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Združenje Europa Donna Slovenija, podružnica Štajerska
Partizanska ulica 24
2310 Slovenska Bistrica
Rebeka Potočnik, vodja podružnice
Telefonska številka: 041 845 069
Elektronska pošta: sportna@europadonna.si
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Informator glasilo Občine Slovenska Bistrica
Izdajatelj:
Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica,
Trg Svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
Uredniški odbor:
Vojka Osojnik, Tomaž Ajd, Drago Čož
Odgovorni urednik: Tomaž Ajd
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 9300 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v
občini Slovenska Bistrica brezplačno.

Informator, december 2021
lezni in odgovornosti do svojega zdravja.
Podobno kot v večini razvitih držav je rak
dojk tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri
ženskah. Rak dojk ni izključno bolezen
žensk, saj je med obolelimi tudi eden do
dva odstotka moških.
Tudi v času epidemije se je treba odzvati
vabilom presejalnih programov in biti pozoren na morebitne zdravstvene težave.
V Slovenski Bistrici deluje Združenje Europa Donna Slovenija, podružnica Štajerska, v katerem se povezujejo bolnice
in ozdravljenke s štajerskega konca, vabljeni pa tudi drugi, da se jim pridružite
in podprete njihove aktivnosti. Združenje
Europa Donna Slovenska Bistrica bo sodelovalo s Centrom za krepitev zdravja,
ki deluje v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Izvajali bodo delavnice na
področju zdravega življenjskega sloga, ki
je v procesu zdravljenja in rehabilitacije
bolezni zelo pomemben. Posvetili se bodo
gibalnim aktivnostim, zdravi prehrani in
duševnemu zdravju. Tematike bodo prilagojene bolnicam z rakom dojke. Možna
bo tudi uporaba aparata limfne drenaže,
ki predstavlja pomoč pri terapiji limfedema pri bolnicah z rakom dojke. Z limfno
drenažo izboljšamo pretok venske krvi
in odvečne limfe iz področja telesa, kjer
zastaja. S tem pa ugodno vplivamo na
zmanjšanje otekline in bolečine, kar vodi
k povečanju gibljivosti v zgornjem udu ter
boljšemu počutje bolnice.
Vljudno vabijo vse, ki bi jim omenjene
aktivnosti olajšale čas zdravljenja in rehabilitacije.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Center za krepitev zdravja
Partizanska ulica 30
2310 Slovenska Bistrica
Telefonska številka: 041 682 288
Elektronska pošta: ckz@zd-sb.si
Vir in koristne informacije: https://europadonna.si/
Avtor fotografije na naslovnici: Aleš Kolar

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska Ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: h.c. +386 2/843 28 00,
faks: 386 2/843 28 45
E-pošta: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran:
http://www.slovenska-bistrica.si
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UVODNIK
Foto: Aleš Kolar

dr. Ivan
Žagar,
župan
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Izteka se leto 2021 in čas je, da prevetrimo dogajanje v tem letu in zastavimo
aktivnosti za prihodnje.
Tudi leto 2021 je bilo izjemno zahtevno.
Soočali smo se s posebnimi okoliščinami. Kar zadeva epidemijo koronavirusa,
smo se znašli v še zahtevnejših razmerah
kot v letu 2020.
Ob bogatem dogajanju v našem okolju
je smiselno in potrebno uvodoma izpostaviti in opozoriti na dvoje: na obeležitev dogodkov izpred treh desetletij, ko
smo se Slovenci odločili oditi na svoje,
in v tem tudi uspeli, in na že omenjeno
epidemijo, ki nas hromi že drugo leto.
In če se dotaknem najprej epidemije koronavirusa: ta je z vsakim novim valom
težja. Letošnji jesenski val nas je, ob poletni sprostitvi, zadel s še usodnejšimi
posledicami, kar se odraža v povečanem
številu okužb in, žal, tudi najtežjimi posledicami bolezni. Breme spopada z
okužbami je velikokrat tudi odsev neodgovornega obnašanja posameznikov in
drastično posega v zmožnosti zdravstvenega sistema. Tudi sicer je breme spopada z epidemijo praktično v celoti ostalo
na ramenih zdravstvenih delavcev, za
kar jim gre res posebno priznanje. Priznanje gre tudi vsem tistim drugim, ki
pomagajo in odgovorno opravljajo svoje
delo. Ob tem bi se rad zahvalil tudi vsem
občankam in občanom, ki se odgovorno

odzivate na ukrepe in
tako varujete sebe in
druge. Prav tako vas
še naprej pozivam in
prosim, prav vse, da
odgovorno ravnate in
upoštevate usmeritve
zdravstvene stroke,
saj s tem pokažete
tudi odnos do drugih.
Le tako lahko pričakujemo, da se leti
2020 in 2021 ne bosta
več ponovili. Upam,
da bomo v letu 2022
ponovno zaživeli življenje, kot ga poznamo iz let pred epidemijo. Verjamem, da si
to želimo prav vsi.
In če se sedaj navežem na čas pred tremi
desetletji, ko smo se
odločali o samostojni

Sloveniji. Tudi ta čas je bil čas posebnih,
izrednih razmer, ki je terjal odločnost,
pogum, odgovornost, znanje, odrekanje, strpnost, še posebej pa solidarnost
in enotnost. In le s spoštovanjem in
življenjem teh vrednot, ki jih danes velikokrat pogrešamo, bomo lahko uspešno prešli izredne razmere, s katerimi se
soočamo.
Tri desetletja samostojnosti so, ob številnih izzivih, pospešila razvoj na vseh
področjih, od gospodarstva do javnega
sektorja. Ob vseh omejitvah, ki jih narekujejo zdravstvene razmere, se trudimo,
da življenjski tok kar se da nemoteno
teče. Tako velik del našega gospodarstva, ki je ekonomski temelj družbe in
mu to razmere dopuščajo, poteka nemoteno. Z zajezitvijo epidemije pa bo
ponovni zagon omogočen tudi tistemu
delu gospodarstva, ki nosi največje posledice, to so turizem in druge storitvene dejavnosti. V prilagojenih razmerah
še vedno delujejo javne institucije, vrtci,
šole, zdravstvo in druge, okrnjene pa so
dejavnosti na področju kulture, športa
…
Razvojni cikel vseh teh osamosvojitvenih let v občini Slovenska Bistrica skušamo ohranjati tudi z obsežnimi javnimi investicijami, čeprav tudi dinamiko
priprave in izvajanja teh hromi epidemija, posebej tam, kjer smo odvisni od
drugih institucij. Na področju družbe-
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nih dejavnosti je bil končan prizidek
vrtca na Keblju, s čimer se zaokrožujeta
dograditev in obnova objektov na področju predšolske vzgoje.
Nekaj manjših nujnih investicij je bilo
izvedenih tudi v šolski infrastrukturi.
Nadaljuje se obnova graščine na Zgornji Polskavi. Izvaja se najbolj obsežna
investicija na področju športa, obnova
športne dvorane v Slovenski Bistrici. V
povezavi z obnovo športne dvorane pa
je vse pripravljeno tudi za izvedbo plezalnega centra. Izvaja se obnova stare
šole v Vošnjakovi ulici, kjer bo nastalo
novo upravno središče.
V zaključni fazi je priprava dokumentacije za dograditev Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica. Prav tako smo pripravili dokumentacijo za nadgradnjo
doma starostnikov, pri čemer je financiranje investicije prevzelo resorno ministrstvo. Začeli smo z brezplačnimi
nujnimi prevozi za starejše (k zdravniku, v trgovino idr.), ki nimajo druge
možnosti.
Na prometno-komunalnem področju
je treba še posebej poudariti tri velike
projekte, ki jih izvaja država oziroma so
financirani iz evropskih sredstev. V polni izgradnji je druga faza zahodne obvoznice s pripadajočo infrastrukturo, ki
obsega tudi kolesarsko stezo. Na Pragerskem je v izgradnji železniško vozlišče,
ki med drugim zajema tudi ureditev
postaje in izvedbo podvoza. Za projekt
na Zgornji Polskavi pa nam je po dolgoletnem prizadevanju uspelo pridobiti
evropska sredstva in stekla je izgradnja
manjkajoče kanalizacije. K temu je treba
prišteti še kar nekaj cestnih odsekov, ki
so bili obnovljeni, dograditev komunalne infrastrukture, dodati je treba tudi
številne projekte, ki jih v imenu občine
izvajajo krajevne skupnosti, kjer se ob
cestno-komunalnih projektih najdejo
tudi ureditve društvenih prostorov, javna razsvetljava in še kaj.
Upoštevati moramo, da so nekatere investicije v izvedbi, druge na različnih
stopnjah načrtovanja, kot je osrednje
parkirišče, ki je tik pred pridobitvijo
potrebne dokumentacije, pa urbani vrtovi, kjer smo pred izbiro izvajalca. Ali
pa smo pridobili zemljišče in smo v fazi
projektiranja, kot je to pri avtobusni postaji, ali pa je po pridobitvi potrebne dokumentacije izvedbo prevzelo pristojno ministrstvo, kot je to pri kolesarski
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uvodnik, Občinski svet

povezavi med Slovensko Bistrico in
železniško postajo. Podobno velja tudi
za posamezne odseke kanalizacije, vodooskrbe in tudi za praviloma utečene
programe na področju kmetijstva, gospodarstva in drugih področjih.
Drage občanke, dragi občani!
Pogled na dosežke leta, ki se izteka, nam
govori o tem, da tudi ob vseh življenjskih neprilikah in izzivih, s katerimi
se srečujemo, zmoremo pot razvoja in

napredka peljati v pravi smeri, in s tem
moramo nadaljevati tudi v prihodnje.
Epidemija, ki nas duši že drugo leto,
nam je lahko v opomin in priložnost,
tako za družbo kot celoto kakor tudi
za vsakega posameznika, da razmisli o
odgovornosti do sebe in drugih, o solidarnosti in enotnosti. S pravo mero
odgovornosti lahko v prihodnost zremo
z optimizmom, čeprav se bomo morali
soočiti s premostitvijo številnih preprek.
Pred nami je čas praznikov in tudi le-
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tos bo praznovanje v omejenih pogojih,
torej drugače kot običajno. Vseeno jih
izkoristite, se umirite, naberite novih
moči in vstopite v novo leto z novo energijo. Bodimo torej odgovorni in prepričan sem, da bo praznovanje čez leto dni
ponovno takšno, kot se jih spominjamo
iz preteklih let.
V letu 2022 vam želim vse dobro in bodite zdravi.

PRORAČUN SPREJET
V PRVI OBRAVNAVI

17. redna seja občinskega sveta
Občinski svet občine Slovenska Bistrica se
je v torek, 7. decembra, v sejni sobi PGD
Slovenska Bistrica, sešel na 17. redni seji.
Svetniki so med drugim v prvi obravnavi
sprejeli proračun za leto 2022. Prihodki
proračuna, ki je razvojno naravnan, so
predvideni v višini 30 milijonov evrov,
odhodki pa v višini 36 milijonov evrov,
načrtovana je tudi zadolžitev v višini približno 3 milijone evrov.
Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi
program dela občinskega sveta za leto
2022. Potrdili so poslovnik o delu občinskega sveta in odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Poleg tega je občinski svet

sprejel programe oskrbe s pitno vodo za
obdobje 2022-2025, investicijski projekt
Urbani vrtovi in investicijski program za
projekt Nadzidava in prizidava Doma dr.
Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska
Bistrica. Svetniki so prisluhnili poročilu o
realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno
življenje invalidov v občini za leto 2020,
uskladili neprofitne najemnine v občini za
leto 2022 in potrdili pristop Občine Slovenska Bistrica h Konvenciji županov za
podnebne spremembe in energijo. Podali
so pozitivno mnenje k imenovanju mag.
Brigite Kruder za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
in sprejeli sklep o dodelitvi sredstev Rde-

Foto: Aleš Kolar

čemu križu, Območnemu združenju Slovenska Bistrica v predvideni višini 34.750
evrov za socialno ogrožene posameznike
oziroma družine. Ob koncu seje so se občinski svetniki seznanili še z ustanovitvijo
Regijskega parka Pohorje.
Podrobnosti so na voljo na občinski spletni strani: https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/17-redna-seja-obcinskega
-sveta
Tomaž Ajd
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8. OBLETNICA DELOVANJA DOMA
STAREJŠIH V SLOVENSKI BISTRICI

