Perič in Omar Naber so na polnem
notranjem grajskem dvorišču ob koncu meseca
avgusta prepevali skladbe nesmrtnih glasbenih
legend, kot so Elvis Presley. Frank Sinatra, Ray
Charles, Louis Armstrong in Dean Martin. Koncert je vodila vsestranska in hudomušna igralka
Tina Gorenjak. Dveurni koncert je minil prehitro,
saj smo želeli še več.
Foto: ZZK Slovenska Bistrica

Komedija Mestnega gledališča Ptuj I Njofra v izvedbi Gojimirja
Lešnjaka in Vlada Novaka nasmejala občinstvo v bistriškem gradu
Ob koncu osemdesetih oče (Vlado
Novak) in ona (Gojimir Lešnjak) ...
nekega jutra oče zagleda na ogledalu s šminko napisano sporočilo
hčere Njofra. Hči je zbežala od
doma, ker se bo na skrivaj poročila,
in zgodba se začne …
Zaprašena, staromodna in rahlo
nostalgična komedija v izvedbi
dveh prekaljenih gledaliških in
filmskih igralcev.
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Še tretjič je bila Viteška dvorana Bistriškega gradu razprodana ob
koncertu Teje & Mikea
Soul klasike Arethe Franklin, Elle Fitzgerald, Roya Orbisona in drugih ob kabarejski spremljavi Pat (Patricija Simrajh) in
Nicka Salierija (Niko Turk) so nas popeljali v Ameriko tridesetih let prejšnjega
stoletja. Že komaj čakamo novi koncert.

Tretji del Bistriških zgodb
27. septembra smo obiskali grobove in spomenike znanih Bistričanov in njihovih družin. Skupina 20 ljudi se je v dobri uri in pol sprehodila po
bistriškem pokopališču, poslušali smo članke iz
starih časopisov in na koncu spoznali, da z našega
območja prihajajo izjemni ljudje, ki so znani tudi
izven naših meja.
Foto: Aleš Kolar

Grajska tržnica
Povezovanje mesta s podeželjem poteka vsako soboto tudi v Bistriškem gradu, kjer ima svoj prostor grajska tržnica.
Njena zgodba se je začela leta 2014. Lokalni podeželski ponudniki pridelkov in izdelkov svoje dobrote ponujajo prebivalcem mesta in okolice. Seveda pa trgovanje ni vse. Zunanje dvorišče ni samo prostor za trženje blaga, ampak tudi
prostor druženja, spoznavanja, prostor za umirjanje in za sprostitev.
Obiskovalcem ponujamo prijetno in lepo urejeno tržnično okolje, ki mu zlasti v poletnih mesecih pridružujemo tudi
različne in pestre tradicionalne, etnološke, umetniške in glasbene vsebine.

Ponudba na tržnici:
•domači kruh in krušni izdelki,
•domači med in medeni izdelki,
•domača moka in izdelki iz moke (testenine),
•jajca in ribe,
•mesni izdelki (klobase, zaseka ipd.).
•sezonska zelenjava (domača, ekološka,
integrirana itd.),
•sezonsko sadje in domači sokovi,
•bučno olje in bučnice,
•domače mleko in mlečni izdelki (jogurti, siri, skuta, namazi ipd.),
•ozimnica (jabolka, korenje, krompir),
•zelišča, zeliščni čaji in tinkture.

Odpiralni čas tržnice
Zimski čas: od novembra do februarja: od 7.30 do 10.30.
Letni čas: od marca do oktobra: od 7.00 do 10.30.
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V Galeriji Grad je na ogled razstava o arhitektu in industrijskem
oblikovalcu Branku Kraševcu.
Branko Kraševac je bil vodja obrata aluminijskih konstrukcij in vodja projektivno razvojnega biroja tovarne Impol, nato vodja projektivno-konstruktivnega biroja obrata Montal. Sodeloval je tudi kot
strokovni svetovalec obratovodje za aluminijske konstrukcije v Slovenski
Bistrici. Od leta 1978 je v okviru podjetja Projekta inženiring Ptuj vodil
biro specialne arhitekture. Leta 1989 je postal samostojni industrijski oblikovalec.
Na območju nekdanje Jugoslavije je postal eden od vodilnih oblikovalcev
fasad in fasadnih elementov, zlasti pa oblog iz aluminijeve pločevine in
litega aluminija. Je tudi avtor prve obešene fasadne obloge iz samonosilnih fasadnih aluminijevih elementov (Metalka).
V evropskem prostoru je različne rešitve aluminijastih fasadnih oblog
zasnoval na javnih, poslovnih in hotelskih objektih v Atenah, Kijevu,
Varni, na območju nekdanje skupne države pa v Beogradu, Mrkonijć
gradu, Novem Sadu, Osijeku, Prijedoru, Sarajevu, Tuzli in v Zagrebu.
Za svoja dela je prejel številna strokovna priznanja in tudi nagrado
Prešernovega sklada.
Razstava bo na ogled do 30. novembra 2019.
Javna vodenja po razstavi bodo 22. oktobra, 19. novembra in 26. novembra. Vsa javna vodenja se bodo začela ob 17. uri.

Napovedujemo

Predstavitev
knjige
Nine Pokeržnik »Slovenska Bistrica z okolico
v 18. stoletju«.
Viteška dvorana gradu
v Slovenski Bistrici v
petek, 15. novembra, ob
19. uri

•

2. decembra ob 18. uri: Ta veseli dan kulture.
Josipina Urbančič Turnograjska, dr. Lovro Toman in
njuna rdeča zofa.
Najlepša in resnična slovenska ljubezenska zgodba 19.
stoletja (literarni večer).

•

4. decembra ob 18. uri: odprtje razstave del članov
Društva upokojencev Slovenska Bistrica.

•

6. decembra ob 18. uri: Miklavžev koncert z Big
bandom Slovenska Bistrica, pevko Tejo Pančič,
pevcem Tomijem Baaronom, folklornimi skupinami in z mladinskimi pevskimi zbori (športna
dvorana srednje šole v Slovenski Bistrici).

•

11. decembra ob 19.30: božično-novoletni koncert Viver in Okteta Planika.

•

13. in 14. decembra ter 20. in 21. decembra: branje pravljic v grajski bukvarni in
Božičkova pošta na zunanjem dvorišču
gradu Slovenska Bistrica.

•

Vsako soboto v decembru vabljeni na
praznično tržnico.
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Anton Štern,
nekdanji odbojkar in
športni delavec, oče
Tončka in Žige Šterna
Čeprav so bili naši odbojkarji po poraz
proti Srbom razočarani, so kmalu ugotovili, da so dosegli zelo dober rezultat.
Kako ocenjujete nastope naših junakov?
Razen finala in poraza proti Makedoniji
je bilo skoraj bleščeče, skoraj brez napak.
Makedonijo smo morda malo podcenjevali, trener je takrat malo eksperimentiral.
Finala pa po mojem mnenju trener ni vodil optimalno. Res pa je, če on sam ne bi
dobil tekme proti Rusiji, ne bi naredili ničesar. Drugače pa so fantje odigrali skoraj
brezhibno. Obvezno moram pohvaliti publiko v Stožicah, ki je bila fantastična. Vsa
Evropa, ves svet govori o vzdušju v Stožicah. Po mojih informacijah se bo naša
odbojkarska zveza kmalu podala v boj za
organizacijo enega od bližnjih prvenstev.
Koliko je to pripomoglo h končnemu rezultatu? Menite, da bi se finale, če bi ga
igrali v Ljubljani, končal drugače?
Tudi v Parizu je naše odbojkarje spremljalo več tisoč navijačev, bili smo v veliki
večini. Srbske navijače smo preglasili. Ne
vem, če je bilo to ključno. Dejstvo pa je,
da so Rusi v Ljubljani dobesedno zmrznili.
Od himne naprej so bili igralci, ki so na
trenutke prepotentni, bledi. Tudi Poljaki
so bili v »knockdownu«.

Tudi v Slovenski Bistrici so srebrne fante
bučno pozdravili, finalno tekmo si je na
velikem zaslonu ogledalo veliko število
ljudi. Ste čutili to podporo v Parizu?
Vsekakor. Fantje so rekli, da se je zato vse
skupaj splačalo, vse ure, dnevi, leta odrekanj so poplačani. Ko govorijo o tem, so
solzni.
Že kmalu bo možnost za revanšo. S Srbi
se bomo verjetno januarja znova pomerili na kvalifikacijskem turnirju na nastop na olimpijskem turnirju. Menite,
da bo v Nemčiji rezultat v prid Slovenije?
Skoraj zagotovo se bomo znova pomerili
z njimi. Če se iz teh dveh izjemno močnih skupin uvrstiš na olimpijado, je skoraj enako, kot da si evropski prvak. Razen
Rusov bodo na turnirju v Nemčiji vse
najboljše reprezentance. Pravzaprav imamo smolo, saj so bile druge kvalifikacijske
skupine precej lažje. Kljub temu menim,
da lahko premagamo Srbe, prav tako pa
lahko izgubimo proti kateri drugi reprezentanci.
Kje so še rezerve v igri Slovenije?
Zagotovo je ena izmed rezerv podajalec
Gregor Ropret. Dejan Vinčič, ki ima težave
s hrbtenico, je na koncu ostal brez menja-
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ve. Tudi popolnoma zdrav Tonček bi lahko
veliko pomagal.
Vse štiri naše reprezentante, še posebej
vaša sinova, zelo dobro poznate. Nekdanji
reprezentant je tudi Vid Jakopin. Kako se
spominjate njihovih začetkov?
Bom začel z Alenom Šketom. Opazil sem
ga, ko sem v Laporju sodil šolsko prvenstvo v odbojki. Igorja Vančka, učitelja športne vzgoje, sem prosil, da se je pogovoril z
njegovo mamo. Pozimi smo ga večkrat
vozili domov na Žabljek. Vid Jakopin je
najprej treniral košarko, ker je velik. Njegovega očeta sem pregovarjal, da bi se nam
Vid pridružil. Na koncu se je vendarle odločil, da se bo preizkusil v odbojki. Že na
svoji prvi tekmi je prevzel servis, ker so
se drugim tresle roke. Potem ko smo bili
na vrhuncu, je bil klub kmalu v razsulu.
Prosili so me, da bi jim pomagal. Enostavno nismo imeli otrok. Žiga in Tonček sta
trenirala judo. Zbrali smo še nekaj njunih
sošolcev, da nismo plačevali kazni. Prvo
tekmo s Šempetrom v mali odbojki smo
izgubili 1 : 25, 0 : 25 in 2 : 25. Naslednjo leto
so isti fantje osvojili tretje mesto v Sloveniji. Matic Videčnik je bil kot otrok najmanjši
v telovadnici, vendar sem vedel, da bo zrasel. Trenirati je začel pri sedemnajstih letih.
Zakaj jim je po vašem mnenju uspelo,
da so danes med najboljšimi?
Alen Šket naredi katerokoli salto. Vsi štirje so maksimalno razgibani, skočni, naša
dva verjetno še najmanj. Matic Videčnik
ima hitre noge in visoko skače. Poleg tega
so bili Alen, Vid in Tonček v generaciji
mladinske reprezentance, ki je igrala na
najbolj pomembnih tekmovanjih. Med
mrtvo sezono, ko ni treningov v klubu, so
imeli tudi po sto treningov, toliko, kot jih
povprečni odbojkar opravi v enem letu.
Na ta način so si pridobili mnoge izkušnje.
Koliko ste bili stari, ko ste začeli trenirati odbojko? Kdo vas je navdušil za ta
šport? Sprva ste namreč trenirali judo.
Relativno pozno, nekje do dvajsetega leta
sem zrasel za približno sedem centimetrov. Odbojkarski trener Lado Tomšič je
na avtobusu opazil, da imam velike noge,
in to povedal mojemu očetu. Ko sem začel obiskovati gimnazijo, odbojke nisem
igral niti za svoj razred, ob koncu pa sem
že zastopal našo šolo. Takrat sem tudi
začel trenirati v bistriškem klubu. V bivši Jugoslaviji smo igrali v prvi slovenski
ligi. Povedati je treba, da je imela takrat
odbojka največ kolektivov v zveznih ligah.
Po končani igralski karieri pa sem se začel
ukvarjati s trenerskim delom.
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Kmalu zatem je prišlo do pravega preporoda bistriške odbojke. Pod imenom
Svit ste se celo borili za naslov državnih
prvakov.
Podjetje Granit, ki nam je veliko pomagalo, se je takrat umaknilo. Moj oče se je
povezal z Jožetom Pipenbaherjem. Svit je
postal glavni sponzor in vlagal veliko de-

INTERVJU

narja v naš klub. Po treh letih žal nismo
dobili dodatne podpore, morali bi pridobiti še kakšnega pokrovitelja. Vse skupaj
se je klavrno končalo.
Danes so razmere v klubu povsem drugačne. Kaj bi bilo po vašem mnenju tre-
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ba storiti, da bi bili znova med najboljšimi v državi oziroma da bi igrali vsaj v
drugi slovenski ligi?
Podmladka deklet je enormno število, tudi
fantje so začeli trenirati odbojko. Tudi trenutni odbojkarski bum bo zagotovo nekaj
pripomogel. V zadnjem času smo imeli
težave pri kadrovanju, ni bilo dovolj visokih igralcev oziroma
so odšli v druge klube. Žal ni bilo dovolj
finančne podpore, da
bi jih lahko zadržali v
naši sredini. Verjetno
bo treba počakati, da
bodo fantje zrasli, če
so pravi, lahko igrajo
v drugi ligi, ko so stari
16 ali 17 let, torej relativno hitro. Trenerje
imamo, še posebej se
trudijo Niko Akrap,
Toni Jugovec in Cene
Štern, dobro sodelujemo tudi s Hočami.
T. A.
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PODPOHORSKA VINSKO-TURISTIČNA CESTA VABI
Narava nas je na obronkih Pohorja obdarila s številnimi sortami vinske trte in z
bogato izbiro vin, primernih za vsak okus.
Na območju Slovenske Bistrice vinogradi
pokrivajo večja območja na Zgornji Polskavi, v Gaberniku, na Ritoznoju, v Kovači vasi, Visolah, Tinjski Gori in v Vinarju.
Posebej zanimivo je, da vinogradniška pokrajina seže prav do mesta.
Zgodovinski viri pričajo o tem, da so na
pobočjih nad mestom rastli vinogradi že v
preteklosti. Opisujejo tudi čase trgovanja
z vinom v 16. stoletju, ko so vina z južnih obronkov Pohorja romala na tuje trge
in je imelo mesto Slovenska Bistrica pomembno vlogo v znani »vinski vojni« med
Mariborom in Ptujem, ko je prevoz vina
na Kranjsko ali Koroško potekal skozi Slovensko Bistrico. V tistih časih so dobro
vedeli, da je bistriško vino eno najboljših
na Štajerskem, zato so si z njim sladili življenje celo na dunajskem dvoru, v Pragi,
Gradcu in še kje.
Območje bistriških vinogradov spada
k podpohorski vinsko-turistični cesti.
Številni vinogradniki, ki se združujejo v
vinogradniška društva in Konzorcij Ritoznojčan, za svoja vina dobivajo visoka
priznanja in nagrade na številnih ocenjevanjih, njihova vina pa so cenjena ne
doma, ampak tudi v tujini.
V sklopu programov, izbranih v okviru
LAS Dobro za nas in sofinanciranih iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, je RIC Slovenska Bistrica uspešno izpeljal dva projekta: Ritoznojčan –
vino moje mladosti (obdobje 2009–2013)
in Promocijsko-degustacijski prostor –
VTC 17 (obdobje 2014–2020), pri katerem je sodeloval kot partner.
S projektom Ritoznojčan – vino moje
mladosti smo v konzorcij povezali vinogradnike s skupno pridelavo tradicionalnega vina Ritoznojčan, ki svojo zgodbo
piše pod zaščitenim imenom Ritoznojčan
PTP – vino priznanega tradicionalnega
porekla. V Podravju je ritoznojčan prvo
vino, ki mu je uspelo pridobiti oznako
PTP. V Sloveniji jo je pred tem pridobilo
le šest vin.
V okviru projekta Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17 je RIC Slovenska
Bistrica kot partner izvedel postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
na podpohorski vinsko-turistični cesti,
skladno z že izdelanim elaboratom. Postavitev signalizacije bo zagotovo doprinesla
k boljši prepoznavnosti bistriških vinarjev

in izletniških turizmov v kraju ter posledično k boljši prepoznavnosti vinsko-kulinarične ponudbe našega območja. S pomočjo označevalnih tabel boste sedaj lažje
prišli do ponudnikov, kot so:
•Vinarstvo Avguštin, Tinjska Gora 10,
2316 Zgornja Ložnica;
•Vinogradništvo Baglan, Spodnje Prebukovje 11, 2315 Šmartno na Pohorju;
•Vinogradništvo Bogatič, Gabernik 23,
2314 Zgornja Polskava;
•Vinogradništvo Brezovšek, Spodnje Prebukovje 23, 2315 Šmartno na Pohorju;
•Vinogradništvo Dovnik, Gladomes 2 a,
2316 Zgornja Ložnica;
•Vino Frešer, Ritoznoj 17, 2310 Slovenska
Bistrica;
•Gora pod lipo, Tinjska Gora 80, 2316
Zgornja Ložnica;
•Turizem na posestvu Goričan, Gabernik
78, 2314 Zgornja Polskava;
•Vinogradništvo Hojnik, Ogljenšak 20 a,
2314 Zgornja Polskava;
•Izletniški turizem Jokl, Črešnjevec 131 a,
2331 Pragersko;
•Vino Kropec, Kovača vas 83, 2310 Slovenska Bistrica;
•Vinogradništvo Leskovar, Vinogradniška 5, 2314 Zgornja Polskava;
•Vinogradništvo Lunežnik-Pintarič, Vi-

sole 34, 2310 Slovenska Bistrica;
•Vinogradništvo Kiker, Gabernik 77 a, 2314 Zgornja
Polskava;
•Vinogradništvo Mohorko
-Orešič, Ogljenšak 7, 2314
Zgornja Polskava;
•Vinogradništvo
Pečovnik-Martinus, Ritoznoj 22,
2310 Slovenska Bistrica;
•Vinogradništvo Podlesnik,
Kočno pri Polskavi 11, 2314
Zgornja Polskava;
•Vina Repnik, Nova Gora
nad Slovensko Bistrico 73,
2310 Slovenska Bistrica;
•Vinogradništvo Skuber,
Bukovec 44, 2314 Zgornja
Polskava;
•Vinogradništvo Škorjanc,
Ritoznoj 2, 2310 Slovenska
Bistrica;
•Vina Vehovar, Lokanja vas
13, 2310 Slovenska Bistrica;
•Vinogradništvo Zafošnik,
Zgornja Bistrica 91, 2310
Slovenska Bistrica;
•Trajnostno kmetovanje Zorjan, Tinjska
Gora 90, 2316 Zgornja Ložnica;
Za pravo doživetje vinske kulture in vinsko razvajanje se je dobro odpeljati tja, od
koder vino izvira – med vinograde in k
vinarjem ter v njihove kleti. Vinarji pa vas
pričakujejo tudi na številnih prireditvah.
Ena izmed takšnih je pred nami, in sicer
Martinovanje na prostem. Martinovo veselje boste lahko začutili v ponedeljek, 11.
novembra, na osrednjem mestnem trgu v
Slovenski Bistrici. Na stojnicah vas bodo
pričakali vinogradniki in gostinci, ki bodo
z mladim vinom in s kulinaričnimi dobrotami poskrbeli za kulinarično in vinsko
razvajanje. Ob 16. uri se bo začela osrednja prireditev letošnjega martinovanja z
bogatim kulturnim programom in z blagoslovom vina. Z nami bodo člani folklorne skupine Klasje KUD-a Štefana Romiha
Črešnjevec, vokalna skupina Košuta Pokoše, Godci izpod Tinja in harmonikarji
Nina Jamnika. Za zabavo in glasbo bosta
poskrbela ansambla Fretari in Žargon.
Vabljeni, da se udeležite martinovanja in
se podate po naši vinsko-turistični cesti.
Verjamemo, da boste neizmerno uživali!
RIC Slovenska Bistrica

Stran 22

ŠOLSTVO

ZVEZDE ZNANJA NA IZZI
Naše zvezde znanja: Jaka Jurečko, Ines Krček, Ivana Lanišnik, Vid Bauman
(B1: raven 2. letnika gimnazije)

Informator, november 2019
Naše zvezde znanja: Žan Rožman, Metka Potočnik, Marija Šeruga, Jan Doliška, Kristina Rihtar,
Luka Lorenci, Urban Bauman. (B2 FCE: raven
mature na gimnaziji)

Domen Krajnc, velika zvezda znanja na
Izzi! Po večletnem odrekanju prostega
časa in vztrajnem učenju angleščine je z
odliko opravil mednarodni izpit CAE (raven C1) univerze v Cambridgeu.