Ko smo se konec novembra na hitro odločali o tem, kako bomo praznovali 8-letnico delovanja našega doma v Slovenski
Bistrici, smo presenečeno ugotavljali,
kako hitro mineva čas. Vsi se spominjamo
slavnostne otvoritve v decembru 2013, ki
je privabila številne Bistričane in okoličane, dvorana Vintgar pa je bila skoraj
premajhna za vse, ki so želeli sodelovati
pri obeležitvi tega pomembnega dogodka. Takrat smo se s ponosom z zanosom
veselili nove pridobitve za starejše in ugotavljali, kako realne in upravičene so bile
želje po lastnem domu v Občini Slovenska
Bistrica. 1. decembra 2013 je bilo v domu
že nastanjenih 42 stanovalcev, avgustu istega leta smo praznovali prihod stotega
stanovalca, ob koncu leta pa je dom napolnil svojo kapaciteto 124 postelj.
Novi prostori, zgrajeni v skladu z veljavnimi standardi, so nam dali možnost uvedbe novih konceptov dela, ki pomenijo več
individualnega pristopa k stanovalcem in
svojcem, stalne ekipe po bivalnih enotah,
usklajene medsebojne odnose, več povezanosti in pestre vsakodnevne aktivnosti
za stanovalce. Stanovalci so bili prvo leto
v sorazmerno dobri kondiciji, brez večjih
zdravstvenih težav, zato smo vse navedeno lahko izvajali brez večjih težav.
Pozneje, ko se je zdravstveno stanje stanovalcev slabšalo, smo se začeli srečevati
z enakimi težavami kot v domu v Poljčanah, to je s premalo kadra za neposredno
oskrbo in zdravstveno nego, s prevelikimi
delovnimi obremenitvami in s prenizkimi plačami zaposlenih. To so dejavniki,
ki domsko varstvo spremljajo že vrsto let.
Nanje smo v okviru Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije že leta neuspešno opo-

zarjali. V zadnjem času se tudi ta problematika rešuje na ravni države in tega smo
zelo veseli. Spreminjajo se kadrovski normativi, bistveno so se izboljšale plače, tako
da upamo, da naši zaposleni ne bodo več
odhajali iz doma k drugim delodajalcem.
Osmo obletnico delovanja Enote Slovenska Bistrica smo zaradi neugodnih epidemioloških razmer v občini obeležili v domačem krogu stanovalcev in zaposlenih,
naš edini gost je bil podžupan Občine Slovenska Bistrica, g. Stanislav Mlakar. Program je bil kratek, a prisrčen. S harmoniko
nas je razveselila naša sodelavka Marjetka
Gričnik, stanovalka Amalija Veler je prebrala pesem Ivana Minattija Nekoga moraš
imeti rad, vse prisotne so nagovorili tudi
stanovalec Miroslav Aleksander Kolenko,
podžupan Stanislav Mlakar in direktorica Iva Soršak. Izraženo je bilo veselje nad
dejstvom, da dom uspešno deluje že osem
let, izrečene dobre želje za vnaprej, g. Kolenko pa je vse, ki še niso cepljeni proti
covidu-19, pozval, da to storijo, saj je le to
zagotovilo, da bi četrtega in naslednje vale
epidemije lahko uspešno obvladali.
Direktorica se je spomnila hude preizkušnje, ki so jo stanovalci in zaposleni preživljali v lanskem letu, ko so se v začetku
oktobra srečali s prvim primerom okužbe
s covidom-19 pri stanovalcu. Pove, da so
bili to nadvse žalostni časi, ki se bodo s
črnimi črkami zapisali v zgodovino bistriškega doma. Poleg tega, da so zboleli skoraj vsi stanovalci, jih je veliko tudi umrlo,
okužila se je polovica zaposlenih. »Vsi v
domu smo delali v nečloveških razmerah, trpeli skupaj s stanovalci in njihovimi
svojci, a se kljub temu dan za dnem borili
z nevidnim virusom in maksimalno skrbeli za naše stanovalce. V januarju tega

leta se je bistriški dom izvil iz primeža virusa, precepljenih je okoli 90 % stanovalcev, v 4. valu zaenkrat še nismo zabeležili
okužbe opri stanovalcih,« je povedala.
Konec junija 2021 je bistriški dom obiskal
minister za delo, g. Janez Ciglar Kralj, ki je
skupaj z županom, dr. Ivanom Žagarjem,
in direktorico Ivo Soršak podpisal sporazum o nameri dograditve doma, tako da
bo skupna kapaciteta znašal 200 postelj,
sredstva za investicijo pa bo zagotovil državni proračun. Potrebne aktivnosti za
izdelavo investicijske dokumentacije, ki
jo morata potrditi občinski svet in svet
doma, so v teku, prav tako je Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane začel postopek javnega naročila za izdelavo projekta izvedenih
del. Upamo, da bomo uspešno, brez zahtevkov za revizijo, izvedli tudi javni razpis
za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, kar bi bilo zagotovilo, da bi
dela začeli nekje sredi poletja naslednjega
leta.
Zaradi načrtovane investicije čakajo dom
v Slovenski Bistrici naporni časi, a bo veselje ob koncu gradnje zato toliko večje. Občani Slovenske Bistrice in okoliških občin
bodo imeli zagotovljeno dostojno starost v
bistriškem domu, prav tako bo dom lahko
v okviru sistema dolgotrajne oskrbe nudil
tudi druge storitve, ki jih bodo potrebovali
starejši, ki bodo bivali v domačem okolju.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane skupaj z
obema občinama, Slovensko Bistrico in
Poljčane, od leta 2013 uspešno skrbi za
354 stanovalcev in 74 uporabnikov storitev pomoči družini na domu. Tako uspešno delo in sodelovanje lokalnih skupnosti
si želimo tudi v prihodnje.
Iva Soršak, direktorica

Foto: Tomaž Ajd
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75 LET PODJETJA
ALUMINIUM KETY EMMI

1946
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boljši delodajalec v
regiji. Delno je to
povezano s plačami,
naši zaposleni morajo na delo prihajati
zadovoljni, po drugi
strani pa certifikat
govori tudi o tem, da
je treba usklajevati
družinsko in poklicno življenje.« V podjetju z okoli 450 zaposlenimi bodo tudi
v prihodnje iskali
nove sodelavce, kot
poudarja direktor,
bodo
zaposlovali
najboljše kadre, ki
jih je možno dobiti.
Tudi sicer jim ne
manjka smelih načrtov. »Smo večni
optimisti. Ko razmišljaš
pozitivno,

Podjetje Aluminium Kety Emmi letos
praznuje 75 let delovanja. Zametki uspešnega podjetja segajo v leto 1946, ko je
bilo v Slovenski Bistrici ustanovljeno
podjetje Žagotrgoles. Ukvarjalo se je s
kupovanjem in prodajo lesa, žaganjem in
izdelavo lesenih zabojev po posebnih naročilih. Skozi razvoj in v povezavi z Impolom so postali strokovnjaki za predelavo
aluminija, v svojem sloganu imajo napisano, da aluminiju dajejo sijaj. Poleg tega
razvijajo sklope aluminijastih komponent
v avtomobilski industriji, med drugim
tudi v zelo zanimivi niši električnih vozil.
Pred petimi leti so dobili novega lastnika,
to je poljsko podjetje Aluform Spolka, ki
je del skupine Grupa Kety. Kot pravi Roman Stegne, generalni direktor podjetja
Aluminum Kety Emmi, z lastnikom sodelujejo zelo dobro: »Našli smo strateškega
partnerja, ki se spozna na posel in podpira našo strategijo. Zaenkrat nam stoji ob
strani, res pa je tudi, da mu to vračamo
z dobrim delom in dobički, ki jih pričakuje. Njegov vložek se je že mnogokrat
poplačal.« Tako so lansko poslovno leto,
kljub epidemiji covida-19, zaključili z dobičkom. V ospredju je bila skrb, kako obvarovati zdravje zaposlenih, poleg tega pa
so z drugačnimi nabavnimi kanali in viri
ter tudi delno z državno pomočjo uspeli
stabilizirati podjetje. Pozitivni trendi se
nadaljujejo tudi v tem letu. »Naročila so
bila na višjem nivoju, kot smo pričakovali.
Pri oskrbovalni verigi je kar nekaj izzivov
zaradi pomanjkanja surovin, cene surovin

in energentov so nenormalno porastle.
Kljub temu poslujemo po načrtih oziroma
celo malo boljše, zato pričakujemo, da bo
tudi to leto uspešno,« zadovoljno ugotavlja direktor.
Vsako leto približno tri milijone evrov
namenijo za naložbe. Lani so temeljito
prenovili upravno stavbo, tako notranjost
kot zunanjost stavbe sta dobili povsem
novo podobo. Letos so obnovili kuhinjo
in jedilnico, sedaj pa urejajo še okolico.
Celotna prenova bo stala nekaj manj kot
dva milijona evrov.
Podjetje je pred kratkim doseglo še en
mejnik, pridobilo je certifikat družini prijazno podjetje, kar potrjuje besede Romana Stegneta, da so zaposleni največje bogastvo vsakega podjetja: »Kolikor so dobri
zaposleni, toliko je dobro tudi podjetje. Z
ljudmi se je
treba ukvarjati, in to na
pravi način,
zadovoljstvo
zaposlenih
pa se reflektira v dobrih
rezultatih in
uresničevanju zastavljene strategije.
Certifikat je
tudi
delček
strategije,
s
katero želimo
postati naj-

se stvari obračajo v pozitivno smer. To je
tudi moto našega delovanja, pravi pristop
na pravi način, s pozitivno orientacijo.
Res, zastavili smo si ambiciozne načrte, v
prihodnjih štirih letih bomo podvojili realizacijo, na okoli 60 milijonov evrov. Na
področju proizvodnje delov za električna
vozila bomo v naslednjem letu investirali
več kot šest milijonov evrov. Ker imamo
res vrhunski tim, se sploh ne bojim, da
tega ne bi dosegli. Vedno ko je Emmi tim
stopil skupaj, smo dosegli vse zastavljene
cilje. Zato smo iz krize vedno izšli boljši
in močnejši,« napoveduje Roman Stegne.
Tomaž Ajd
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občinski svet, komisija za priznanja in nagrade
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih
in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o
priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) Komisija za
priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica objavlja
R A Z P I S za vložitev predlogov za
podelitev priznanj in nagrad Občine
Slovenska Bistrica za leto 2021
I. Priznanja Občine Slovenska Bistrica se
podeljujejo za dosežke občanov in drugih
posameznikov, podjetij, zavodov, društev,
združenj, družb in drugih organizacij, ki
prispevajo k boljšemu življenju občanov in
imajo pomen za razvoj in ugled občine na
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem,
vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.
Častni občan Občine Slovenska Bistrica
Priznanje častni občan Občine Slovenska
Bistrica se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem,
vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju,

ugledu in uveljavljanju Občine Slovenska Bistrica doma in v svetu. Priznanje častni občan
Občine Slovenska Bistrica se lahko podeli tudi
tujcu.
Listina Občine Slovenska Bistrica
Listina Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za posebne uspehe in dosežke na družbenogospodarskem, znanstvenem, tehničnem,
kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in
napredek Občine Slovenska Bistrica.
Listino Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupina občanov in vse
pravne osebe oziroma organizacije.
Priznanje Občine Slovenska Bistrica
Priznanje Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Priznanje Občine Slovenska Bistrica lahko
prejmejo posamezniki, skupina občanov in
vse pravne osebe oziroma organizacije.
II. Predlogi za priznanja in nagrade Občine
Slovenska Bistrica morajo vsebovati:
− podatke o predlagatelju,
− vrsto predlaganega priznanja Občine Slo-

venska Bistrica,
− podatke o predlaganem prejemniku,
− obrazložitev k predlogu,
− dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena
v obrazložitvi.
III. Predlagatelji za podelitev priznaj in nagrad Občine Slovenska Bistrica
Predlagatelji za priznanja Občine Slovenska
Bistrica so lahko občani, politične stranke,
krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne
more predlagati za priznanje.
IV. Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo do vključno 18. januarja 2022 na naslov:
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA,
Komisija za priznanja in nagrade,
Kolodvorska ulica 10,
2310 SLOVENSKA BISTRICA
ali na e-naslov: obcina@slov-bistrica.si
Matej GORIČAN, l.r., predsednik komisije
Številka: 9000-28/2021
Slovenska Bistrica, dne 1. 12. 2021
OPOMBA: Instruktivni obrazec za pomoč pri
pripravi predlogov je objavljen na uradni spletni strani občine – www.slovenska-bistrica.si

TUDI V LETO 2022 Z DVIGOM POVPREČNIN
IN ŠTEVILNIMI DRŽAVNIMI PROJEKTI
V preteklem mesecu so se v Državnem
zboru RS potrjevali proračunski dokumenti za prihodnji dve leti. Le ti skupaj
z dvigom povprečnin prinašajo tudi dodatne investicije v našo lokalno okolje.
Podpisan Dogovor o višini povprečnine
za leti 2022 in 2023 je omogočil, da se
povprečnina iz dosedanjih 628,20 evrov
ponovno dviguje. In sicer prihodnje leto
najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov in
nato v letu 2023 na 647 evrov. Slednje so
s sprejemom proračunskih dokumentov
kasneje potrdili tudi poslanci v državnem
zboru v okviru redne novembrske seje.
Lokalnim skupnostim se tako iz naslova
dviga povprečnin tudi v prihodnjih dveh
letih obeta več sredstev za izvajanje nujno potrebnih investicij v lokalnem okolju.
Glede na podatke Ministrstva za finance,
bo Občina Slovenska Bistrica iz naslova
dviga povprečnin v prihodnjem letu v svoj
proračun prejela še dodatnih 413.727,00
evrov.
Poslanka mag. Karmen Furman:« V
mesecu novembru smo poslanci največ
pozornosti pri obravnavanju zakonodaje
namenili prav proračunskim dokumen-

tom, ki se sprejemajo za prihodnji dve
leti. Predloženo zakonodajo sem z veseljem podprla, saj ugotavljam, da se krepijo
investicije povsod po državi, tudi v našem
lokalnem okolju. V načrt razvojnih programov 2022 - 2025 je vključenih kar nekaj projektov, ki se že ali se še bodo izvajali v naših občinah. Za največja državna
projekta, ki se trenutno v občini Slovenska
Bistrica že izvajata, to je izgradnja podvoza z rekonstrukcijo železniške postaje
na Pragerskem in II. etapa zahodne obvoznice, so v proračunskih dokumentih
namenjena finančna sredstva za dokončanje obeh projektov. Finančna sredstva
so zagotovljena tudi za dokončanje del za
izgradnjo kanalizacije na Zgornji Polskavi
in za sofinanciranje vrtcev in osnovnih
šol v našem lokalnem okolju, za kar so
bila finančna sredstva odobrena v kar treh
občinah iz naših krajev, med drugim tudi
Občini Slov. Bistrica za obnovo športne
dvorane v višini skoraj milijon evrov.«
Po besedah Furmanove pa so v načrt
razvojnih programov za prihodnja leta
vključeni še dodatni projekti oz. investicije, ki so bodo v naši občini izvajale. Me

drugim tudi ureditev križišča v Ložnici,
kjer trenutno še potekajo odkupi zemljišč.
H gradnji križišča pa naj bi se predvidoma
pristopilo že prihodnje leto. Načrtovana
je tudi ureditev mostu čez Ložnico v Sp.
Ložnici. Investicija vključuje nadomestno
gradnjo mostu z rekonstrukcijo ceste v območju mostu ter vodnogospodarsko ureditev struge Ložnice v vplivnem območju
premostitve. Projektna dokumentacija na
nivoju PZI je izdelana, v teku pa so aktivnosti glede urejanja zemljiškoknjižnih
dovolil na zemljiščih znotraj načrtovanih
posegov. V okviru skupinskih projektov,
kjer so zagotovljena državna sredstva za
gradnjo več avtobusnih postajališč, pa je v
občini Slovenska Bistrica predvidena tudi
ureditev avtobusnega postajališča »Videž«. V fazi projektiranja PZI je Ureditev
AP »Videž« R1-219, odsek 1236 Slovenska Bistrica – Poljčane v km 1,985 in km
2,010. V letu 2022 sta predvideni tako recenzija projekta, kot tudi odkupi potrebnih zemljišč. Ko bodo le ta pridobljena,
sledi gradnja, in sicer predvidoma v letu
2023.
UR
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AKTIVNO SODELOVANJE Z ZAVODOM
JE KLJUČ DO SKUPNIH CILJEV
NA TRGU DELA

Glede na zahtevnost časa je trg dela nenehno se spreminjajoč in ravno tako je
tudi evidenca brezposelnih oseb živ proces. Da bi lahko uspešno krmarili na trgu
dela, je treba sodelovati. Da uresničimo
slednje, pa je nujno zaupanje med vsemi
deležniki v procesu in iskanje skupnih rešitev ter možnosti.
Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih
težavna in dolgotrajna ter tudi zagotavljanje kadrovskih potreb je izziv; na zavodu
lahko na tej poti posameznikom in delodajalcem preko ukrepov aktivne politike
zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja. Cilji
aktivne politike zaposlovanja
sledijo strateškim dokumentom
in ukrepom države, obenem pa
zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam
razmer in potreb na trgu dela v
želji povečanja konkurenčnosti
ter prožnosti podjetij. Aktualni
ukrepi in programi aktivne politike zaposlovanja zajemajo področja usposabljanja brezposelnih
oseb in programov za spodbujanje zaposlovanja, tako imenovane subvencije. Ponudbe na
javna povabila lahko predložijo
delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
imajo vsaj enega zaposlenega ali
so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega
povabila. Predložijo lahko eno
ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz
ciljne skupine brezposelnih, kot
je določeno v javnem povabilu,
v elektronski obliki na portalu za
delodajalce Zavoda za zaposlovanje.
Na spletni strani Zavoda so objavljene vse potrebne informacije
o javnih povabilih, kot so opredeljeni pogoji, postopki sodelovanja, razpoložljiva sredstva,
obrazci ponudb, merila za ocenjevanje ponudb, vsa potrebna
dokazila za pridobitev sredstev,
vzorci pogodb, ki jih delodajalec
po sprejemu ponudbe podpiše z

Zavodom, ter vse ostale potrebne informacije in pogoji za izvajanje programov
aktivne politike zaposlovanja.
Statistika na območju Upravne enote Slovenska Bistrica
V prvih desetih mesecih leta 2021 je bilo
na Uradu za delo Slovenska Bistrica objavljenih 1491 prostih delovnih mest, kar je
za 23,8 odstotka več kot v enakem obdobju
lani. Od tega je bilo 970 prostih delovnih
mest objavljenih v sodelovanju z Zavodom, kar pomeni, da smo napotovali kandidate iz evidence brezposelnih oseb.
V nadaljevanju so podatki o gibanju števila

oseb v evidenci brezposelnih po občinah,
ki jih pokriva Urad za delo Slovenska Bistrica. Iz podatkov je mogoče razbrati, da
je bila v mesecu avgustu med navedenimi
občinami najvišja stopnja brezposelnosti
v občini Makole in najnižja v občini Oplotnica (na državni ravni je 7,1-odstotna).
Alenka Lobnikar, vodja urada za delo
ZRSZ, uradi za delo Slovenska Bistrica,
Ruše, Pesnica, Lenart
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Foto: Foto Brbre

Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica že tretje leto
uspešno opravlja svoje preventivno zdravstveno poslanstvo v širšem lokalnem
okolju s programom, ki poskuša posamezniku in skupinam zdrav življenjski slog
predstaviti kot esencialni del, potreben za
zapolnitev vrzeli v njihovi samopodobi.
Z raznolikostjo delavnic in prisotnostjo v
vseh sferah javnega in zasebnega življenja
skušamo postati dejavnik, ki bo odločilno
vplival na zdravje in počutje posameznika
ter tudi skupine. Delovne organizacije in
vzgojno-izobraževalni zavodi vseh ravni
so naše primarno okolje, kjer lahko zajamemo večje skupine ljudi in jih vključimo
v aktivno shemo naših programov, ki so
prilagojeni vsem starostnim skupinam.
Odzivi uporabnikov naših storitev so bili
vedno dobri, saj posameznik, ki je željan
spremembe, namreč hitro spozna, da se

nahaja v okolju, ki je maksimalno angažirano in usmerjeno, da mu s strokovnim
svetovanjem in profesionalnim podajanjem znanja in veščin želi kontinuirano
pomagati. Naše delo se začne že v vrtcu in
konča v družbi starostnikov.
Širok spekter delavnic poskrbi, da zajame
vse ravni družbe, uspešno se povezujemo
z drugimi javnimi službami in zavodi ter
jim nudimo podporo v smislu zagotavljanja skupnih načrtov in ciljev. Pokrivamo
področja zobozdravstvene preventive,
preventive otrok in mladostnikov ter njihovih staršev, priprave na porod in starševstvo, različnih modulov za krepitev
zdravja (zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen, testiranje telesne pripravljenosti za
starejše) in številnih svetovalnic za zdrav
življenjski slog (Zdravo jem, Gibam se,
Zdravo hujšanje, S sladkorno boleznijo
skozi življenje); duševno zdravje (depresija, tesnoba, stres) in tvegana vedenja
(individualno ali skupinsko svetovanje
opuščanja kajenja in škodljivosti pitja alkohola).
V času epidemije covida-19 smo poskušali obdržati in izvajati delavnice, koliko je
bilo mogoče, saj so strogi ukrepi v smislu
preventive zajeli tudi nas. Po navodilih in
smernicah Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je
naša služba postopoma delno prestrukturirala in porazdelila na druga delovišča
znotraj našega zavoda. Prisotni smo bili
na vstopnih točkah v zdravstveni dom,
kjer smo izvajali triažo, in pozneje, ko je
bilo na razpolago cepivo proti covidu-19,

sestavljali prve skupinice, ki so začele cepiti.
Covid-19 je spremenil družbo in njeno
okolico do samih temeljev. Postavil je
stvari na glavo in še bolj v ospredje zdravje človeka kot temeljne enote, pokazal
je, da lahko majhen virus konča življenje oziroma spremeni kakovost življenja
posameznika. Ljudje so na cepljenje prihajali pod velikim stresom, nekateri so
vanj dvomili, veliko slabega so naredila
družbena omrežja s svojimi skupinami,
a na koncu se je izkazalo, da je cepljenje
vendarle edina rešitev, ki pripomore, da
ob morebitni okužbi cepljeni posameznik
bolezen preboli v lažji obliki in se vrne v
okolje v dobri kondiciji. Seveda so vedno
prisotne izjeme, ki postanejo gorivo za
lažno propagando, ki ranljivega in zbeganega posameznika hitro postavijo pred
dilemo.
Zdravje je temeljna vrednota, ki jo je treba ustrezno čuvati, krepiti in v njej uživati. Zdrav človek je del zdrave družbe,
zdrava družba pa del zdrave skupnosti,
in če si vsak prizadeva, da pristavi »kamenček« v ta mozaik zdrave skupnosti,
je naredil največji korak. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pa se nahaja enota Centra za krepitev zdravja, ki
vam bo s strokovnim znanjem pomagala
»očistiti in povrniti sijaj«, da bo vaš »kamenček« kar najbolje zasijal v mozaiku
zdrave skupnosti.
Silvija Lunder,
vodja Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

Spregovorimo o težavah v duševnem zdravju
in poiščimo pomoč, ko je stiska prehuda
Duševno zdravje je neločljivo povezano s
celostnim zdravjem človeka in skupnosti,
v kateri živi. Dobro duševno zdravje, ki
ga opredeljujemo kot pozitiven odnos do
sebe in drugih, samospoštovanje, pozitivna samopodoba, optimizem, nam omogoča dejavno sodelovanje v svojem okolju, vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih
medosebnih odnosov ter samostojnost do
največje možne mere. Želja po popolnem
zdravju in sreči nam je vsem skupna, a v
resničnem življenju nikoli povsem dosegljiva. Nihče med nami ni imun na težave oziroma bolezni v duševnem zdravju.
Težave v duševnem zdravju so povezane
z nezdravim načinom življenja, s slabim

telesnim zdravjem, s stresnimi delovnimi
razmerami, z diskriminacijo in socialno
izključenostjo. Vsaka težava v duševnem
zdravju oziroma stiska pa še ne pomeni
duševne motnje. O tej govorimo, kadar
so naše mišljenje, čutenje, vedenje ali odnosi z drugimi spremenjeni do te mere,
da pomembno vplivajo na eno ali več
življenjskih področij in nas ovirajo pri
vsakdanjem delovanju ter opravljanju obveznosti. Če pri sebi ali svojcu, znancu ali
prijatelju opazimo te znake, je nujno, da
poiščemo strokovno pomoč. Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni zdravnik.
Po potrebi bo predpisal zdravljenje oziroma vas bo napotil h kliničnemu psihologu

ali zdravniku specialistu psihiatrije.
Spremenjene družbene razmere v času
epidemije covida-19 so se izkazale kot še
dodatno breme za duševno zdravje. Stiske ljudi na področju duševnega zdravja
so se povečale tako po obsegu kot po težavnosti. Strokovnjaki opozarjajo na t. i.
psihološki val epidemije, kar pomeni še
večje število posameznikov s težavami v
duševnem zdravju in dodatne obremenitve sistema skrbi za duševno zdravje, ki je bil v Sloveniji že pred izbruhom
epidemije močno podhranjen. Zato smo
letošnjo osrednjo temo svetovnega dneva duševnega zdravja, ki ga obeležujemo
10. oktobra, poimenovali Duševno zdrav-
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je v neenakopravnem svetu. Neenakosti
na področju duševnega zdravja se kažejo
predvsem pri možnosti dostopa do sistema in storitev pomoči. Slovenijo pestijo
kadrovsko in programsko podhranjen sistem skrbi za duševno zdravje, neustrezna
podpora osebam s težavami v duševnem
zdravju, neustrezna podpora ranljivim
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družinam. To je le nekaj težav, s katerimi
se soočamo v Sloveniji.
Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja smo na mariborski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno
zdravje oktobra organizirali strokovno
srečanje z naslovom Kaj lahko storimo za
boljšo psihično odpornost v trenutnem
svetu?, na katerem smo želeli poudariti krepitev lastne psihične odpornosti in
iskanje lastnih virov moči. Spregovorili
smo, kako se soočati z življenjskimi izzivi
in kako krepiti lastne zmožnosti za dobro
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počutje, ter srečanje zaključili z mislimi,
da lahko vsak od nas po svojih močeh prispeva k temu, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju v svojem okolju ustrezno
obravnavani.
Anja Magajna, univ. dipl. psih., in
Mateja Vek, univ. dipl. psih.
Nacionalni inštitut za javno zdravje –
Območna enota Maribor
Prispevke si lahko ogledate na spletni
strani Občine Slovenska Bistrica: www.
slovenska – bistrica.si.

PROJEKT DOM DOMA
V občinah Slovenska Bistrica in Poljčane poteka od lanskega leta projekt DOM
DOMA. Do konca meseca avgusta smo
prejeli 333 vlog, od tega v Slovenski Bistrici 305, v Poljčanah 28 vlog. Uporabnikov,
vključenih v izvajane storitve, je trenutno
167, od tega 16 iz Poljčan. Od meseca junija 2021 imamo že čakalno listo, in sicer
tako za nego kot tudi za fizioterapijo in delovno terapijo. Po storitvah projekta DOM
DOMA opažamo velike potrebe in so v
našem okolju zelo lepo sprejete. Pri projektu dela več delovnih timov in te tokrat
predstavljamo. Vsak na svojem področju
skrbijo za uporabnike, da dobijo oskrbo,
ki jo potrebujejo, da ostanejo čim dlje samostojni in v svojem domačem okolju.
Največje povpraševanje je po storitvah fizioterapije in zdravstvene nege.

TOČKA VIT
Vstopna informacijska točka je prvi stik
potencialnega uporabnika s projektom
integrirane oskrbe, ki se v našem okolju
imenuje Projekt DOM DOMA. Za vse,
ki se želijo vključiti v naš projekt, je prvi
pogoj izpolnjena vloga za uveljavljanje
pravice do integrirane oskrbe, ki jo lahko
vsi zainteresirani najdejo na spletni strani
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska
Bistrica ali jo osebno prevzamejo na točki
VIT. Pogoj je tudi starostna omejitev, saj
lahko v projekt vključimo samo osebe,

starejše od 65 let, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini Slovenska Bistrica ali v občini Poljčane. Glavni namen
VIT-a je izvajanje ocen upravičenosti do
integrirane oskrbe s pomočjo ocenjevalne
lestvice, ki jo je določilo Ministrstvo za
zdravje. Po prejemu vloge strokovne delavke kontaktiramo z vlagateljem oziroma
v primeru, da nima telefona, njegovega
svojca in se dogovorimo za obisk na domu
ter izvedbo ocene.