V mesecu septembru smo imeli
na zasebni šoli Izza tuji jeziki dve
častni podelitvi mednarodnih certifikatov univerze v Cambridgeu.
Naše zvezde so dosegle certifikate
na ravneh B1, B2 in C1. Ta certifikat priznavajo delodajalci in šole
v 130 državah sveta in je odlična
popotnica za mlade, ki se podajajo
v svet. Da mladostnik doseže znanje, potrebno za uspešno opravljanje teh izpitov, mora vložiti veliko
ur učenja in truda. Pomembno je,
da se učenja tujega jezika lotimo
na zabaven, vendar sistematičen
način v mladih letih. Skozi igro se
naučimo besedišča in potem sčasoma preidemo na knjigo, ki vodi
pripravo na mednarodne certifikate Cambridgea. Pomembno je,
da se odločimo za eno šolo, saj
preskakovanje med različnimi šolami zmede otroka. Učenje tujega
jezika je veliko lažje, če ima ob sebi
vrstnike, s katerimi se primerja in
si med seboj pomagajo. Na naši
zasebni šoli imamo sistem, ki se
je v 15 letih delovanja pokazal za
izredno uspešnega, in to lahko potrdijo mladostniki in njihovi starši,
ki so nam zaupali svoje otroke.

Informator,
november
Informator;
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2014 2019
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VEČ KOT SPOMINI

V letošnjem letu bistriška srednja šola
praznuje 20. obletnico svojega obstoja.
Vrhunec praznovanja v preteklem šolskem letu (natančneje 4. aprila) je bila zagotovo slavnostna akademija, ki je vsem
segla do srca. Nad slovesnostjo z naslovom Tečaj čudežev niso bili navdušeni
le dijaki, profesorji in gospa ravnateljica,
navdušen je bil celo predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, ki se je akademije
udeležil.
Na začetku tega šolskega leta so v srednji
šoli pripravili še eno praznovanje, ki je
bilo namenjeno vsem nekdanjim dijakinjam in dijakom. To praznovanje je bilo

res nekaj posebnega, saj so se zbrali mnogi, ki so polnili hodnike in razrede SŠSB
pred petimi, desetimi, petnajstimi, celo
dvajsetimi leti. Praznovali so skupaj s svojimi nekdanjimi profesorji in z dijaki vseh
programov šole (gimnazijskega, ekonomskega, metalurškega, trgovskega in programa PTI), ki trenutno obiskujejo bistriško srednjo šolo. Nekdanji dijaki – zbralo
se jih je več kot 300 – so se najprej v razredih srečali s svojimi razredniki, nato pa se
je druženje in obujanje spominov preselilo na dvorišče šole. Tam so zbrane nagovorili Urška Hozjan, predsednica dijaške
skupnosti SŠSB, ravnateljica mag. Iva Pučnik Ozimič in župan Slovenske Bistrice dr.
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Ivan Žagar. Na prireditvi so dokazali, da
je SŠSB šola s posluhom tudi dobesedno.
Poznamo že njihov številni pevski zbor,
ki navdušuje z vsakoletnim božično-novoletnim koncertom, ta dan pa so bili v
središču pozornosti šolski bendi – sedanji
in nekaj nekdanjih z odličnimi vokalisti.
Do preteklega leta jih je vodila profesorica
Nadja Stegne, letos je njeno delo prevzela
Ana Sandrin. Profesorji so povedali, da
so v dneh pred srečanjem prejeli kar nekaj opravičil nekdanjih dijakinj in dijakov,
ki se dogodka žal niso mogli udeležiti.
Dijaki se jim – kot smo lahko brali tudi
v zborniku Prva dvajsetka, ki so ga pripravili ob tokratni obletnici – oglašajo z vseh
koncev sveta, kjer študirajo, delajo, potujejo in odkrivajo nove svetove, so na poročnem potovanju ali predavajo na znanstveni konferenci na drugem koncu sveta.
Trenutno so v Avstraliji, v ZDA, v Mehiki,
na Baliju, v Egiptu, v Angliji, v Španiji,
Nemčiji, na Nizozemskem, na Portugalskem, na Japonskem, na Kitajskem ... Vse
to se sklada tudi z vizijo šole, ki sta jo poudarila tudi voditelja prireditve Hana Gradišnik in Luka Mihajlovič Potrč, dijaka
zaključnega letnika gimnazije. Z znanjem,
ustvarjalnostjo in s sodelovanjem odpiramo vrata v svet. In več kot 3000 je bilo
dijakov, ki so iz Srednje šole Slovenska
Bistrica odhajali v svet … In prav vsi so –
kot je poudarila tudi ravnateljica – s svojo
enkratnostjo, neponovljivostjo in s pripadnostjo pustili sled in tako sooblikovali
podobo šole. Kakovostna glasba, fotografije vseh generacij, ki so visele na vrvicah
med drevesi pred šolo, smeh, bakle, sproščen klepet, mnogi spomini, anekdote in
objemi so polnili dvorišče šole do poznih
večernih ur.
Maja Kodrič Crnjakovič, Srednja šola
Slovenska Bistrica
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DAN ŠOLE NA 2. OSNOVNI
ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
»Besed ne zmorem, ne znam, ne smem, v
svojem življenju ne poznam.«
Na naši šoli smo 4. oktobra, ob dnevu šole,
dan posvetili varnosti v cestnem prometu.
Gostili smo dva gosta, Primoža Jereliča in
Anko Vesel, parakolesarja, ki sta učencem
predstavila vsak svojo življenjsko zgodbo.
Šport invalidov iz leta v leto dobiva pomembnejše mesto v družbi. To si športnice in športniki zaslužijo zaradi rezultatov, ki jih beležijo, pa tudi zato, ker z
vso močjo in voljo premagujejo kilometre, metre in sekunde v individualnih ali
ekipnih športih, v športih na prostem ali
v dvorani. Je pa dejstvo, da si vsi, ki smo
zdravi, težko predstavljamo, kako potekajo treningi, tekme, priprave športnikov,
ki so paraplegiki. Po Primoževi in Ankini predstavitvi smo vsi poslušatelji dobili
ogromno novega vedenje o invalidnosti in
parakolesarstvu. Bolj kot vso to znanje pa
šteje, da so učenci spoznali, da v življenju
ni nič nemogoče, nedosegljivo, le verjeti je
treba vase oziroma kot sta dejala naša gosta, vedno velja, da kjer je volja, tam je pot.
Primož Jeralič je po kratki napovedi v
telovadnici prevzel besedo in začel pripovedovati o svoji mladosti, o tem, kako
je bil šport že od nekdaj njegov način življenja. Primožu je padec na smučišču leta
2008 spremenil začrtane poti in življenjsko zgodbo na sploh. A to ga ni ustavilo,
temveč mu je nesreča dala nov zagon, kot

pravi sam, piše drugo poglavje svojega
življenja. Pred nesrečo je bil izvrsten atlet,
ki se lahko pohvali z vidnimi nastopi na
državni in evropski ravni. Kot invalid pa
se je podal v parakolesarsvo, kjer ponovno niza izjemne uspehe. Leta 2016 se je
udeležil paraolimpijskih iger in zasedel
10. mesto ter uresničil svoj cilj, ki si ga je
zadal po nesreči.
Anka Vesel, ki se je poškodovala v nesreči z motorjem, je bila pred tem zaposlena
kot medicinska sestra. Zaradi dela, ki ga
je vrsto let opravljala, se je kaj kmalu po
nesreči zavedala, kakšna je njena poškodba in posledično diagnoza. A po prvih
psihično kritičnih mesecih se je pobrala
in se začela učiti vsega na novo. Voziček
je postal del nje in pravi, da je to tudi edina razlika med njo in tistimi, ki hodijo. Po
naključju je srečala Primoža Jeraliča in se
spoznala s parakolesarstvom. Hitro se je