KIO
Pri projektu DOM DOMA sta zaposleni
dve koordinatorki, ki sta po poklicu diplomirani medicinski sestri. Obisk opravimo, ko je vlagatelj upravičen do integrirane oskrbe (po predhodni oceni).
Ob prvem obisku se pogovorimo, kaj si
uporabnik želi, postavimo realne cilje in
naredimo popis terapije (na željo uporabnika). Pogovorimo se o težavah, ocenimo
zdravstveno stanje in po potrebi izvedemo zdravstvenovzgojno svetovanje. Nato
naredimo osebni načrt, v katerem je zabeleženo vse, kaj si uporabnik želi, kakšne
cilje smo si zastavili in izvedben načrt
(kdaj pride kateri izvajalec, katere storitve bo izvajal). Sledi koordinacija z vsemi
zaposlenimi in drugimi službami (pomoč
na domu, patronažna služba, center za
socialno delo). Ob ponovnih obiskih koordinatork dobimo povratne informacije
o zadovoljstvu uporabnikov in njihovih
svojcev ter o kakovosti izvajanja storitev,

kar je naš poglavitni cilj in motivacija za
kakovostno delo naprej.
FIZIOTERAPIJA IN DELOVNA
TERAPIJA
Vzdrževanje dobre fizične pripravljenosti
in krepitev miselnih funkcij sta v starosti
zelo pomembni, če želimo ohraniti samostojnost pri vsakodnevnem funkcioniranju. Pri zmanjševanju in preprečevanju
upada na vseh teh področjih pa imata
pomembno vlogo tudi fizioterapija in delovna terapija, ki ju v okviru projekta integrirane oskrbe DOM DOMA nudimo v
sklopu tima za ohranjanje samostojnosti
in krepitve avtonomije posameznika.
Cilj delovnega terapevta in fizioterapevta
je, da starostniku omogočita čim večjo samostojnost v domačem okolju.
Delovni terapevt starostnika s pomočjo
različnih aktivnosti usposobi za čim večjo samostojnost na področjih dnevnih
aktivnosti (hranjenje, oblačenje, obuvanje, umivanje, uporaba stranišča), širših
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dnevnih aktivnostih (hoja, uporaba invalidskega vozička, transfer), dela oziroma
produktivnosti (gospodinjske aktivnosti,
urejanje okolice) in prostočasnih aktivnosti.
Delovna terapija obravnava človeka kot
celoto, zato so v terapijo vključeni tudi
funkcionalni trening (vaje za večanje mišične moči in obsega gibljivosti v zgornjih
in spodnjih okončinah, vaje za izboljšanje grobih in finih prijemov rok, vaje za
ravnotežje), kognitivni trening (trening
spomina, koncentracije in učenje sprostitvenih tehnik), svetovanje pri odstranjevanju ovir v domačem okolju in pri
izbiri ustreznih ortopedskih in ortotskih
pripomočkov.
Fizioterapevt se pri starostniku osredotoča na ohranitev, ponovno vzpostavitev ali
izboljšanje funkcionalnosti gibalnega sistema zaradi bolezni, poškodbe ali procesa
staranja. Fizioterapevt z različnimi tehnikami, terapevtskimi vajami in aparaturami pripomore k ohranjanju ali izboljšanju
gibljivosti sklepov, mišične zmogljivosti,
vzdržljivosti, izboljšanju ali ohranjanju
ravnotežja in zmanjšanju bolečine. Izvajajo se treningi posedanja čez rob postelje, vstajanja in stoje ter izboljšanje vzorca
hoje. V trening hoje se vključujeta tudi
učenje in uporaba različnih pripomočkov (hodulja, rolator, bergle, palica idr.).
Fizioterapija pri starostniku se osredotoča
tudi na rehabilitacijo po operativnih posegih in poškodbah.

ZDRAVSTVENA NEGA
Pri projektu DOM DOMA zdravstveni
tehniki izvajajo storitve osebne higiene, kot so jutranje umivanje (nepokretni
uporabniki), tuširanje, oblačenje in slačenje, striženje nohtov na rokah in nogah,
premeščanje, hranjenje, merjenje vitalnih
funkcij, priprava zdravil idr.
Redno spremljanje vitalnih funkcij (krvni
tlak, srčni utrip, nasičenost kisika v krvi in
krvni sladkor) omogoča hitro prepoznavanje spremembe zdravstvenega stanja in
je velikokrat v pomoč zdravniku pri oceni
zdravstvenega stanja.
Nekateri naši uporabniki nimajo ustreznih pripomočkov ali znanja za pravilno
merjenje vitalnih funkcij, zato medicinska

ZDRAVJE
sestra izvede storitev strokovno, kadar je
treba, pa ustrezno odreagira.
PRIPRAVA ZDRAVIL
Pri projektu DOM DOMA magistra farmacije pripravi osebno kartico zdravil, na

kateri so napisana vsa zdravila, ki jih uporabnik jemlje. Kartica zdravil se pripravi
na podlagi zdravniškega mnenja. Osebna
kartica zdravil vsebuje podrobnejša navodila o času in načinu jemanja posameznega zdravila. Včasih je potreben tudi obisk
farmacevtke na domu uporabnika, da se
pogovorimo o pravilnem jemanju zdravil
in o morebitnih težavah, ki jih nato rešujemo skupaj z zdravnico.
Zdravstveni tehniki pripravljajo zdravila v tedenske dozirnike (od ponedeljka
do nedelje), da uporabniki vedo, katera
zdravila morajo vzeti zjutraj, opoldne in
zvečer. Poznati zdravila, ki jih jemljemo,
in jih uporabljati na pravi način in ob pravem času bistveno pripomore k optimalni
učinkovitosti zdravila.
POMEN SOCIALNIH INTERAKCIJ V STAROSTI
Ljudje smo socialna bitja skozi vse življenje. Neomejena socialna interakcija, ki je
ključna za razvoj možganov pri otrocih, je
pomembna v prav vseh fazah človekovega
življenja, tudi v starosti.
Kakovost človekovega življenja vključuje
fizično in duševno zdravje, čustveno počutje in družbeno delovanje. V starosti je
kakovost človekovega življenja odvisna
tudi od sposobnosti ohranjanja avtonomije in odvisnosti/neodvisnosti.
Naš cilj je izboljšanje oziroma ohranjanje
kakovosti človekovega življenja. Samostojno življenje starostnikov na domu se
trudimo podpirati tudi s preventivnimi
ukrepi.
Za uporabnice in uporabnike našega projekta imamo polega aktivnosti naših zaposlenih na voljo tudi prostovoljko, ki je
na terenu na voljo za družbo in sproščen
pogovor. Za občanke in občane Slovenske Bistrice je dobra možnost vključitve v
aktivnosti tudi Center za starejše Metulj,
kjer vsakodnevno potekajo raznorazne
aktivnosti.
PSIHOLOG
Vloga psihologa pri projektu je zelo po-
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membna in koristna za uporabnike. Na
tak način pridejo starostniki do hitre in
brezplačne obravnave pri psihologu, na
katero bi sicer čakali več mesecev, saj še
posebej v zdravstvu primanjkuje (kliničnih) psihologov. Uporabniki tako pridobijo kakovostno strokovno obravnavo, ki
je za njih brezplačna in široko dostopna
in še v njihovem domačem okolju. Nekateri potrebujejo več svetovanja in psihološke podpore ter krepitev za samostojno
življenje, drugi pa le pogovor v družbi,
saj so veliko časa sami. Vaje za kognitivni
trening vedno dobro sprejmejo in jih uporabniki z veseljem rešujejo. Na tak način
krepijo svoje miselne funkcije in dobijo
dober občutek ob potrditvi, da še zmorejo. Pozitivna stran dela na terenu je, da je
delo pri uporabnikih na domu, saj je tako
omogočena tudi obravnava nepokretnih
oziroma tistih, ki nimajo možnosti prevoza. V domačem okolju se uporabnik bolj
odpre in je pripravljen na globlji pogovor,
saj njegov dom predstavlja varen prostor
za pogovor, zato hitro izrazi svoje misli,
želje, občutke, skrbi ob težavah, ki jih
imajo. Še posebej pomembno je to za osebe z demenco, saj se v nepoznanih, njim
tujih krajih čutijo veliko bolj zmedene kot
pa v svojem domačem okolju.
ZGODBE O USPEHU NAŠIH
UPORABNIKOV
Gospod je prebolel težko obliko covida-19. Pred tem je bil pokreten, domov iz
bolnišnice se je vrnil nepokreten. Gospoda smo takoj vključili v našo oskrbo. Medicinska sestra ga je negovala vsak dan.
Fizioterapijo smo izvajali trikrat na teden
in pri gospodu je hitro prišlo do vidnega
izboljšanja. Naše medicinske sestre več ni
potreboval. Fizioterapijo smo izvajali še
naprej. Gospod danes samostojno hodi in
nam je hvaležen za hitro odzivnost in pomoč, ki smo mu jo nudili.
Gospa je bila ob prvem koordinatorskem
obisku nepokretna. Na začetku smo takoj
vključili medicinsko sestro, ki ji je nudila
pomoč pri osebni negi. Prav tako sta se
vključila fizioterapevt in delovni terapevt.
Čez čas se je gospa začela samostojno gibati po stanovanju. Ker se ji je stanje izboljšalo, smo se dogovorili, da medicinske
sestre ne potrebuje več, ima pa še vedno
dvakrat na teden pomoč na domu, ki ji
pomaga pri tuširanju in gospodinjskih
opravilih. Danes gospa s pomočjo fizioterapevta ali sina lahko zapusti stanovanje,
saj je v drugem nadstropju.
Urška Zajšek Moder, strokovni vodja
projekta DOM DOMA
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SPET TA COVID?!
Na žalost res. Spet in še vedno govorimo o
covidu-19. Po skoraj dveh letih epidemije
tej ni videti konca. Prihajajo nove različice
virusa, zbolevajo cepljeni, imamo omejitve, ukrepe, ljudje umirajo …
Ali je vse to nujno? Ali res ne moremo narediti konca vsemu temu?
Odgovor na to ni preprost.
1. Cepljenje. Brez dvoma najbolj učinkovito orožje v boju proti epidemiji, proti
obolevanju in umiranju zaradi SARS
-CoV-2. Predvsem je nujno, da se cepijo
starejši od 50 let (še raje bi rekla starejši
od 30 let) in tisti s pridruženimi boleznimi. Strokovna javnost svetuje tudi cepljenje otrok in mladostnikov. V prihodnjem
tednu dobimo v Sloveniji cepivo za otroke
med 5. in 11. letom; pediatri starše pozivajo k cepljenju otrok. V preteklih mesecih se je pokazalo, da otroci obolevajo za
covidom-19, imajo tudi težji potek, v Sloveniji je bilo do novembra 2021 hospitaliziranih 210 otrok, pri katerih je bila potrjena okužba s SARS-CoV-19, osem jih je
bilo zdravljenih na enoti intenzivne nege.
Dolgoročne posledice bolezni so nejasne.
Pediatri iz intenzivnih enot nestrpno pričakujejo cepivo, da bodo zaščitili svoje otroke. Kar so videli v mesecih epidemije, ko
so zdravili otroke, obolele za covidom-19,
jih je prepričalo, da je covid nepredvidljiv
in nevaren tudi za otroke in da je cepivo
prava rešitev.
2. Obvezno cepljenje? O tem bodo odločali drugi. Moje mnenje je, da bi morali
biti predvsem zdravstveni delavci povsod
po svetu cepljeni 100-odstotno. Zaradi
zaupanja v stroko, zaradi varovanja svojega zdravja in zdravja pacientov, zaradi
odgovornosti, ki jo naš poklic, ki je tudi
poslanstvo. Za vse druge pa menim, da

je ljudi treba podučiti, jim razložiti, da je
cepljenje varno in učinkovito orožje proti
epidemiji. Pomembno je, da stroka, dejstva, dokazi, raziskave, preglasijo pozive
tistih, ki v želji po lastni promociji navajajo sporne in nepreverjene, celo zavržene ideje. Strah pred stranskimi učinki je
razumem, in zato smo tukaj zdravniki, da
odgovorimo na vaša vprašanja. Ljudje naj
se cepijo zato, ker zaupajo, da jih bo cepivo obvarovalo težkega poteka bolezni.
3. Ukrepi. Če hočemo ali ne, si jih želimo
ali ne, jih razumemo ali ne, dejstvo je, da
so ukrepi nujni in koristni. Pravilna uporaba obraznih mask v zaprtem prostoru,
vzdrževanje razdalje, umivanje ali razkuževanje rok in zračenje prostorov so nujni.
4. Karantena in izolacija. Pomembno je,
da ko sta nam določeni ena ali druga, ostanemo doma, se ne družimo, ne hodimo
na hitre teste, ne hodimo v službo, na treninge, na vaje, v šolo. Takrat smo lahko
kužni in tako nevarni okolici.
5. Pogoj PCT. Želimo si pogoja PC. Prebolelih in cepljenih nas je od 70 do 80 %.
Zakaj se pustimo peščici drugih omejevati
in ustrahovati? Ponosno pokažimo potrdilo o izpolnjevanju pogoja PC, pokažimo
osebno izkaznico, povejmo, kdo smo tisti,
ki nam je mar za sebe, za prijatelje in za
družbo. Ponosno povejmo, da smo odgovorni. Zahtevajmo preverjanje povsod, saj
bomo na ta način povsod še bolj varni.
6. Testiranje. Navaditi se bomo morali, da
je to naša nova realnost. Odgovorno bi
bilo, da bi se vsi, tudi cepljeni in preboleli,
pred vsakim druženjem testirali. Še vedno bo prišlo do kakšne okužbe, a jih bo
pomembno manj, vsi pa bomo na takšnih
dogodkih lahko sproščeni in morda celo
brez mask.
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7. Samotestiranje. Učinkovit način, da ostanejo šole odprte. Da se otroci družijo.
Ni škodljivo, otroci ga obvladajo, ne boli
jih, morda malo požgečka, večina otrok je
ponosnih. Otroci niso neumni.
8. Bolezen. Ko smo bolni, ostanimo
doma. Tudi če smo cepljeni. Nahod, boleče mišice, slabo počutje, kašelj, povišana temperatura, driska, glavobol, omotica. Vse to so lahko simptomi covida-19.
Zato ostanimo doma, pokličimo osebnega
zdravnika in opravimo test na prisotnost
virusa (PCR).
V Slovenski Bistrici smo imeli v preteklih
tednih veliko število dnevno potrjenih
okužb. V zadnjih dveh tednih se na srečo
število manjša, tudi odstotek pozitivnih
PCR-brisov je padel pod 40 odstotkov, ko
je bil že od 60- do 80-odstoten. Razloge
najdemo v počasnem, a vztrajnem dvigu
precepljenosti v občinah, v samotestiranju otrok in določanju karanten, pa tudi
v nižanju števila tistih, ki niso ne cepljeni ne preboleli. Lahko bi rekli, da virusu
zmanjkuje hrane. To bi nas lahko navdalo
z optimizmom, a na žalost, kot so svarili
strokovnjaki, se pojavljajo nove različice
virusa. Različica omikron nas je prestrašila, saj je bolj nalezljiva kot različica delta.
Upanje vzbujajo statistični podatki, ki kažejo, da je omikron morda manj nevaren
oziroma da ljudje redkeje potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Podatkov je še premalo, da bi vedeli zagotovo.
Spet ta covid, še vedno ta covid, še bo covid.
Omogočimo drug drugemu lepe praznike: cepimo se, testirajmo se, upoštevajmo
osnovne ukrepe, spoštujmo pravila karantene in izolacije in ostanimo doma, ko
smo bolni. Kdo ve, morda bo zaradi tega
leto 2022 lažje.
Alenka Antolinc Košat,
dr. med., spec. druž. med.
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LAS IZBRANI
PROJEKTI
LAS Dobro za nas je od Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (ARSKTRP) prejel štiri odločbe o pravici
do sredstev za projekte, ki so bili prijavljeni na 3. Javni poziv
LAS in bodo sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja.
Seznam odobrenih projektov EKSRP:
1. Odpadno jedilno olje ni odpadek, prijavitelj Komunala
Slovenska Bistrica, d. o. o., odobrena sredstva: 72.244,48 €;
2. Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu, prijavitelj KS Črešnjevec, odobrena sredstva: 24.886,11 €;
3. Dobrote s srcem, prijavitelj Mozaik dobrot – zavod za
zaposlovanje invalidnih oseb, Fram, odobrena sredstva:
57.131,86 €;
4. Izboljšanje in nadgradnja storitev spletne tržnice Jemdomace.si – Kupujmo lokalno, prijavitelj RIC Slovenska Bistrica, odobrena sredstva: 49.972,57 €.
Vsem prijaviteljem želimo uspešno delo!
Do tega trenutka je ARSKTRP skupaj izdala 14 odločb o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in tako potrdila 14 projektov, od katerih jih je 10
že uspešno zaključenih.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v tem
programskem obdobju podpisalo pet pogodb o sofinancira-

nju projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za štiri projekte, prijavljene na 3. Javni poziv LAS Dobro za nas pa na podpise
pogodb še čakamo.
Še vedno je odprt 4. Javni poziv za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar pomeni, da še ni prepozno za
oddajo projektnih predlogov.
Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran www.lasdobrozanas.
si, na kateri najdete vse podrobne informacije o aktualnih razpisih,
kakor tudi podrobnejši opis projektov, ki so bili izvedeni v tem programskem obdobju.
Mirjana Predikaka, RIC Slovenska Bistrica,
vodilni partner LAS Dobro za nas

incomin g a g encija
Konec novembra smo v sklopu izvajanja
aktivnosti projekta »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming
agencija« izvedli delavnico za zainteresirane deležnike, ponudnike namestitev,
ponudnike doživetij in druge turistične

ponudbe. Na delavnici, ki je potekala prek
aplikacije ZOOM in jo je vodila mag. Sonja Breznik, smo udeležencem predstavili projekt sodelovanja lokalnih akcijskih
skupin, idejno zasnovo za ustanovitev
Incoming agencije ter izpostavili dodane

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

vrednosti in priložnosti za posameznega
ponudnika v okviru tega sodelovanja.
Meseca januarja 2022 bomo delavnico
ponovili, saj želimo vključiti vse zainteresirane ponudnike ter zbrati čim bolj
ažurno ponudbo na našem območju. Zainteresirane deležnike bomo v prihodnje
seznanili s sodobnimi trendi s področja
turizma, usposobili vodnike, predstavili sistem dobrih praks ter skupaj določili top produkte, na katerih bomo gradili
prepoznavnost.
K sodelovanju vabimo vse ponudnike z
območja delovanja LAS Dobro za nas (občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane
in Rače - Fram), da se s svojo ponudbo
priključijo k projektu.
Za vse informacije smo vam na voljo po
telefonu na telefonski številki 02 843 08 10
(TIC Slovenska Bistrica) ali po elektronski pošti na e-naslovu: ivana.pecovnik@
ric-sb.si.
Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi
pišemo dobre zgodbe.
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ELENA Program trajnostne
mobilnosti v Sloveniji

Slovenska Bistrica, 3. december 2021. Občina Slovenska Bistrica se je v prizadevanjih za trajnostni
razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner
vključila v program ELENA »Sustainable Mobility
Programme in Slovenia«. Projekt, ki se je uradno
začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024,
sofinancira Evropska komisija prek Evropske investicijske banke.
Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje devet občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo
mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES,
d. o. o., in Pošta Slovenije, d. o. o.
Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA
(European Local Energy Assistance) so povečanje
energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov
energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne
naloge projekta »ELENA – Program trajnostne
mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično
pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne
mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektromobilnosti.

Z mehanizmom ELENA MOBILITY trenutno izvajamo projekt izdelave študije izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za občino Slovenska Bistrica, ki
bo podlaga za načrtovanje in izvedbo investicij na področju mobilnosti.
Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske
investicijske banke.
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na festivalu komedije v Pekrah, prav tako
leta 2013, pa nastop v mariborskem Narodnem domu, pa še kaj bi se našlo …

Foto: osebni arhiv

DRAGO ČOŽ
»Kdaj pa kdaj se nam pod nogami motovilijo zdraharji in
hujskači«
Prihodnje leto bo na ogled vaša nova
avtorska gledališka predstava. Satirično
gledališče Uščip Teater bo namreč februarja uprizorilo dramski recital sonetov
pod naslovom Pogosto jo videvam. Za
kakšno predstavo gre, kaj želite z njo povedati gledalcem?
No, upam, da bo res na ogled. Pač glede
na situacijo v zvezi z epidemiološko sliko.
Uščipovci načrtujemo premierno uprizoritev v mesecu februarju prihodnje leto
v okviru kulturnega praznika. Gre pa za
predstavo pod naslovom Pogosto jo videvam, ki je pravzaprav dramski recital
mojih sonetov. Na odru bosta znova v
tandemu Dejan Kalan in Marjan Krajnc.
Recital bo predvidoma vključeval 20 sonetov, tretjino od teh bo Marjan tudi uglasbil
in odpel, kar bo zanj svojevrsten izziv. Po
dveh satiričnih kabaretih, Skoraj država in
Ogledala, ter po glasbeni monokomediji
Marš v tristo narodnih smo z novim avtorskim projektom tokrat malce »zašli« na
področje poezije. Bo pa pozorni poslušalec tudi v teh sonetih lahko zaznal ščepec
nagajivosti oziroma nostalgije po satiri …
Predvidoma bo v decembru izšla tudi
vaša pesniška zbirka z naslovom Žlahtno
žlehtni verzi. Že sam naslov nakazuje na
nekaj zanimivega.
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Ja, to bo moja druga pesniška zbirka.
Prvo, Humor v verzih, sem v samozaložbi
v nakladi štiri tisoč izvodov izdal daljnega
leta 1984. Zbirka je takrat pošla kot sveže
žemljice. V tokratni zbirki pod naslovom
Žlehtno žlahtni verzi bo trideset igrivih
sonetov in sedemnajst satiričnih pesmi, ki
sem jih končno polovil po mojih kabaretnih besedilih in jih spravil pod isto streho.
Doslej so bile na odru uprizorjene tri
vaše avtorske predstave, satirična kabareta Skoraj država in Ogledala ter
glasbena monokomedija Marš v tristo
narodnih. Vse na satiričen način obravnavajo aktualne družbenopolitične razmere, vse so bile tudi zelo dobro sprejete
pri občinstvu. Zagotovo ste še posebej
ponosni, da ste se z Ogledali uspešno
predstavili tudi na festivalu ljubiteljskih
gledališč, Čufarjevih dnevih na Jesenicah.
Ogledala so doživela petdeset uprizoritev.
Lahko bi sicer še nadaljevali, ampak smo
se soglasno odločili, da je dovolj. Abrahama smo sicer praznovali v DPD Svoboda. Bilo je odlično vzdušje, takrat je v
preddverju kinodvorane svoje politične
portretne karikature na ogled postavil tudi
sin Uroš. Tudi udeležba na jeseniških Čufarjevih dnevih leta 2013 je bila dokaj odmevna. Po odločitvi strokovne žirije nam
je pripadlo tretje mesto, po izboru publike
pa smo za mišjo dlako zgrešili prvo mesto.
Tu bi še omenil izjemno uspešen nastop