Otroci radi oponašajo starejše, predvsem
svoje starše, zato je od staršev odvisno,
kako in koliko jih navadijo, da sodelujejo
pri opravilih.
Eno zelo izjemno opravilo, ki ima več pomembnih vlog v otrokovem življenju, je
vrtnarjenje. Ne samo, da se ob delu krepi
odnos med starši in otroci, krepi se tudi
povezanost z naravo. Tudi šola kot institucija lahko veliko pripomore, da otrok
vzljubi vrtnarjenje oziroma da vsaj razume, kaj vpliva na rast rastlin in kako moremo primerno skrbeti zanjo. Učni načrti za
osnovno šolo vključujejo cilje, da učenci
spoznavajo zakonitosti narave, da se jim
priuči spoštovanje do narave in da sledijo
vodilom zdravega načina življena.
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica stremimo k temu, da učencem ponudimo
možnost sodelovanja in dela na šolskem

vrtu. Pri njih spodbujamo odgovorno
in spoštljivo ravnanje do narave. Ob zaključku šolskega leta 2018/2019 smo
najbolj zavzetim »vrtičkarjem« podarili
sadiko češnjevega paradižnika, vendar z
dolžnostjo, da dobro in ustrezno skrbijo
zanjo. S tem smo želeli, da se učenci naučijo odgovornosti tudi do rastlin in posledično narave. In rezultati? Vsi učenci
svoje naloge niso najbolje opravili. To
smo tudi predvidevali. Namreč čez poletje
je odsotnost od doma velika. Je pa veliko
učencev resnično vzelo nalogo čisto zares.
V začetku novega šolskega leta smo dobili
od učencev številne fotografije, ki dokazujejo, kako so učenci tedensko spremljali
rast paradižnika, šteli plodove in skrbeli za paradižnik. »Naloga mi je bila všeč,
zraven pa sem se tudi veliko naučila,« je
navdušeno povedala učenka Mia.
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navdušila nad svobodo, ki jo je začutila
na kolesu, saj se je z njim lahko odpravila
bistveno dlje kot z vozičkom. Tudi Anka
danes niza številne dobre rezultate v parakolesarstvu.
Učenke novinarskega in filmskega krožka
so z gostoma naredile intervju, v katerem
smo izvedeli še veliko drugih zanimivosti
iz njunega življenja. Dekleta pa v zapisu
svoje občutke povzemajo tako: »Njuna
zgodba je neverjetna, nepredstavljiva. Način in besede, kako to povesta, te napolnijo s pozitivizmom in novo energijo. Njuna
zgodba nam vliva pogum ter moč, da smo
lahko tudi same kos preprekam na vsakdanjih poteh, ob enem pa smo se začele
zavedati, kakšen privilegij imamo vsi, ki
smo zdravi.«
Primožu Jeraliču in Anki Vesel se iskreno
zahvaljujemo za njun čas in njune tople
besede, ki so dobile prav posebno mesto
v naših srcih.
Novinarski krožek 2. osnovne šole

SKRBIMO ZA SVOJE RASTLINE

Verjamemo, da lahko z malimi koraki
spreminjamo svet in mišljenje okrog nas.
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OBISKALI SMO GASILCE

Mesec oktober je mesec požarne varnosti,
zato so v petek, 4. oktobra, naši učenci obi-

skali gasilski dom, kjer so obnovili znanje o
nesrečah, ki jih lahko doletijo, ter dobili nasvete, kako naj ustrezno ravnajo v primeru požara. Gasilci so za otroke pripravili predstavitev vozil in opreme, simulator prevračanja,
prikaz pravilnega gašenja in druge zanimive
gasilske spretnostne vaje. Hvala gasilcem za
lep sprejem.
Novinarski krožek 2. osnovne šole

DOBER DAN! GOD DAG! BONNE
JOURNEE! BUONA GIORNATA!
Ali ste vedeli, da na svetu obstaja med
6000 in 7000 jezikov, ki jih govori sedem
milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih
državah? Znanje jezikov je veliko bogastvo
vsakega posameznika, omogoča medsebojno komunikacijo in sklepanje novih
poznanstev, spoznavanje tujih kultur, krajev ter delovno in študijsko mobilnost. 26.
september je razglašen za evropski dan jezikov. Ta dan smo obeležili na popoldanski delavnici, na kateri so se ustvarjalno
družili in hkrati tudi kaj novega naučili
učenci od 4. do 7. razreda OŠ Pohorske-

ga odreda Slovenska Bistrica. Odločili
smo se, da se bomo naučili vljudnostnih
izrazov v različnih evropskih jezikih. Po-
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magali smo si s spletnim slovarjem, s
pomočjo katerega smo prevajali besede.
Izdelali smo slovarček in zastavice nekaterih evropskih držav, nato pa iz stiropora
naredili zemljevid sveta, kamor smo izdelke pripeli, zemljevid pa razstavili v avli
šole. Še posebej zanimivo je bilo takrat, ko
smo se preizkusili v izgovarjanju besed.
Jeziki so res zelo raznoliki. Čeprav se nam
je uspelo naučiti le nekaj besed, nam bo
to poznavanje morda omogočilo navezovanje stikov ali kakšno novo prijateljstvo
izza naših meja.
Mateja Ivič in Barbara Ajdnik
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PISAN ŠOLSKI DAN PO
ZASLUGI KULTURNE DEDIŠČINE

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja
Polskava je v petek, 27. septembra, svoje
učence popeljala v svet kulturne dediščine. Ta dan smo na vseh treh enotah naše
šole umetnost doživljali kot razvedrilo. Z
njeno pomočjo smo razvijali ustvarjalnost
na več področjih. Učenci vseh treh enot
so se udeležili dveh različnih dvournih
delavnic, s pomočjo katerih so lahko v
kulturno-kulinaričnih užitkih pobegnili
iz šolskega vsakdana. Namen delavnic je
bil ugotoviti, kako so se znanje, veščine in
navade iz preteklosti prenesle v sedanjost.
Učenci so se vključili v delavnice po lastni
izbiri.
V dopoldanskem času so učenci na delavnicah izdelovali družabne igre, se preda-

jali glasbi iz bližnje in daljne preteklosti,
se sladkali s pohorsko omleto, ustvarjali
namizne dekoracije, se
spopadali s cirkuškimi
veščinami,
izdelovali
punčke, slikali tihožitje,
se preizkušali v športnih
igrah iz preteklosti, se
podali v zgodovino animiranega filma, izdelali
vrteči boben zoetrop, sadili rože in izdelali mlinček. Na popoldansko
druženje smo povabili
vse tiste, ki so želeli svoje
znanje iz dopoldanskega dela še poglobiti, ga

razširiti in doživeti. Popoldansko druženje smo popestrili s štirimi delavnicami.
Na delavnici z naslovom Zvočna kopel so
učenci spoznali gonge, tibetanske pojoče posode, kristalne posode in oceanski
boben. Ob tem so spoznavali moč vpliva
zvoka na svoje telo. Pridružila se nam je
Gaja Klas. Na žonglerski in cirkuški delavnici nas je novih veščin naučil čarodej
Sam Sebastian. Učenci so se lahko naučili
osnov žongliranja z žogicami, keglji, krožniki in hoje po vrvi ter s hoduljami. Na
avtomobilski delavnici se je čas zavrtel v
sredino prejšnjega stoletja in učenci so
pod vodstvom učiteljice Karmen Rampre
spoznali razvoj avtomobila. Delavnico
sta začinila dva starodobnika na parkirišču, ki so si ju učenci dodobra ogledali
odzunaj in odznotraj. Nekdanji učenec

naše šole, Aljaž Fredi Novak, ki
se ukvarja s fotografijo, je učence
seznanil s predhodnikom današnje fotografije, fotografiranjem
na film. Učenci so sestavili svoje
kamere obscure in ustvarili zgodbo na film. Naučili so se razumeti
fotografijo in spoznali kratko zgodovino nastanka fotografije: od fotografiranja na steklo, filma do današnje digitalne oblike fotografije.
Po izvedenih delavnicah smo
si pričarali filmski večer in dan
zaključili v ritmih glasbe iz sedemdesetih in osemdesetih let
minulega stoletja ter tako doživeli pravi pravcati disco zaključek
izpod pisanih barv disco krogle.
Namen tega dne je bil pobegniti iz
šolskega vsakdana. To nam je vsekakor uspelo.
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AKCIJA PEŠBUSA NA OŠ DR. JOŽETA
PUČNIKA ČREŠNJEVEC ODLIČNO USPELA

Gremo peš! je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ji je potekal med 16.
in 22. septembrom z namenom, da opozori na problematiko mobilnosti v večjih
mestih in onesnaženje zraka z izpušnimi
plini. Akciji, ki si prizadeva za človeku in
okolju prijaznejše načine mobilnosti, se
vsako leto pridružuje več mest in občin
in ponosni smo, da smo se kot prva šola
v občini odločili za organizacijo akcije
Pešbus - aktivna pot v šolo, s katero smo
želeli učence spodbuditi, da v svoja vsakdanja opravila vključijo hojo. Akcijo smo
organizirali v sklopu projekta Popestrimo
šolo, katerega operacijo delno financira
tudi Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Učitelji
in ostali prostovoljci smo ves teden vsak
dan pred pričetkom pouka spodbujali in
spremljali naše učence, da so v šolo prišli
peš. Dokazano je namreč, da hoja izboljša počutje in krepi telo. Otroci, ki hodijo
peš oziroma imajo zadoščene potrebe po
gibanju, se zato lažje skoncentrirajo in
sledijo pri pouku, so bolje telesno pripravljeni, posledično pa so tudi bolj zdravi,
samostojni in razvijejo tesnejše socialne
stike s svojimi vrstniki, kot tisti, ki se vozijo. Spodbujanje učencev h gibanju in aktivnemu življenju je eden izmed ključnih
ciljev naše šole, ki smo ga v tednu mobilnosti nekoliko nadgradili in dodatno promovirali pomen gibanja.
Vsakodnevna hoja poskrbi za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti, ki je predvsem pri otrocih izjemnega pomena za
njihov fizični in psihični razvoj. Hoja je na
krajših razdaljah tudi najučinkovitejši in

časovno zelo
konkurenčen
prometni način premikanja, in zato
smo se na
Osnovni šoli
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec odločili,
da v letošnjem
šolskem letu v
sodelovanju z
Inštitutom za
politike prostora v okviru
programa Aktivno v šolo, ki
ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in
je del prizadevanj Dober tek Slovenija za
več gibanja in bolj zdravo prehrano, prvič
organiziramo akcijo Pešbus. Akcija, ki je v
tujini razširjena navada, spodbuja učence,
da se ob organiziranem spremstvu v šolo
odpravijo peš.
Proga pešbusa je imela, tako kot prava
avtobusna proga, postaje, ki so bile hkrati tudi postaje šolskega avtobusa. Na njih
smo nato »pobirali« svoje potnike, učence. Ti so se v spremstvu učitelja in staršev
oziroma starih staršev v jutranjih urah
varno odpravili do šole peš. Vsaka postaja pešbusa je bila opremljena s tablo pešbus, kjer je bilo navedeno ime postaje in
čas odhoda. Učence smo tudi predhodno
opozorili, da ne smejo zamujati, saj Pešbus nikogar ne čaka. Učenci so pred pričetkom akcije prejeli posebno vozovnico,
v kateri so zbirali žige. Za vsak prehojen
dan v šolo so dobili en žig. V kolikor
so zbrali vseh pet
žigov, so prejeli
tudi posebno nalepko Aktivno v
šolo.
Čeprav smo akcijo v letošnjem
letu izvajali prvič
in kljub temu, da
so naši učenci od
šole v povprečju
oddaljeni okoli 3
kilometre, pa se
lahko pohvalimo
z izjemno velikim

številom sodelujočih učencev in spremljevalcev. V celotnem tednu se je tako
za hojo do šole prostovoljno odločilo več
kot 40 učencev in okoli 15 spremljevalcev,
ki so bili pretežno starši in stari starši ter
upokojeni učitelji naše šole.
Vsem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo, saj so s svojo udeležbo v Pešbusu olajšali organizacijo akcije, hkrati
pa so dali pozitiven zgled otrokom, da je
hoja za razliko od prevoza boljši in okolju prijaznejši način premagovanja krajših
razdalj, ki jim bo hkrati bolj koristil za
njihovo zdravje in dobro počutje. Učenci
so se imeli možnost prostovoljno pridružiti Pešbusu iz treh smeri. Najdaljša je bila
trasa iz Starega Loga. Tu so učenci hodili 40 minut in prehodili razdaljo, dolgo
okoli 3 kilometre. Naslednja je bila trasa z
Leskovca. Učenci so na tej trasi prehodili
okoli 2,5 kilometra in za to porabili 30 minut. Zadnja je bila trasa Vrhloga, kjer so
učenci prehodili okoli 2 kilometra in za to
potrebovali 30 minut. Posebej smo veseli,
da se je na smeri z Vrhloge priključilo kar
nekaj učencev iz prvega razreda in tudi
dva otroka iz vrtca. Gibanje na svežem
zraku nam je iz smeri Leskovec-Stari Log
vsak dan popestrila tudi psička Lina, kar
nas je še posebej razveselilo. Tudi pretežke
torbice in slabo vreme niso bile ovira, da
se otroci ne bi udeležili Pešbusa in glede
na izjemno pozitiven odziv lahko z gotovostjo trdimo, da bomo akcijo organizirali
tudi v naslednjem šolskem letu.
Nina Globovnik
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POPESTRIMO ŠOLO NA OŠ
G U S TAVA Š I L I H A L A P O R J E

Evropska kohezijska politika pušča vidne
sledi tudi na OŠ Gustava Šiliha Laporje.
Oktobra leta 2016 smo namreč uspešno
kandidirali na javnem razpisu »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje
strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, nakar smo že v mesecu
novembru podpisali petletno pogodbo z
ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport. Ta nam je omogočila zaposlitev
učitelja multiplikatorja za polni delovni
čas, kar pa je za številčno tako majhen kolektiv, kot je naš, velika pridobitev. Multiplikator izvaja začrtane dejavnosti iz obsežne prijavne vloge. Seveda ni preprosto
načrtovati dela za pet let vnaprej, zato so
dovoljena odstopanja, še posebej v smislu
priključevanja predhodno nenačrtovanih
vsebin. Projekt sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.
Delo multiplikatorja ne zajema zgolj dela z
učenci; tega je v projektu 75 odstotkov, ostanek časa pa si mora učitelj porazdeliti za
dnevne priprave in za večji projekt znotraj
projekta – izobraževanje strokovnih delavcev na temo po presoji multiplikatorja.
V podpisani pogodbi se multiplikator zaveže, da bo v petih letih usposobil najmanj
218 strokovnih in vodstvenih delavcev s
področja osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega in strokovnega izobraževanja
ter srednjega splošnega izobraževanja, ki
prihajajo iz iste kohezijske regije, kot je
dotični zavod. Do tega trenutka smo s projektom na OŠ Gustava Šiliha Laporje dosegli kazalnik 170 usposobljenih strokovnih delavcev. Predavanja Socialno učenje
kot vsakdanja praksa učitelja so se udeležili učitelji OŠ Kajetana Koviča Poljčane,
OŠ Kidričevo, OŠ Hoče, OŠ Šmartno na
Pohorju, OŠ Partizanska bolnišnica Jesen
Tinje in matične osnovne šole, s temo Da
ne pregorim pa so se seznanile svetovalne

delavke širšega lokalnega okolja.
V šolskem letu 2018/2019 se je pri projektu Popestrimo šolo veliko dogajalo.
POŠko, logo maskota, ki vabi učence na
dogodke in aktivnosti, je poskrbel, da se je
našlo kaj prav za vsakega učenca. Najbolj
izstopajoče dogajanje pa je prav gotovo
POŠolski tabor, ki je trajal od 26. do 28.
junija. Na prvi dan poletnih počitnic se
je v šoli zbrala starostno pisana druščina
21 počitniško razpoloženih otrok z namenom, spoznati in naučiti se kaj novega.
Preizkusili so se v teambuildingu, kjer so
se (na)učili sodelovati z različnimi posamezniki znotraj skupine. Spotili in sprostili so se na dolgem pohodu. Pripravili so
si slastne prigrizke za popolno zabavo, na
kateri niso manjkali niti barvni koktejli.
Ustvarili so si popoln dan v Velenju, kjer
jih je 160 metrov pod zemljo v Muzeju
premogovništva Slovenije ujela tudi kamera RTV Slovenije. S supom in z ladjico
pletno so odkrivali lepote Velenjskega jezera, se seznanili z njegovim nastankom
in se osvežili v vodi. In seveda – tudi brali
so. Prav vsi. Zadnji dan so še posebej izkoristili za pridobivanje novih izkušenj. Alpska šola iz Slovenskih Konjic je poskrbela,
da so sedaj na rolerjih še samozavestnejši,
z ustvarjeno čutno potjo in boso hojo po
njej pa so prebudili še najbolj skrite občutke v sebi. Podjetje Frambo iz Slovenske
Bistrice je šoli podarilo rabljene palete, ki
so jih bistre glave, spretni prsti in delovne
ročice spremenili v praktično učilnico na
šolskem vrtu, ki jo bodo lahko še dolgo
koristili.
Ponosni smo tudi na vse dejavnosti, ki se
kontinuirano odvijajo že od začetka projekta. Ena takšnih je priprava zdravih zajtrkov. Vsak petek zjutraj pred poukom se
v gospodinjski učilnici kuha, stepa, reže,
zlaga, dekorira in potem se zdrav zajtrk
postreže med delavce šole. Učenci so po-

sebej specializirani za pripravo zelenih
kašastih sokov, s katerimi so se posredno
preko multiplikatorice predstavili tudi na
dogodku »Kompetentno v prihodnost« v
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Njihove
zelene kašaste sokove so na srečanju poskusili tudi strokovni delavci, vključeni v
projekt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolah, ki ga vodi Šola za ravnatelje.
Učenci so za pripravljene napitke prejeli
vse pohvale. Pokuševalci so v njih prepoznali celo podjetniško idejo. Spoznali smo,
da se je dobro pokazati tudi izven zidov
naše šole in dobiti povratno informacijo o
delu oziroma ideje za naprej.
Letošnje šolsko leto smo začeli v znamenju odbojke, saj so si učenci ogledali odmevno tekmo med Slovenijo in Rusijo v
živo. V Stožice so se odpravili skupaj z
učenci OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.
Doživeli so pravi spektakel, ki jim bo ostal
v lepem spominu. Kmalu po tekmi so se
laporski »brihtolini« odpravili na predtekmovanje Malih sivih celic na OŠ Rada Robiča Limbuš. Med 50 ekipami so dosegli
odlično 2. mesto in si tako zagotovili nadaljevanje tekmovanja, ki bo potekalo na
TV SLO. Na dosežek naših učencev smo
izjemno ponosni in stiskamo pesti v nadaljevanju tekmovanja.
Časovno gledano se je projekt prevesil že
v drugo polovico. POŠko bo za popestreno življenje na šoli skrbel do jeseni 2021.
Še naprej se bo trudili zapolniti čas učencev pred poukom, v času prostih ur, po
pouku, tudi kako popoldne in kak konec
tedna. V tem šolskem letu načrtujemo
razširiti mrežo prostovoljstva, učencem
predstaviti več poklicev prihodnosti, v
novembru pa ponovno soorganizirati tabor Escape school, ko se naši učenci družijo z učenci OŠ Kajetana Koviča Poljčane. Z omenjeno sosednjo šolo smo tudi
znotraj projekta podpisali sodelovanje,
zato občasno izvedemo kakšen dogodek,
h kateremu z veseljem povabimo učence
iz Poljčan.
S kratkim prispevkom smo želeli orisati
doprinos, ki nam ga daje projekt Popestrimo šolo. Seveda je vsak začetek težek in
prežet z lovljenjem – najpogosteje okrog
pravilnega izpolnjevanja poročil. Vendar
moramo pohvaliti načrtovalce, saj spodbujajo ustvarjalno žilico.
Mateja Zupanec, multiplikatorica POŠ
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POGUMNO V SVET TENISA
Po navdušenju nad izjemnim uspehom
naše odbojkarske ekipe smo se tudi na OŠ
Minke Namestnik - Sonje odločili, da se
preizkusimo v eni od iger z žogo. Na sončno sredo, 9. oktobra, smo se odpravili do
Tenis centra Vintgar Kuki, ki se nahaja na
Zgornji Bistrici. Naše neomajne volje ni
odpihnil niti močan veter, ki nam je nagajal vso pot.
V Tenis centru so nas prijazno sprejeli
lastnik gospod Mirko Kukovič - Kuki in
trenerja Kaja ter Gašper. Starejši učenci so
pod vodstvom trenerjev spoznali osnove
tenisa in se preizkusili v igri, mlajši pa so
tenis spoznali na igriv način, skozi teniške
igre. Našo motiviranost, trud in uspehe je

opazil tudi gospod Kukovič in nas pogostil s picami, ki so nam dale energijo za
pot proti šoli.