Pred leti je bila na Radiu Maribor zelo
priljubljena oddaja Telefon ekspres –
vroči telefon, na valove tega radia ste
se nato vrnili s satirično oddajo Zijalo
tedna. Oddajo ste pripravljali skupaj s
kolegi iz Uščip Teatra. Dejstvo je, da je
bila tudi ta oddaja zelo poslušana. Zakaj
ni prišlo do nadaljnjega sodelovanja?
Moj pričetek sodelovanja z Radiom Maribor sega v leto 1987. Do leta 2004 smo
pripravili in posneli več kot osemsto tedenskih humoristično-satiričnih oddaj
Telefon ekspres – vroči telefon. Kar nekaj
ekip se je zamenjalo v tem času. Tisto najbolj standardno smo sestavljali Marjan
Krajnc, Cvetka Petelinšek in jaz. V tistih
časih smo izdali tudi lastno kaseto. Na
jesen leta 2018 smo se na Radio Maribor vrnili z novo ekipo, v kateri sta bila
ob Marjanu Krajncu še Dejan Kalan in
Mojca Kos, in novo tedensko humoristično-satirično oddajo Zijalo tedna. Tokrat
je bilo sodelovanje precej krajše, zaključili
smo namreč konec leta 2019. O razlogih
ne bi govoril. Osebno sem želel svoj radijski opus na Radiu Maribor zaključiti s
tisočo oddajo, žal se ni izšlo. Mislim, da se
je nabralo okrog devetsto oddaj. Ampak
tisoč je zelo okroglo okrogla številka …
V letih 1987–2004 ste napisali približno
800 tedenskih humoristično-satiričnih
oddaj. Zagotovo je to zahtevalo ogromno avtorskega navdiha. Danes si sploh
ne znamo predstavljati, da ste imeli tudi
odmevne javne nastope, na katerih se je
zbralo izjemno veliko število ljudi. Vam
je kateri še posebej ostal v spominu?
Moram priznati, da nad javnimi nastopi
nismo bili preveč navdušeni. Veljali smo
bolj za studijske mačke. Kakšnih trideset,
štirideset javnih nastopov smo vseeno
zbrali. Mogoče bi posebej omenil nastop
na mariborski popevki Vesela jesen, leta
se sicer ne spomnim. Publika v dvorani
je bila navdušena, takratna mariborska
županja Magdalena Tovornik se je tako
krohotala, da je skoraj padla s stola v prvi
vrsti. No, Večerov dežurni kritik pa je naš
nastop povsem raztrgal. Ampak tudi to
smo preživeli.
Nekaj malega, zbadljivega in smešnega ste začeli pisati že v srednji šoli, pri
svojih enaindvajsetih letih, davnega leta
1974, pa ste že objavljali v humoristično
-satiričnem listu Pavliha predvsem sati-
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rično poezijo. To je zagotovo velika čast,
saj je imel tednik Pavliha tiste čase blizu
40 tisoč izvodov naklade.
Res je. Pri humoristično-satiričnem listu
Pavliha sem dobil pri svojih enaindvajsetih letih na razpolago celo stran. Na to
sem seveda še danes ponosen. Pavliha je
takrat kot tednik izhajal v izjemni nakladi
48 tisoč izvodov. Eden od takratnih urednikov, Evgen Jurič, mi je rekel, damo ti
na razpolago eno stran, pa da te vidimo.
Moja najljubša zvrst je bila satirična poezija. Že takrat so ugotovili, da mi satirični verz dobro teče. Ognjeni krst sem
po mnenju urednikov zelo dobro prestal.
Sicer pa sem humoreske takrat objavljal
tudi v Nedeljskem dnevniku.
V času bivše Jugoslavije je bilo treba
večkrat premisliti, kako in kaj napisati.
Ste imeli zaradi svojih tekstov kakšne
večje težave?
No, v času, ko sem redno sodeloval s humorističnim tednikom Pavliha, je bilo v
zraku še kar nekaj svinca. Zaradi svojega
pisanja sem sicer imel nekaj nevšečnosti, ampak nič posebno tragičnega. Bi pa
navedel zanimiv detajl: leta 1976, ko so
nekateri s titovkami na glavi korakali po
avnojskih poteh in obujali nostalgične
spomine, sem bil med osumljenimi, ki da
menda kradejo kolesa iz boksov v blokovskem naselju Zgornja Bistrica, da v poznih urah v mestnem parku nadlegujejo
osamljene ženske pa še kaj bolj bizarnega,
česar niti ne želim omenjati. Skratka, kot
je takrat dejal eden od bistriških lokalnih
aparatčikov: pri Pavlihi so tako ali tako
zbrani sami čudni ptiči …
Kakšno pa je vaše mnenje o današnjem
stanju satire v Sloveniji?
Pri mojem mnenju glede današnjega stanja satire pri nas bi se navezal na svojega
gledališkega sotrudnika in ljubiteljskega
gledališčnika, arhitekta Sergeja Dolenca,
sicer tudi šefa Koroškega deželnega teatra iz Slovenj Gradca, ki je pred kratkim
v intervjuju za dnevnik Večer izjavil tudi
to, da še taka farsa trenutno ne doseže
realnosti. Recimo, imamo ministra, ki se
distancira od lastnih izjav. Halo … Osebno bi dodal zgolj to, da se mi zdi, da se
država počasi spreminja v psihiatrično
ustanovo, iz katere poskušajo pacienti
panično zbežati, medtem pa osebje ostaja v njej in se bolj kot ne ukvarja samo s
seboj. Sicer pa je satira nuja in korektiv.
Je pa to istočasno tudi zelo spolzek teren.
Hitro ti lahko spodrsne. Poleg tega satira
terja nekoliko bolj zahtevnega bralca. Ki
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poskuša v glavnem razmišljati bolj s svojo
kot s tujo glavo. Časopisne satire po Pavlihi tako ali tako ne premoremo več. Tudi
lucidnih kolumnistov ni ravno v izobilju.
Zvrsti, kot so humoreska, satira, glosa, kozerija, aforizem, karikatura, so praktično
poniknile. Rad prisluhnem Hribarjevi radijski oddaji Radio Ga Ga, pri televizijski
satiri pa se pogosto zgodi, da jo avtorji, ki
so običajno radijci, poskušajo ustvarjati na radijski način, in se tako ujamejo v
lastno past. Kakorkoli že, nekdo je že pred
časom dejal, da se bog usmili nacije, ki ne
premore niti humorističnega časopisa. Je
pa verjetno res, da tudi slednji brez politične instrumentalizacije ne bi preživel.
Tudi stand up z zelo zelo redkimi izjemami pooseblja ceneno komercializacijo, ki
pa je vse prej kot poceni. Mislim, kar se
vstopnic tiče.
16 let ste vodili Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica. Svet zavoda vas
je imenoval za v. d. direktorja zavoda za
največ eno leto, vendar občinski svetniki na dopisni seji konec avgusta niso
podali soglasja k vašemu imenovanju.
Delovanje javnega zavoda je ob nastali
situaciji ohromljeno. Zakaj je po vašem
mnenju prišlo do takšne odločitve? Vas
je presenetila?
Ja, pri vseh mojih štirih mandatih v preteklosti v občinskem svetu nikoli ni bilo
dileme glede soglasja k mojemu imenovanju na mesto direktorja. Sedaj je bilo
pa naenkrat problematičnih nekaj mesecev na mestu vršilca dolžnosti direktorja.
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Na zadnji razpis se sploh nisem prijavil,
saj imam že več kot 42 let delovne dobe.
Na imenovanje za vršilca dolžnosti sem
pristal zgolj zato, da pomagam izpeljati
pripojitev zavoda k Razvojno-informacijskemu centru. Tak je bil tudi dogovor z
županom, dr. Žagarjem. Je pa pomenljivo,
da glasov k soglasju niso prispevali koalicijski svetniki iz vrst Desusa, NSi in SLS.
In očitno jih nihče ne bo povprašal po
zdravju. Trenutno je zavod brez zakonitega zastopnika oziroma odredbodajalca. V
občinskem svetu sedijo posamezniki, tudi
kakšen pravnik bi se našel med njimi, ki
bi se morali zavedati, kaj pomeni, če neko
institucijo obglavite in jo pustite brez
zakonitega vodstva. Tudi pooblastil ni
mogoče podeljevati kar tako, po dolgem
in povprek. Je pa tragikomično, da na to
nevzdržno stanje opozarjajo tudi tisti, ki
so temu botrovali. Sicer je pa tako, da se
vam v življenju kdaj pa kdaj pod nogami
motovilijo zdraharji in hujskači …
Javni zavod za informiranje bodo do
konca leta pripojili k Razvojno-informacijskemu centru Slovenska Bistrica.
RIC bo tako poleg drugih dejavnosti, ki
jih opravlja, prevzel tudi dejavnosti Javnega zavoda za informiranje Slovenska
Bistrica. Kaj lahko pričakujemo od te
združitve?
Naj povem, da je bil zaradi vsega že prej
navedenega v dokaj neprijeten položaj
postavljen tudi direktor Razvojno-informacijskega centra, gospod Tomaž Repnik, ki je moral v relativno kratkem času
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pripraviti neko strategijo delovanja javne
informativne službe v okviru RIC-a. Vse
prej kot lahka naloga. Osebno seveda vidim neke sinergije. Konec koncev na RIC
prihajajo ljudje z nekimi izkušnjami in
znanjem s področja video produkcije in
novinarstva. Tudi video, avdio in računalniške opreme je kar nekaj. Seveda ne bo
šlo čez noč. Se je pa treba zavedati, da s
trenutno razpoložljivim budžetom ne bo
mogoče uvajati nekih revolucionarnih
sprememb. Treba se je zavedati, da je televizijska dejavnost utemeljena na video
produkciji, ki zahteva ustrezno opremo,
ki pa ni poceni. Treba je zagotoviti tudi
programska sredstva, ob tem nekaterim
še vedno ni jasna razlika med uredniškim in avtorskim delom. Vsekakor bo
moral v prihodnje svoje glede poslanstva
in vizije povedati tudi ustanovitelj: kaj se
pravzaprav sploh želi, kako to narediti in s
kakšnimi resursi.
Današnje aktualno družbenopolitično
stanje kar kliče po kakšnem novem satiričnem projektu. Kakšni izzivi so torej
pred vami?

INTERVJU
V začetku lanskega leta sem se spet malo
angažiral pri lokalnem tedniku Panoramo
s satirično rubriko Zijalo tedna na zadnji
strani. Polovico strani sem imel »v zakupu«. Letos z junijem sem sodelovanja
prekinil, ker sem moral pripraviti oba že
omenjena avtorska projekta, dramski recital sonetov in pesniško zbirko. Oboje
sem praktično zaključil. Na vrsti je le še
finiš. Uredništvu Panorame sem predlagal, da namesto satiričnega Zijala tedna
na zadnjo stran
umestijo
kuharske recepte.
Nekako se mi je
zdelo, da ljudje še
vedno raje jedo
kot berejo. Ampak očitno sem
se zmotil. Kar
precej ljudi mi je
namreč povedalo, da zelo pogrešajo Panoramino
Zijalo tedna. Trenutno se s Panoramo pogovar-
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jam, da bi z Zijalom tedna spet startal z
januarjem prihodnje leto. Mogoče se dogovorimo. Materiala in vhodnih surovin
bo zanesljivo več kot dovolj …
Tomaž Ajd
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SŠSB PONOVNO OŽIVELA

Po dolgem času je tudi
bistriška srednja šola
zaživela v svoji pravi podobi. Iz učilnic
namreč ponovno veje
življenje, slišijo se učiteljske razlage, dijaški
smeh in pogovori. Ob-

Obisk pri čebelarju

dobje, ki je za nami, je vsekakor vrezalo pečat, a nas je hkrati
tudi spodbudilo, da znamo ceniti bližino sočloveka, neposredno komunikacijo in kljub maskam prijazne obraze.
V drugi polovici septembra smo na Srednji šoli Slovenska Bistrica izvedli teden dejavnosti, s katerim smo dijakom in di-

Dijaki četrtih letnikov zaradi izrednih družbenih razmer niso imeli
možnosti izkusiti prave zaključne ekskurzije, zato smo to nadomestili z dvodnevnim obiskom Brionov in Pulja.
V mesecu septembru so dijaki in dijakinje tretjega letnika programov metalurški tehnik in ekonomski tehnik ponovno dobili priložnost opravljanja delovne prakse v tujini. Letos smo po dveh letih
odmora spet obiskali Portugalsko. Dijaki so urili svoje veščine s tritedenskim službovanjem pri lokalnih delodajalcih v mestu Braga.
Fotografije pa verjetno povedo največ …

Dijaki s profesorji v Pulju

Tečaj prve pomoči
Maketa mesta Pulj

Zaključni spust po Dravi, za slovo od CŠOD Ajda

jakinjam skušali vsaj malo popestriti šolsko delo. Med dejavnostmi, opravljenimi na šoli, pri katerih smo sodelovali tudi
z zunanjimi izvajalci, so se v tem tednu zvrstili zdravstveni
delavci, čebelarji, inštruktorji vožnje, predstavniki fakultet in
trgovci. S športnim dnem smo krepili orientacijske sposobnosti mladih, ozaveščali dijake o kulturni dediščini Slovenske
Bistrice, se poučili o recikliranju in izdelovali nosilne vrečke
iz blaga, promovirali branje in krepili povezanost razrednih
skupnosti. Ob tem smo izvedli tudi tečaj prve pomoči, terenske vaje in slikovito ekskurzijo v Logarsko dolino.

Naš prevoz na Brione

Kot lahko sami vidite, smo novo šolsko leto začeli predvsem aktivno, upamo pa, da ga bomo tako energično lahko tudi zaključili.
Mag. Pika Smogavec,
mag. Gregor Artnik

Natzančno vodenje dokumentacije
Upravljanje s strojem je veščina

Prvi letniki gimnazije pri Rinki

Metalurški tehniki pri delu
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DIJAKI SŠSB BODOČIM DIJAKOM
Izbrati pravi izobraževalni program in
poklic, ni vedno lahko. December je čas,
ko dijaki in učenci že zavzeto razmišljajo,
kje bodo nadaljevali šolanje naslednje šolsko leto.
Dijaki zaključnih letnikov Srednje šole
Slovenska Bistrica so konec novembra
obiskali virtualni karierni sejm za bodoče
študente. Tedensko lahko poslušajo videopredstavitve posameznih fakultet. Na voljo so individualna svetovanja, sejem Informativa v januarju 2022 ter informativni
dnevi v februarju.
Metalurški tehniki na praksi

Tudi učencem že svetujemo pri njihovi
nadaljnji odločitvi. Za mlajše učence izvajamo delavnice o poklicih, za devetošolce
predstavljamo dejavnosti šole in izobraževalne programe gimnazije, metalurškega
tehnika, ekonomskega tehnika in trgovca
(ki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem programu ekonomski
tehnik 3 + 2). Več informacij o SŠSB lahko devetošolci pridobijo na spletni strani
virtualnega kariernega sejma za osnovnošolcehttps://karierni-sejem.si/os/izberi-srednjo-solo/razstavni-prostor/srednja-sola-slovenska-bistrica ali na spletni
strani šole. Starši ali učenci pa lahko pokličejo tudi svetovalno delavko za dodatna
pojasnila. Pri odločanju pa vam lahko pomagajo tudi izjave sedanjih dijakov.

Učno podjetje

»Za šolanje v gimnazijskem programu sem
se odločil zaradi dobre prometne povezave,
profesorjev, ki so dostopni, vljudni in pripravljeni pomagati. Navdušuje me robotika,
samostojno delo, raziskovanje v okviru
ITS, zanimive laboratorijske vaje, številne
obšolske dejavnosti, podpora mladim talentom …« (Gašper Koklič, 3. a)

»Šola je manjša in je blizu, kar je praktično. Dijak ni samo številka, ampak posameznik, za katerega si profesorji vzamejo
čas, se ti posvetijo, pomagajo. Učitelji iščejo talente in nam jih pomagajo razvijati.
Dijaki smo deležni tudi modernega poučevanja, ko smo postavljeni v aktivno vlogo raziskovanja, sodelovanja, povezovanja
znanja iz knjig in spleta. Gimnazijski program mi odpira veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje. S svojo izbiro šole sem
zelo zadovoljna.« (Nejla Perenda, 3. a)

spodbudni in vsi dajejo šoli pečat prijetnosti, topline in povezanosti. Praksa doma
in v tujini omogoča izboljševanje znanja
tujega jezika, spoznaš, kaj bi rad delal v
prihodnosti, ter pomaga graditi samozavest.« (Maša Dobranič, 3. č)
»Šolanje v programu ekonomski tehnik
omogoča veliko možnosti tudi za nadaljnje šolanje, tudi, če se v tem trenutku ne
vidim v ekonomiji. Zelo zanimivo je bilo
na praksi, kjer sem vzpostavila stik z delom in spoznala različna opravila v podjetjih. Šolska leta minevajo na prijeten način
…« (Lucija Brglez, 3. č)
Za poklic metalurškega tehnika sem se
odločil, ker me vseli obdelava kovin in
delo v velikem podjetju, pa še štipendija je
na voljo. Zato se je vredno truditi. Šola je
blizu in veliko je praktičnega pouka, doma