Lastniku Tenis centra Vintgar Kuki in trenerjema se iskreno zahvaljujemo, da so
nam omogočili prve korake v svet tenisa.
Upamo, da je to začetek še enega uspešnega sodelovanja v lokalni skupnosti.
Učenci in učitelji
OŠ Minke Namestnik - Sonje

KOPANJE V TERMAH OLIMIA ALI DRUŽENJE
OŠ MINKE NAMESTNI - SONJE S STOTINKO

»Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj …« je besedilo znane slovenske pesmi, ki bi lahko bilo tudi moto
našega prvega športnega dneva v novem
šolskem letu. V četrtek, 19. septembra,
smo se v družbi članov podjetja Stotinka
odpravili v Podčetrtek, v Terme Olimia.
Navdušeni, da so naše prijateljske vezi, ki
smo jih stkali že na našem lanskem skupnem kopanju, ponovno zaživele, smo
dan izkoristili do zadnje kapljice.
Pričakovanje dogodka je bilo veliko. Za
vsakim prevoženim ovinkom na poti do
kopališča se je na obrazih otrok risal tisti
znan izraz, ki pravi: A smo že tam? Ko nas
je avtobus nazadnje le odložil na cilju, nismo mogli skrivati dobre volje in otroški
živžav se je razlegal povsod. Povsem smo
odmislili šolo in domače naloge, pa tudi
starše in njihove napotke. Najprej smo pomalicali, nato pa pozirali za skupno fotografijo, ki jo bomo v prihodnosti zagotovo

še velikokrat potegnili iz predala in podoživeli pozitivno energijo tega dne.
Kopališče je ponujalo veliko možnosti za
zabavo. Vreme nam sicer ni privoščilo, da
bi preizkusili tudi zunanje bazene, vendar
smo ob dobri družbi naših spremljevalcev
na to hitro pozabili in se brez skrbi
prepustili notranjemu dogajanju.
Čofotali smo v plitvini ob masažnih
vrelcih, bili bitke z
vodnimi topovi, se
spuščali po toboganih, celo kakšen
skok v vodo smo
si privoščili. Bili
smo igrivi in sproščeni. Pogumno
smo se soočali z
izzivi – če je bila

voda pregloboka, smo nadeli rokavčke,
če je bila kakšna stopnica preveč, smo se
oprijeli ponujene roke. Z našimi zavezniki
iz Stotinke za nas ni bilo nepremagljivih
ovir. Stotinka, stokrat hvala!
Eva Svenšek
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10. OKTOBER – SVETOVNI
DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Svetovna zdravstvena organizacija zdravje
opredeljuje kot odsotnost bolezni, temu
pa dodaja še telesno, socialno in duševno
blagostanje. Iz opredelitve je razvidno, da
za zdravo funkcioniranje posameznika ni
potrebna le fizična kondicija, ampak velik del zdravja predstavlja tudi duševnost.
Kljub vsemu je duševno zdravje področje,
ki ga marsikdo omenja in izpostavlja z
zadržkom. Veliko lažje je namreč prijatelju ali znancu potarnati zaradi poškodovane noge ali glavobola, kot povedati, da
smo v čustveni stiski, preobremenjeni,
pod stresom ipd. Zavedati se je treba, da
težave v duševnem zdravju še ne pomenijo, da imamo duševno bolezen. O težavah
v duševnem zdravju namreč govorimo
takrat, ko pri sebi opazimo, da se z določenimi stresnimi situacijami ne soočamo
več tako učinkovito, kot smo se sicer, ko se
nam zahteve iz okolja zdijo vse večje, naše
kapacitete za soočanje z njimi pa vedno
manjše, ko se pojavijo težave s spanjem,
apetitom, pomanjkanje energije, ali katerekoli druge spremembe na ravni našega
vedenja, čustvovanja, telesnega odzivanja
in mišljenja.

Ko je vseh stresnih dogodkov preveč, ko
se ne znamo pravočasno ustaviti in si vzeti
časa zase, se začne stiska kopičiti. Vse skupaj lahko izbruhne v obliki duševnih motenj ali telesnih bolezni. Kljub temu da si
simptome, s katerimi se soočamo, včasih
težko priznamo in jih poskušamo skriti,
pa se je treba zavedati, da lahko duševne
motnje na kakovost življenja vplivajo v
enaki ali še večji meri kot telesne bolezni.
Po statističnih podatkih naj bi za katero
od duševnih motenj letno zbolelo kar 11
odstotkov Evropejcev. Med vsemi duševnimi motnjami sta najpogostejši depresija
in tesnoba. Depresija je prisotna kar pri
petini žensk in pri desetini moških. Končni izid neustrezno obravnavanih ali spregledanih duševnih motenj je nemalokrat

tudi samomor. Velika večina posameznikov, ki so svoje življenje končali na tak
način, je imela diagnosticirano duševno
motnjo, pri čemer pa samomor stori štirikrat več moških kot žensk. Navedeno je
še en dokaz za to, da je o svojih težavah
nujno spregovoriti in poiskati pomoč ter
podporo takrat, ko se počutimo dovolj
dobro, da smo informacije in oporo pripravljeni sprejeti.
V centrih za krepitev zdravja izvajamo
preventivne dejavnosti, znotraj katerih
ponujamo brezplačne delavnice tako na
temo spoprijemanja s stresom kot tudi z
depresijo in tesnobo. Gre za psihoedukativne delavnice, ki jih vodi psiholog, na
njih pa udeleženci podrobneje spoznajo
značilnosti svojega doživljanje, se seznanijo z morebitnimi vzroki zanj ter pridobijo
smernice za lažje spoprijemanje s težavami, s katerimi se soočajo. Vse delavnice
se izvajajo v centrih za krepitev zdravja in
potekajo enkrat tedensko, štiri tedne zaporedoma, v obsegu 90 minut.
V našem centru pa ne gre le za promoviranje duševnega zdravja, ampak pa nasploh
zdravega življenjskega sloga, kamor lahko
med drugim umestimo tudi življenje brez
cigarete. Kajenje ima negativen vpliv na
delovanje našega telesa. Raziskave kažejo
na povezanost kajenja z boleznimi ožilja
in dihal, prav tako je kajenje eden izmed
dejavnikov tveganja za nastanek rakavih
obolenj. Pomembno je, da se zavedamo,
da so učinki kajenja pod našim nadzorom
in da gre za področje, na katerega lahko
v veliki meri vplivamo ter preprečimo nastanek negativnih posledic.
Gre torej za navado, ki se je lahko znebi-

te, a pot do opustitve je velikokrat polna
vzponov in padcev. Prav zaradi slednjih
upade motivacija in hitro se spet znajdemo na začetku. Kljub temu je že samo
razmišljanje o opustitvi kajenja pomemben korak, ki ga lahko nadgradite z vključitvijo v svetovanja, ki vam nudijo dodatno podporo v procesu opuščanja, s čimer
zmanjšate tveganje za nastanek zdravstvenih težav, povezanih s kajenjem.
Skupinska in individualna svetovanja za
opuščanje kajenja vam nudimo v centrih
za krepitev zdravja, kjer vam na šestih
srečanjih nudimo informacije in pomoč
pri procesu opuščanja kajenja. Srečanja so
brezplačna, napotitev nanje pa ni potrebna.
Za več informacij o delavnicah na temo
duševnega zdravja, opuščanja kajenja in
drugih aktivnostih, ki jih izvajamo, smo
vam na voljo po telefonu na telefonski številki 02 843 27 19 ali 041 682 288.
V mesecu novembru bodo v občini Slovenska Bistrica patronažne medicinske
sestre izvajale posvetovalnice v lokalni
skupnosti. Posvetovalnice so brezplačne
in se jih lahko udeležite brez predhodne
prijave.
Vljudno vabljeni!
Anja Banković, mag. psihologije,
Center za krepitev zdravja
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Sporočilo ambasadorke v programu Svit
V letu 2013 sem se srečala z diagnozo raka
na debelem črevesu, ostala sem živa in hočem živeti tudi v prihodnje.
Sprejela sem pobudo, da postanem ambasadorka programa Svit, kar pomeni, da s
svojo življenjsko izkušnjo osveščam vse
neodzivne, ki si zatiskajo oči pred morebitno grožnjo prisotne bolezni.
Program Svit je preventivni program za
zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki in zajema starostno populacijo od 50. do 74. leta, čeprav nagovarja
tudi mlajše, zato je prav, da mu prisluhnemo vsi. Tudi mene je nagovoril po pošte,
in ko se nisem takoj odzvala, so me strokovni delavci Svita ponovno pozvali, naj se
vključim in oddam vzorčke blata. In ti so
bili pozitivni. Posledično sem bila napotena na kolonoskopijo, kjer so mi odkrili rakavo tumorsko tvorbo, zato je bil potreben
operativni poseg, ki je bil uspešen.
Če ne bi bilo programa Svit, verjetno tudi
mene danes ne bi bilo tukaj, tako pa živim
z vso polnostjo svojih besed, čeprav imam
12 centimetrov manj črevesja. V manjkajočem delu je bil tihi ubijalec, ki je še vedno prevelika tabu tema, o kateri se neradi
pogovarjamo.
Naj ne bo tako. Spregovorimo, poslušajmo in vprašajmo. Tudi mlajši. Če so vaši
starši ali stari starši oddali vzorčke blata in
na vsaki dve leti dobijo negativne izvide,
potem se gotovo tudi vam ni treba bati, da
bi zboleli za rakom na debelem črevesu. Le
vprašajte jih, če so izpolnili obrazec, ki so
ga dobili iz programa Svit, in kakšen je bil
rezultat.
Moje besede niso reklama, tudi ničesar ne
prodajam, prosim pa vas, da si vzamete
trenutek časa in preberete, kar je zapisano,
ker vam ponujam le svoje besede iz svojega doživetja, ko se mi je nenadoma sesula
vsa preteklost, sedanjosti ni bilo, prihodnost pa ni imela imena. Vse je obstalo,
tudi dih, ker zavedanje, da se tako v hipu
izteka življenje, v tistem trenutku ni imelo
odgovora.
Danes se smehljam ob trdilnih stavkih in
sem vesela, da ta danes doživljam. Naj bo
tako tudi z vami.
Marija Hrvatin,
Mirna Peč
Hvala ambasadorki Mariji Hrvatin za
podelitev njene življenjske zgodbe, ki pomembno vpliva na dvig ozaveščenosti in
večjo odzivnost v programu Svit.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za jav-

no zdravje, Centra za zgodnje odkrivanje raka, je
bila v prvem polletju 2019 odzivnost v zdravstveni
regiji Maribor 62,94-odstotna, kar je v primerjavi z
letom 2018 več za en odstotek (slovensko povprečje je 65,41 odstotka). Iz podatkov je razvidno, da
smo na pravi poti, cilj pa ostaja enak, in sicer zvišati
odzivnost nad 70 odstotkov, predvsem pri moških,
ki so v program Svit v povprečju za 10 odstotkov
manj odzivni od žensk. Svit lahko reši življenje tudi
vam, zato ne oklevajte pri ponujeni možnosti za
sodelovanje. Gre le za nekaj minut vašega prostega
časa in malce dobre volje. Za vključitev v program
spodbudite tudi svoje bližnje, sorodnike, prijatelje,
sosede, za katere veste, da so ali bodo prejeli vabilo.
Marija Hanželj, NIJZ OE Maribor,
koordinatorka programa Svit za Podravje