»SŠSB je privlačna zaradi bližine. S tem
prihranim ogromno časa. Profesorji so
spoštljivi, najbolj me veseli, da si vzamejo čas za vsakega dijaka posebej in se mu
posvetijo. Šola je moderno opremljena
in se povezuje s šolami v tujini.« (Jakob
Tramšek, 3. b)
»Šolanje v programu ekonomski tehnik
sem izbral zaradi možnosti opravljanja
različnih poklicev in nadaljnjega študija.
Tekom šolanja sem pridobil na samozavesti, komuniciranju z drugimi, znanju
tujega jezika, na delovni praksi pa številne
izkušnje iz ekonomije … Šolski moto Šola
s posluhom ne obstaja kar tako. Zaradi
sprejetosti in pozornosti starejših dijakov
in profesorjev se v šolskih klopeh počutiš
videnega, slišanega in zaželenega.« (Vid
Robnik, 3. č)
»Zelo me zanima podjetništvo in prihodnost gospodarstva. Profesorji in dijaki so

Labortatorijsko delo

in v tujini. Rad bi nadaljeval študij na faksu …« (Adrian Kline, 3. c)
»Priporočam šolanje v programu metalurški tehnik, ker boste presenečeni v več
pogledih: zaradi odnosa profesorjev, zanimivosti ur in pridobitev splošnega in strokovnega znanja, prakse doma in v tujini.
Lepe spomine imam še na šolo v naravi,
na tekmovanja med dijaki in profesorji
…« (Rene Vanček, 3. c)
Mojca Vrečko, svetovalna delavka na SŠSB
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Pestro decembrsko dogajanje na
Srednji šoli Slovenska Bistrica
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica tudi v
teh časih, polnih omejitev, poskrbijo za
pestro dogajanje in spodbujajo in ohranjajo ustvarjalnost dijakov.
Smela moderatorka Kaja Vidmar z gostjo

Razstava del nekdanje dijakinje lačil za brezdomce, ki jih bodo dijaki obiHane Nekrep in razstava o skali še v mesecu decembru.
Rudolfu Maistru
V sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve v Mariboru so dijaki in profesorji
v prostorih Graslovega stolpa pripravili
razstavo o Rudolfu Maistru, ki bo na ogled
do konca februarja 2022, po razstavi pa
vas lahko popeljejo prav posebni kustosi
– dijaki zaključnih letnikov.
V prostorih srednje šole pa bodo pripravili
razstavo nekdanje dijakinje Hane Nekrep,
mag. inženirke arhitekture in ilustratorke,
z naslovom Čarobna bitja.

Umetniško dopoldne z igralko,
pesnico in dramatičarko Sašo
Pavček

V začetku decembra praznujemo ta veseli
dan kulture in v prvem tednu decembra
so dijaki tretjih letnikov gimnazije povabili na pogovor mojstrico besede in igre
Sašo Pavček, ki je s svojo odkritostjo in z
iskrivostjo izjemno pritegnila pozornost
dijakov. Dijaki so pripravili tudi kratek
recital njene poezije, dogodek pa je popestril šolski bend. »Zaljubite se v življenje
in življenje se bo zaljubilo v vas,« so besede, ki so se dijakov možno dotaknile in so
bile tudi lep uvod v priprave na praznični
december.
Izvrstna interpretacija Iris in Vida

Filmsko dopoldne z delavnicami

Konec decembra bo prav tako v znamenju umetnosti, dijaki bodo spoznavali
sedmo umetnost – film. Oglede filmov
bodo popestrile najrazličnejše delavnice
(ples, slikanje, debate, obiski razstav …).
Filmska dejavnost je namreč na šoli zelo
živa – v decembru se pripravljajo tudi na
snemanje dveh igranih filmov, v sklopu
izbirnega predmeta pa nastajajo kratke
animacije.

Mednarodna izmenjava po dolgem času
spet na SŠSB
Dijaki tretjih letnikov sodelujejo v mednarodni izmenjavi Erasmus+ z naslovom
Spremenimo svet z obnovljivo energijo.
Med 6. in 10. decembrom so gostili dijake
iz Belgije, Turčije, Poljske, Latvije in Severne Makedonije, spoznavali obnovljive
vire energije, se učili o ravnanju z odpadki
in delili dragocene izkušnje z dijaki in s
profesorji iz tujine.

Tradicionalni božično-novoletni koncert letos malo drugače

Utrinek z ogleda Maistrove razstave

Dobrodelnost na SŠSB

Božično-novoletni koncert ima v lokalnem okolju že res dolgo tradicijo. Letos
so se prilagodili razmeram in koncert
pripravili 24. decembra dopoldne, nanj pa
poleg dijakov in profesorjev povabili tudi
učence bližnjih osnovnih šol ter prijatelje
in partnerje iz tujine. Ti bodo lahko v živo
– kot to poteka na pravi Evroviziji – sodelovali in glasovali za izbrane pesmi. Rdeča
nit bodo slovenske pesmi, naše predstavnice na Evroviziji. To bo vsekakor odlična
priložnost za sodelovanje in druženje, ki
ga je v tem nenavadnem času res premalo.

December je tudi čas za drobne pozornosti in dobrodelnost. Dijaki prvega letnika so sodelovali pri projektu Božiček
za en dan in pripravili darila za pomoči
potrebne otroke. Ekipa dijakov prostovoljcev je odnesla pisma starostnikom v
Maja Kodrič Crnjakovič, prof.
upokojenskem domu, pred domom pa so
poskrbeli tudi za kulturni program (petje
ljudskih pesmi, pripovedovanje zgodb in
branje pisem). Pisma
starostnikom so pisali
Priprave koncert so že v polnem teku
tudi v sodelovanju z
YoungCaritas. Tudi letos dijaki sodelujejo z
organizacijo Amnesty
International in pišejo
pisma in apele za 12
posameznikov z različnih koncev sveta, ki
so jim kršene človekove pravice. Poteka tudi
zbiranje papirja in ob-
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Projekt Spirit

na 2. osnovni šoli
Slovenska Bistrica
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vali v skupine in učinkovito iskali informacije. V finalu drugega dne so učenci v
obliki govornega nastopa predstavili svoje
ideje. Vsi so bili nagrajeni, še posebej najboljši po mnenju komisije.
Učenci so zavzeto delali kljub poznim petkovim popoldanskim in zgodnjim sobotnim uram, med seboj dobro sodelovali, si
pomagali, sprejemali predloge za izboljšave in ni jih bilo strah nastopiti pred drugimi. Spoznali so, da je od ideje do njene
uresničitve dolga, a zelo zanimiva pot, pri
čemer je treba upoštevati dejavnike, o katerih poprej niti niso razmišljali. Vsi sodelujoči so bili bogatejši za novo izkušnjo
drugačnega dela v šoli, ki je zelo povezano
tudi s praktičnim življenjem, kar jim bo
zagotovo koristilo.
Mentorice projekta Spirit

IMAM IDEJO!
KAKO JO NAJ URESNIČIM?
Letos smo v okviru projekta Spirit že
drugo leto zapored z učenci od 6. do 9.
razreda izvedli start-up vikend v dveh
skupinah. Tudi tokrat je bil poudarek na
ustvarjalnosti, inovativnosti, sodelovanju
in razumevanju procesa, kako priti od ideje do uresničitve. Ker pa je bila tudi letos
»na sporedu« korona in s tem daljše obdobje šolanja na domu, smo se odločili, da
učence spodbudimo k razmišljanju, kako
s pomočjo novih računalniških in komunikacijskih tehnologij pripraviti oziroma
ustvariti pripomočke, namenjene
lažjemu učenju. Konkretna naloga učencev je bila priprava zanimive aplikacije za lažje učenje,
pri tem pa niso pozabili niti na
prostorski, tehnični, časovni in
finančni vidik načrtovanja.
Otroci so na podlagi tehnik razmišljanja in podjetnosti, imenovanih Design Thinking, sami
iskali ideje, katera vsebina bi bila
zanimiva, na kakšen način bi pridobili interes ciljnih skupin oziroma kako bi reklamirali svoje
izdelke, kaj bi prodajali, kako bi
uporabljali sodobno informacijsko tehnologijo, kako bi organizirali izgled aplikacije za učenje,
razmišljali so tudi o izgledu spletne trgovine. Raziskali so že obstoječe na spletu, delali intervjuje
s svojo ciljno skupino, se povezo-
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Kakšna bodo učna
okolja v prihodnosti?
V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je v Ljubljani potekala
mednarodna konferenca Resetting education and training for the digital age.
Organizirali so jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Center RS za mobilnost
in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (CMEPIUS) ter Generalni
direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo skupaj z
drugimi zainteresiranimi organizacijami
in posamezniki (ZRSŠ, ARNES, CŠOD).
Konferenca je potekala od 8. 11. do 9. 11.
2021 v GH Union v Ljubljani. Predavatelji
in soudeleženci so razpravljali o treh tematskih sklopih, tj. o didaktiki digitalnega
izobraževanja, šoli in družbi v digitalnem
svetu ter umetni inteligenci v izobraževanju in za izobraževanje.
Na konferenci je aktivno sodelovala tudi
Zana Kovačič, učenka 9. razreda iz OŠ
Gustava Šiliha Laporje.
Bila je ena izmed petih učencev, ki so imeli to čast in odgovornost. K sodelovanju

so bili povabljeni učenci iz 6 osnovnih šol,
v katerih sodelujemo v razvojnih in drugih mednarodnih projektih, kot so ATS
STEM, POGUM, NA-MA POTI, Inovativna učna okolja podprta z IKT idr.
Učenke in učenci so morali komunicirati
v angleškem jeziku, uporabljati digitalno
tehnologijo, reševati probleme in kritično
razmišljati. Pri razpravi z naslovom What
will be the learning environments of the
future? (Kakšna bodo učna okolja prihodnosti?) so predstavljali glas učenca. Na
videosrečanjih so se skupaj z g. Nerminom Bajramovićem pripravili na predstavitev šole v prihodnosti. Najprej so si med
seboj izmenjali svoje izkušnje in mnenja
o poteku pouka med šolanjem na daljavo.
Pripravili so predstavitev, v kateri so povedali, kakšni bodo po njihovem mnenju
učenci in učitelji v prihodnosti, kako bodo
izgledale učilnice ter na kakšen način bo v
pouk vključena umetna inteligenca. Izziv
bo zasvojenost s tehnologijo. Predstavljajo
si rabo simulacij, več gibanja pri pouku,
da si bodo lažje zapomnili snov. Učili se
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bodo praktičnih veščin, s pomočjo katerih bodo izdelali izdelek, ki bo uporaben
v vsakdanjem življenju. Želijo se udobno
počutiti v učilnici, bolj tesno sodelovati s
sošolci in učitelji. Učilnice prihodnosti si
predstavljajo drugače – vključevale bodo
več tehnologije in pametnih naprav ter
aplikacij, ki jim bodo omogočale uporabo in razvijanje novih učnih strategij, a
ne bodo moteč dejavnik. Učitelji bodo z
učenci komunicirali s pomočjo tehnologije, oblikovani bodo učni centri, ki bodo
spodbujali skupinsko učenje, sodelovanje
med učitelji in učenci ter med samimi
učenci. Učitelji bodo omogočali učencem
reševanje problemov ter jih spodbujali pri
učenju in razvijanju veščin, da bodo razvijali kompetence, ki jih bodo potrebovali pri zaposlovanju, te pa so fleksibilnost,
kritično mišljenje, sodelovanje, ustvarjalnost, inovativnost, digitalna kompetentnost idr.
Več o vsebini mednarodne konference,
tudi videoposnetke razprav, si lahko pogledate na https://resetedu.eu/sl/.
Barbara Čretnik
in člani ATS STEM tima
OŠ Gustava Šiliha Laporje
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OD PISANE JESENI DO VESELIH PRAZNIČNIH
PRIČAKOVANJ V VRTCU LAPORJE

Jesensko obarvane dogodivščine so v
našem vrtcu naslikale lepe in slikovite
trenutke. Vsak dan je v vrtcu poseben
in drugačen. S ponudbo najrazličnejših
dejavnosti so naši dnevi nasmejani in
zabavni. V zavetju tople jesenske sape
in barvitosti letnega časa so otroci
spoznavali, raziskovali in vrednotili
mozaik lastne domišljije, izkušenj in idej.
Na najrazličnejše načine so doživljali
posebnosti letnega časa, pa najsi je bilo to
v vrtcu, na igrišču, travniku, ob potoku ali
pa v gozdu.
Konec poletja smo nestrpno čakali,
da septembra prostore vrtca ponovno
zapolni otroški smeh. Končno smo se po
počitnicah spet vsi vrnili, tokrat v kar pet
oddelkov. Še posebej smo bili veseli otrok,
ki so prvič prestopili njegov prag in vrtec
doživeli kot novo in še neraziskano okolje.
Za prijazno in toplo okolje v sproščenem
vzdušju so poskrbele vzgojiteljice, ki s
svojimi idejami, nenehnim ustvarjanjem
bogatega ter spodbudnega vrtčevskega
okolja prevzemajo zelo pomembno vlogo
vsakodnevnega bivanja otrok v vrtcu.
V mesecu oktobru nas je v tednu otroka
najprej obiskala botra Jesen, ki nam je
zaupala, kako pomembno vlogo ima v
naravi, nas obdarila z jesenskimi plodovi
in nam pričarala nepozabno jesensko
vzdušje. Zabavali smo se z jesenskim
škratkom, ki nam je razdelil prav posebne

naloge in nas spodbudil k drugačnemu
in aktivnemu načinu raziskovanja našega
lepega in čistega okolja. Z gledališko
predstavo o lisici, volku in medvedu, ki
so jo pripravile naše vzgojiteljice, smo
doživeli pravo gozdno pravljico. Na
jesenski tržnici smo s pomočjo gibalnih,
jezikovnih in matematičnih ugank
nakupili jesenske sadeže in plodove ter se z
njimi posladkali. Še posebej smo uživali na
gozdnih dogodivščinah s starši in na mini
olimpijadi, saj so se nam v vrtcu pridružili
tudi starši, s pomočjo katerih smo reševali
najrazličnejše gibalne športne izzive.
November smo posvetili raziskovanju
posebnosti in sprememb v naravi. S
slovenskim tradicionalnim zajtrkom smo
nadgradili
spoznanja
o
pomenu zdrave
prehrane
in
vloge, ki jo kot
p os ame zni k i
n o s i m o
sami, saj se
zavedamo,
kako izrednega
pomena
je
zajtrkovanje.
Jesen se počasi
poslavlja,
saj zima že
nestrpno čaka

s svojo čudovito belo podobo. Še preden
pa smo dočakali prvi zimski dan, nam
je zima za pokušino poslala ravno prav
snežink, da smo se lahko spustili po
zasneženem bregu in naredili snežaka.
Pred nami je čas veselih prazničnih
pričakovanj, mesec december, in z njim
pravljičnost naših načrtovanih dejavnosti.
Decembrska presenečenja se že vrstijo, mi
pa vsi komaj čakamo na obisk Božička in
njegovih škratov.
Ines Domadenik,
vzgojiteljica
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ZA ENO URO POBEGNI OD
DOLGČASA! ZMOREŠ?