Kulturno umetniško društvo
GAJ Zgornja Polskava
vabi na vpis gledaliških abonmajev
ZA ODRASLE in OTROKE.
ODRASLI ABONMA
KUD Gaj Zgornja Polskava, v sezoni 2019/2020, nadaljuje z
gledališkim abonmajem ljubiteljskih gledaliških skupin. Na
domačem odru bomo ponovno gostili pet amaterskih dramskih
skupin. Z nami bodo igralci iz Šempasa na Primorskem, Trnič,
Miklavža, Rač in s Koroške. Predstave bodo na programu en krat
mesečno, od meseca novembra do marca, v soboto zvečer. Zagotovite
si svoj sedež.
Cena abonmaja s 5 predstavami je 20 €.
Abonenti, ki ste oddali stare abonmajske kartice vas
samodejno vpišemo v novo sezono.
Prva predstava bo v soboto, 16. novembra 2019 ob 18.00
uri.
OTROŠKI ABONMA
Abonma zajema 5 predstav, primernih za predšolske in šolske
otroke ter vse ostale, ki uživajo v svetu domišljije.
Predstave bodo na programu en krat mesečno, od meseca oktobra
do marca (v nedeljo dopoldan), v izvedbi gledališča KUKUC iz
Beltincev.
Cena abonmaja je:
• za otroka 15,00 EUR
• za odraslega spremljevalca 20,00 EUR
Naslednja predstava bo v nedeljo, 1. decembra 2019 ob
10.00 uri.
Vpis abonmajev je možen pred vsako predstavo

v Kulturnem domu na Zgornji Polskavi.
Več info: kudgaj.zgpolskava@gmail.com

Stran 32

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KRAJEVNI PRAZNIK
KS LESKOVEC-STARI LOG
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V okviru krajevnega praznika KS Leskovec-Stari Log se je predstavilo TD Ajda,
DU Leskovec-Stari Log pa je pripravilo
razstavo ročnih del in prireditev ljudskega petja Pesem stke prijateljstva. Krajevna
skupnost, ki ji predseduje Denis Kancler,
je poskrbela za napihljiva igrala za otroke
in pripravila nogometni turnir ter pogostitev za vse krajanke in krajane. Ob prazniku so izvedli tudi tradicionalno srečanje starejših KS in RK, ki ga vodi Danica
Sobočan. Najstarejši navzoči je bil 84-letni Andrej Erlač z Leskovca.
Brigita Ptičar

KRAJEVNI PRAZNIK NA ČREŠNJEVCU
Na Črešnjevcu so septembra praznovali
že 10. krajevni praznik Krajevne skupnosti Črešnjevec. Na zaključni prireditvi s
kulturnim programom je predsednik krajevne skupnosti Franc Podgrajšek podelil
priznanja Krajevne skupnosti Črešnjevec
za leto 2019 Ivanu Šetarju za DU ter zakoncema Leskovar in Kampuš iz Vrhloge.
Tudi sicer so ob prazniku pripravili mno-

ge prireditve. Predstavili so se člani LD
Črešnjevec, likovna sekcija je pripravila 5.
samostojno likovno razstavo in podelitev
značk. Na večeru ljudskega petja DI Črešnjevec se je predstavilo 13 skupin, med
drugim so organizirali tudi ribiško tekmovanje na Farovcu in srečanje starejših.
Brigita Ptičar

OSREDNJA PRIREDITVEV OB
PRAZNIKU KS PRAGERSKO
V nedeljo, 22. septembra, je ob ribiški koči
na Pragerskem potekala osrednja prireditev ob 43. prazniku Krajevne skupnosti
Pragersko-Gaj. Na slovesnosti sta zbrane
nagovorila župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik Krajevne skupnosti Pragersko-Gaj
Matej Arnuš. Ob tej priložnosti
so podelili tudi priznanja Krajevne skupnosti Pragersko. Priznanje sta prejela mlada odbojkarica
Žana Godec za športne dosežke
v preteklih sezonah in posthumno Miran Kokol, neutrudni
snemalec kabelske televizije na
Pragerskem. Plaketo za leto 2019
je prejela Ribiška sekcija Pragersko, vpeta v delo Ribiške družine
Slovenska Bistrica, ki je letos zaokrožila 60 let svojega delovanja.
Ribiška sekcija Pragersko je sicer
nekoliko mlajša, a je lani dopolnila že 40 let delovanja. Skrbi za
ribnike na Pragerskem in za njihovo okolje. Kulturni program so
izvedli članice in člani mešanega
pevskega zbora DPD Svoboda
Pragersko in učenke s pragerske

podružnične šole OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava.
T. A.
Foto: Tjaša Brglez
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9. POLETNA SLIKARSKA ŠOLA
NA Z G O R N J I P O L S K AV I
Na Zgornji Polskavi je avgusta potekala že
9. poletna slikarska šola Rudolfa Španzla
Trompe l'oeil. Šolanje, ki so ga organizirali
člani KUD Niansa, je trajalo tri dni in se
je odvijalo v prostorih kulturnega doma.
Tokratna slikarska šola je pritegnila veliko
zanimanja in je letos pod budnim
očesom Rudolfa Španzla slikalo in
ustvarjalo 19 udeležencev iz štajerske in koroške regije. Slikarji
in slikarke so ustvarili čudovite
slike tihožitij s poznopoletnimi
in jesenskimi elementi ter portrete in figure mladega dekleta
in lovca v delovni upravi, tipični
za slovenskobistriško območje.
Prevladovala je tehnika olja na
platnu, manj so slikali v tehniki akrila na platnu. Slikarji, ki so
izpopolnjevali in nadgradili svoje slikarsko znanje pod mentorstvom slovenskega akademskega
slikarja Rudolfa Španzla, so bili:
Ervin Dvoršak, Ivan Skledar, Domen Hitrec, Justina Strašek, Vesna
Urbančič, Zdenka Štibler, Marija
Babič Marinič, Alojz Krevh, Marjan Gregorc, Branko Gajšt, Jože
Šetar, Daniel Gajšt, Julija Piškur,
Drago Kopše, Peter Bezjak, Vera
Protner Šaler, Boža Majcen, Manuela Močnik, Jože Bezjak. Slikarska šola se je zaključila z razstavo
slikarskih del in s kratkim kulturnim programom ter s pogostitvijo. Razstava je bila odprta za vse
ljubitelje slikarstva in slovenske
kulture. Zbrane so nagovorili člani KUD Niansa z uvodnim
pozdravom, sledil je govor župana dr. Ivana Žagarja. Navzoče
je pozdravil tudi predsednik KS
Zgornja Polskava Uroš Klajderič.
Kulturni program se je nadaljeval

z zahvalami organizatorja Občini Slovenska Bistrica in KS Zgornja Polskava, da sta
s svojim prispevkom ponovno pokazali,
da spoštujeta slovensko slikarsko kulturo,
zato radi pripomoreta k razvoju slikarstva
na lokalni in državni ravni. Sledila je po-

delitev priznanj slikarske šole. Slavnostno
sta jih podelila slovenski akademski slikar
Rudolf Španzel in župan dr. Ivan Žagar,
cvetje pa Nevenka Mesarič.
Manuela Močnik, KUD Niansa
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SREBRNI
BISTRIŠKI ODBOJKARJI

Foto: Aleš Kolar

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi polovici septembra poskrbela za val navdušenja. Na evropskem
prvenstvu, ki ga je gostila tudi Slovenija, je
izenačila svojo doslej najboljšo uvrstitev,
drugo mesto. Srebrne junake je v Parizu
ustavila šele Srbija, naši odbojkarji so na
poti do finala v Stožicah izločili tudi Bolgare, Ruse in Poljake. Še posebej smo ponosni, da so slovenske barve zastopali kar
štirje Bistričani: Tonček Štern, Žiga Štern,
Alen Šket in Matic Videčnik. Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju z Javnim
zavodom za šport Slovenska Bistrica in
Športno zvezo Slovenska Bistrica v nedeljo, 29. septembra, pred staro telovadnico organizirala ogled finalne tekme na
velikem zaslonu in ogledalo si jo je veliko
športnih navdušencev. V torek, 1. oktobra,
pa so na istem prizorišču za srebrne bistriške odbojkarje pripravili še sprejem. Naše
junake je bučno pozdravilo okoli 1000
ljudi. Na oder so povabili tudi nekdanjega
reprezentanta Vida Jakopina, aktualnega državnega prvaka v odbojki na mivki. Odličnim bistriškim odbojkarjem so
na sprejemu čestitali tudi dr. Ivan Žagar,
župan Občine Slovenska Bistrica, Marjan
Štimec, direktor Javnega zavoda za šport
Slovenska Bistrica, in Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, za
glasbo pa so poskrbeli Poskočni muzikanti. Naši junaki so se ob tej priložnosti zahvalili navijačem za izjemno podporo.

In kaj so povedali za Studio Bistrica?
Matic Videčnik
Cilj je bila kolajna, brez tega cilja ne bi
vzdržali tako dolgo. Na pripravah smo
vložili veliko truda, zdaj je vse poplačano.
Imamo kakovost, ampak brez teh neverjetnih navijačev nam ne bi uspelo priti
tako daleč. To je nekaj neverjetnega. Videli smo na posnetkih, da nas vsi podpirajo.
Tudi ogromno Bistričanov je bilo v Stožicah in v Parizu. Res smo veseli. To se športnikom verjetno zgodi enkrat v življenju.
Upam, da bomo čim dlje živeli te sanje,
čeprav se moramo počasi vrniti v klube in
začeti zgodbo na novo.

Tonček Štern
Po finalu je bilo res malo grenkega priokusa, glede na to, da smo premagali evropske
in svetovne prvake. Imeli smo eno najtežjih skupin do finala. Po prespani noči pa
mislim, da moramo biti zadovoljni s tem,
kar smo naredili. Združili smo Slovenijo,
da dihamo kot eno, naredili smo pravo
evforijo v odbojki. Vsem, ki so nas gledali in spodbujali, moram čestitati. Bili so
fenomenalni v Stožicah, tudi v Parizu je
bilo nekaj tisoč ljudi, tako da res vsa čast
navijačem in vsem, ki so se danes zbrali v
Slovenski Bistrici. Delovali smo kot ekipa,
vsi za enega, eden za vse. Nimamo posa-
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meznikov, ki bi izstopali, kot v nekaterih
drugih reprezentancah, na primer v ruski ali v poljski, ki imata nekaj vrhunskih
igralcev. Naredili smo dobro kemijo v ekipi, verjeli smo do zadnje minute, da lahko
dobimo tudi zlato medaljo. Na koncu je
malo zmanjkalo, ampak menim, da je tudi
srebrna medalja zelo dober rezultat.
Žiga Štern
V prvem trenutku je bil grenak priokus,
bili smo razočarani, ker smo šli po zlato

medaljo. Želeli smo zlato medaljo, ampak
zdaj vedno bolj cenimo tudi to srebrno
kolajno. To je velik dosežek za Slovenijo
in za nas.
Alen Šket
Želeli smo sicer osvojiti zlato medaljo, srebrno smo že imeli. Šele zdaj pa dojemam,
da smo naredili res velik uspeh. Neverjetno je, da nas je podpiralo toliko ljudi in
da smo združili vso Slovenijo. V prejšnjih
tekmah smo si vedno želeli, da napolnimo

STEPIŠNIKOVA BUKVARNA
V naši osrednji knjižnici lahko v času odprtosti v pritličju obiščete Stepišnikovo bukvarnico,
kjer najdete pestro izbiro knjig, ki jih v knjižnici več ne potrebujemo ali so bile podarjene ter jih že imamo v knjižničnih zbirkah, a si
vsekakor zaslužijo še eno priložnost. Na policah bukvarnice je veliko leposlovnega gradiva,
strokovnega z raznimi priročniki, učbeniki,
slovarji ter knjig za otroke. Gradivo je na prodaj po simboličnih cenah od 0,10 do največ
2,00 evra, izkupiček pa je namenjen izključno
nakupu novega knjižničnega gradiva. Za obisk
ali nakup knjig iz bukvarnice članstvo v knjižnici ni pogoj.
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Stožice. Po prvi tekmi na prvenstvu je bila
dvorana praktično razprodana. Po tem
smo dobesedno leteli po igrišču in tudi
navijači so nam pomagali do tega uspeha.
Verjetno bomo res še enkrat igrali s Srbi;
upam, da bo takrat rezultat drugačen. Želja vsakega športnika je, da se uvrsti na
olimpijske igre. Če nam bi uspelo, bi to
bilo nekaj neverjetnega.
Tomaž Ajd

SPREJEM PODARJENEGA GRADIVA
V knjižnici sprejemamo knjižno gradivo, ki ga več ne potrebujete, vendar
smo zaradi prostorske stiske spremenili
nekatere pogoje sprejema. Zato prosimo vse, ki bi želeli darovati knjige,
da se za obisk predhodno dogovorijo
v izposoji ali po telefonu. Strokovne
delavke bodo podarjeno gradivo ob
obisku pregledale, saj lahko sprejmemo
le gradivo, ki je v dobrem stanju ali ga
na naših policah še nimamo.
Hvala za razumevanje.

Stran 36

KNJIŽNICA

O tvoritvena prireditev
nove sezone
NONO JE BIL MOJ NAJVEČJI
ZAVEZNIK

Novo sezono prireditev smo v knjižnici začeli s pogovornim
večerom, ko smo gostili vsestranskega Gojmirja Lešnjaka Gojca. Gojc je gledališki, filmski in televizijski igralec, režiser,
direktor, učitelj, knjižničar, lesar, tabornik in glasbenik.
Že v začetku nam je zaupal, da njegove korenine segajo tudi na
Kras, čeprav je otroštvo preživel v Ljubljani. Na čas v otroštvu,
ki ga je preživel pri noni in nonotu, ima čudovite spomine. Z
nonotom sta bila zaveznika in še posebej se spominja skupnih
pobegov v vaški bife, kjer je bil priča pogovorom odraslih, ki
so se mu zdeli blazno pomembni, modri in imenitni, čeprav jih
ni prav nič razumel.
Na očetovo željo je prišel najprej do poklica lesarja, se nato
vpisal na agronomijo, končal pa pedagoško akademijo, smer
slovenistika in knjižničarstvo. Eno leto je celo učil peti razred
na eni izmed osnovnih šol v Ljubljani. Glasba je bila Gojčeva
sopotnica vse življenje. Začelo se je v domači garaži, kjer sta s
prijateljem igrala na podarjeno kitaro, kartonske škatle pralnega praška pa so nadomeščale bobne. Prav tako so ga prijatelji
prepričali, da je šel pozneje delat sprejemne izpite na igralsko
akademijo, čeprav je imel pomisleke zaradi disleksije, zaradi
katere je v otroštvu marsikdaj preživljal travme.
Gojmir Lešnjak - Gojc je prepričan, da ga je nekako izoblikovalo tudi taborništvo, v katerega ga je vpeljal njegov oče, saj je
bil eden od ustanoviteljev tabornikov pri nas. Taborništvo pa
je povezano tudi z njegovimi zgodnjimi začetki igralstva, saj
sta z očetom ob tabornem ognju uprizarjala skeče.
Po končanem študiju se je zaposlil v Slovenskem mladinskem
gledališču, zatem v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu,
nato pa ga srečamo praktično v vseh slovenskih gledališčih.
Deset let je bil direktor Kosovelovega doma v Sežani. Gojmir
Lešnjak - Gojc je oblikoval več kot šestdeset gledaliških vlog,
prav toliko filmskih in televizijskih, srečamo ga v muzikalih
in v mnogih vlogah gledališkega režiserja. Je ikona številnih
kultnih televizijskih oddaj.
V letošnjem februarju je
praznoval okrogli rojstni
dan tako, kot je značilno
zanj – na odru, ker je prav
na ta dan premierno igral
v muzikalu Nune v akciji.
Nekoč je dejal: »Ob vsaki
končani dekadi se človek z
zadržkom prepusti novi desetletki, se počasi sprijazni
z okroglo številko, a kmalu
ugotovi, da gredo leta tudi
od tam naprej.«
Tanja Jakolič
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R A Z S TAV E V K N J I Ž N I C I

ZAKAJ RAD ZAHAJAM V KNJIŽNICO
V Knjižnici Pragersko v mesecu oktobru
obeležujemo eno leto
delovanja v svetlih,
novih prostorih. Otroci, ki obiskujejo enota
Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica na
Pragerskem, še posebej
radi obiščejo naše prostore. V sodelovanju z otroki in z njihovimi vzgojiteljicami so ob
prvi obletnici v večjih, novih prostorih ustvarjali pod naslovom
Zakaj rad zahajam v knjižnico. Nekateri otroci so risali, nekateri
so s pomočjo vzgojiteljic zapisali, zakaj radi zahajajo k nam. V
odgovorih so se skrivala nagajiva in odkrita otroška razmišljanja,
ki so nam pogosto zvabila nasmeh na obraz.
Tanja Jakolič

Razstave v Knjižnici Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenka Bistrica skozi vse leto gosti
najrazličnejše razstave. Na njih se predstavljajo domači, večinoma ljubiteljski ustvarjalci, ki jim čopič, svinčnik ali objektiv
pomenijo izziv. Nekateri ustvarjalci pa pri svojem ljubiteljskem
delu uporabljajo svoje spretne prste.
V septembru smo gostili razstavo likovnih del, ki so nastala izpod
čopičev udeležencev Španzlove
slikarske šole. V vitrinah pa se je na
ogled postavila dediščina med Pohorjem in Bočem, šlo je za razstavo Janje Pepelnak v okviru projekta
Teden evropske kulturne dediščine.
Do 5. novembra 2019 je v razstavišču
knjižnice na ogled razstava del članic
dveh sekcij Društva Majolika, sekcije
keramika in likovne sekcije. Članice
likovne sekcije se predstavljajo z različnimi tehnikami. Članice sekcije
keramika pa se predstavljajo z za ta čas
uporabnimi izdelki, ko se zaključuje
delo v vinogradih in se seli v klet.
V novembru bo knjižnica gostila
razstavo Živa coprnija Pohorja in
Istre – razstavo ilustracij Tine Dobrajc in razstavo pripovedne dediščine med Pohorjem in Bočem.
14. novembra ob 18.30 bo tudi
predstavitev knjige Živa coprnija
Pohorja in Istre – izleti po poteh
pripovednega izročila. Predstavila
jo bosta pisatelj Dušan Šarotar in
urednica knjige Miljana Cunta.
V prazničnem decembrskem času pa bo razstavišče knjižnice
zadišalo po zeliščnih in medenih izdelkih.
Bodite del zgodbe Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
tudi vi. Vabljeni.
Natalija Stegne
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