V napeti igri POBEG IZ ROKODELSKE
DELAVNICE (Escape room) se sedanjost
prepleta z zgodovino, vas pa čaka pomembna misija: poiskati morate izgubljeni element, da rešite Slovensko Bistrico.
V prostorih bivše tovarne Crouzet in
nekdanjega arhiva Zavoda za kulturo Slovenske Bistrice smo pripravili razstavo
Obrtništvo, rokodelstvo in industrija na
Slovenjebistriškem skozi čas. Vendar se
ponoči dogaja nekaj nenavadnega.
Si upate vstopiti v razstavo in odkriti
skrivnost? Ali ste dovolj spretni, da se v 60
minutah rešite iz sobe pobega?
- Zabava za skupino 2-4 igralcev.
- Nepozabno doživetje!

- 100% avantura!
Rezervirajte si
svoj termin na:
https://slovenskabistrica.escape-room.si/
Za več informacij nas lahko
pokličete na telefonsko številko 041 735 588
ali 02 843 08 10
(TIC Slovenska
Bistrica).
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Kaj je 25 za Ljudsko univerzo
Slovenska Bistrica?
To so leta, odkar sodelujemo v izvedbi
največje, vseslovenske promocijske akcije,
namenjene ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja.
Vemo namreč, da prav udeležba v vseživljenjskem učenju pomembno prispeva h
kakovosti in dolžini življenja ljudi. Aktivna udeležba v družbenem življenju, gradnja socialnih mrež, nova znanja in veščine
nam omogočajo, da živimo ne le dlje, ampak tudi bolj zdravo in bolj zadovoljno.
V četrt stoletja je rastlo število izvajalcev
prireditev pa tudi udeležencev in že v
letu 2004 je preseglo 1000, prireditve pa
so tradicionalno potekale v tretjem tednu v oktobru. Nenehno se je povečevalo
tudi število podizvajalcev, ki jo smo jih
koordinirali. Nenehna rast je privedla do
odločitve na nacionalnem nivoju, da se
termin razširi na skoraj celoten mesec, v
zadnjem desetletju pa smo ga prestavili na
spomladanski čas. Temu razvoju je sledilo
tudi preimenovanje in tako imamo danes
TEDNE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA,
ki trajajo mesec in pol. Termin se je zaradi
epidemije covida-19 premaknil ponovno
na jesen. Razvoj je prinesel usmeritev od
kvantitete h kvaliteti in tako lahko zapišemo, da v zadnjih letih koordiniramo
okoli 45 podizvajalcev, od katerih izvede
vsak vsaj eno prireditev. V povprečju to
pomeni okoli 100 prireditev, ki jih skupaj
obišče med 5 tisoč in 7 tisoč obiskovalcev.
Hvaležni smo tudi za podporo lokalne
skupnosti, saj brez njene pripravljenosti za
sodelovanje izvedba ne bi bila mogoča.
Ves čas aktivno sodelujemo tudi pri oblikovanju nacionalne politike na tem področju. Ideja, ki smo jo uspešno zasejali
na Bistriškem, seme pa raznesli po celotni
Sloveniji, je bilo imenovanje ambasadorjev znanja in učenja. Vsako leto izberemo
nekaj zglednih posameznikov v našem
lokalnem okolju. Skozi njihove življenjske
zgodbe, karierno in izobraževalno pot,
ki jo predstavimo, skušamo s pozitivnim
zgledom spodbuditi tudi druge k vseživljenjskemu učenju.
Ambasadorji znanja in učenja so že postali: Igor Kraševac, Blaž Gregorič, dr. Jožefa
Lešnik Hren, dr. Matjaž Šraml, Sonja Plaznik, Roman Stegne, dr. Ivan Žagar, Robi
Grum, Marija Bračič, Adela Kelhar, Urban
Vehovar, Damijana Žišt, Urša Kac, Teodor
Bunta, Ana Kruder, Hedvika Kočnik, Viktor Markelj in Darinka Medved Gerečnik.

Njihov prispevek in posebne dosežke pri
učenju je prepoznal tudi Andragoški center Slovenije in jih nagradil. Dobitniki nacionalnih priznanj so postali: Ana Kruder,
Bistriške vezilje in podjetje Aluminium
Kety Emmi.
Z ambasadorji znanja in učenja pripravimo pogovor o prihodnosti. Tako smo
poimenovali tradicionalne dogodke, na
katerih z uglednimi someščani ugotavljamo, kako bi lahko v prihodnosti vsi skupaj bolje živeli. Pomembno nam je tudi
njihovo mnenje o vseživljenjskem učenju.
Seveda ne pozabimo povprašati, kakšna
je bila njihova izobraževalna pot, ki jih je
pripeljala do tu, kjer so danes.
So neprecenljiva zakladnica znanja in informacij, še posebej pa jih odlikuje pripravljenost za deljenje in širjenje znanja.
Zbrali smo poudarke in misli iz pogovorov z njimi.
Adela Kelhar, učiteljica teorije izbire Williama Glaserja, tudi po upokojitvi še vodi
pogovorne skupine kot prostovoljka

Na vprašanje, kaj se je najtežje naučiti, je
odgovorila: »To, da odkriješ sebe, še posebej, da odkriješ neskončne kvalitete pri
sebi, to je najtežje. Naj bo življenje še tako
zapleteno in nemogoče, nikoli se ne vdaš,
vedno najdeš rešitev, ker je tvoj um tisti, ki
ti pokaže pot. Vsak človek je sebi največje
odkritje!«
Robert Grum, operativni gasilec že skoraj
40 let

»Gasilec ima veliko znanja, saj je nujno
potrebno, če hočemo pomagati drugim.
Gasilec ima tudi veliko volje in pripravljenosti za delo in nič prostega časa, ker
ga porabi za 'gasilerijo', ter veliko srce!
Gasilec se uči od prvega dne, ko postane
gasilec, pa vse do zadnjega, ko pri 63 letih
zapusti operativno enoto.«
Sonja Plaznik, že več kot 20 let mentorica
študijskega krožka v Makolah
Njen življenjski moto in tudi naslov krožka, ki ga vodi, je: »Aktivno živimo, ustvarjamo in se učimo!« Še posebej v manjših
krajih je pomembno, da imajo ljudje možnost, da se srečujejo med seboj in učijo ter
tudi raziskujejo okolje, v katerem živijo.
Vedno tudi poskrbijo, da nekaj vrnejo
skupnosti. Zato se izdelali kvačkane blazine za prvošolce, copatke za novorojenčke, obdarujejo starostnike ... idej jim ne
zmanjka!

Viktor Markelj, svetovno znanji graditelj
mostov
»Ko izobražujem študente, poskušam ne
samo učiti, ampak dati veselje do dela in
pokazati, da lahko take svetovne stvari
dela nekdo, ki je študiral na lokalni univerzi, ki je iz lokalnega okolja, ki je hodil
na domačo šolo, gimnazijo. Osnovno šolo
sem začel obiskovati prav v prostorih današnje ljudske univerze, na fakulteti, kjer
predavam, sem tudi sam študiral – pa lahko delam po celem svetu!«
Nacionalna koordinatorica TVU-ja Zvonka Pangerc Pahernik je izrekla misel: »Katerokoli znanje postaviš v življenje, v neke
okoliščine, ko mu daš namen, postane rešitev problema, in ni več težko!«
Mi pa za konec dodajamo, da bomo za
prihodnjo številko Informatorja zbrali še
nekaj modrosti naših ambasadorjev znanja in učenja.
Mag. Brigita Kruder

Informator, oktober 2021
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NAJPREJ TEKMOVANJA,
NATO DRUŽENJA

Člani Društva invalidov Črešnjevec so
se udeležili srečanja s člani pobratenega
društva iz Radovljice. Pomerili so se v
pikadu, prstometu in kegljanju. Tekmovalo je več ekip in tudi posamično. Najpomembnejše pa je, da so se družili in hkrati
dobro zabavali. Še posebej spretna sta bila
tekmovalca Peter Lešnik v prstometu in
Tonček Prgin v pikadu, oba sta osvojila
srebrno medaljo. Po tekmah je sledilo še
druženje ob pogostitvi.
Črešnjevski invalidi so se sestali tudi na
občnem zboru v Gostišču Ačko. Pregledali so poročila o delu, ki je bilo uspešno,
in zastavili nove načrte za prihodnje leto.

Izvedli so tudi ribiško tekmovanje, 7. Marijin memorial, na ribniku v Farovcu, katerega je lastnik Marjan Krajnc. Sodnika sta
bila Peter Lešnik in Marjan Krajnc, tekmovali so štiri ure. Tekme se je udeležilo
27 ribičev. Med ženskami so bile najboljše:
Frida Čuček (MDI Lenart) z ovojeno zlato
medaljo, Brigita Ptičar (DI Črešnjevec), ki
je osvojila srebrno medaljo, in tretja je bila
Mihaela Pliberšek (DI Črešnjevec), ki je
osvojila bronasto medaljo. V moški ekipi
so bili najboljši Branko Najglič (MDI Maribor), ki je osvojil zlato medaljo, srebro si
je prilovil Vili Rup (DI Slovenska Bistrica), tretji pa je bil Peter Sande (MDI Mari-

IZLET NA
VELIKO PLANINO

Uporabniki storitev Centra za starejše
Metulj v Slovenski Bistrici, katerega koordinatorica je Nina Robar, so se odpravil na zdaj že tradicionalni izlet na Veliko

planino. Po krajšem postanku na Trojanah
za kavico in krofe jih je avtobus popeljal
do parkirišča za Ušivcem, od koder so se
proti Veliki planini odpravili peš po raz-

bor). Po končanem ribolovu so se sprostili
in sledila je pogostitev, nato pa klepet in
podelitev medalj.
Med črešnjevskimi invalidi pa so tudi
odlični strelci. To trditev potrjujeta Brigita Ptičar in Anton Kolar, ki sta se uvrstila
na državno prvenstvo v streljanju, ki je potekalo v Ljubljani. Anton Kolar je dosegel
drugo mesto in se okitil s srebrom, ki si ga
je težko prislužita, saj je treba biti izvrsten
strelec. In Anton to je, saj je že tretjič osvojil medaljo na državnem prvenstvu.
Brigita Ptičar
ličnih poteh. Nekateri so ubrali najhitrejšo pot do Babnega vrha, druge pa je pot
peljala čez Gojško in Malo planino mimo
Jarškega doma. Tam so si vzeli čas za malico, kavo in kratek klepet. Nato so nadaljevali proti Domžalskemu domu, kjer se jim
je odprl zelo lep pogled na Veliko planino.
Sprehodili smo se med gorskimi lesenimi
hišami in hlevi, s planšariji so poklepetali o tem, kako se tam preživljajo v družbi
pastirjev in živali ter kaj vse postorijo za
lep urejen prostor. Kupili so nekaj dobrega sira, ki ga tam znajo izvrstno pripraviti,
in si privoščili njihovo dobroto, žgance s
kislim mlekom. Na poti nazaj je nekatere
pot zanesla še do Črnuškega doma. Dobre
volje in polni novih doživetij so se peljali
nazaj proti Slovenski Bistrici.
Brigita Ptičar
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OBISK PRI VETERANIH
HRM DUBROVNIK

Veterani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistri-
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praznovanja 30. obletnice samoiniciativne ustanovitve enote HRM Dubrovnik,
katere prvi vojni poveljnik je bil Želimir
Čizmić. Ob tej priložnosti je bil organiziran poseben program, polaganje vencev
na pokopališču Boninovo, pred čolnom
Sveti Vlaho, kjer smo venec položili veterani OZVVS Slovenska Bistrica in veterani OZVVS Brežice, ter polaganje venca
v morje z ladje raketne topovnjače v pristanišču Gruž, kjer sta potekala postroj in
podelitev priznanja omenjeni bojni enoti.
Po opravljenih protokolih smo obisk izkoristili za ogled zgodovinskih zanimivosti
Dubrovnika in se sprehodili po znamenitem Stradunu. Na skupnem druženju je
poveljniku enote bojne ladje predsednik
Miran Krušič podelil priznanje v imenu
OZVVS Slovenska Bistrica. Kljub strogim
ukrepom za zajezitev covida-19 smo z obiska pri kolegih veteranih v Dubrovniku
odšli z veselimi občutki in z obljubo, da se
ponovno srečamo čez eno leto in obudimo
spomine na leto 1991.
Brigita Ptičar

ca so se na povabilo kolegov veteranov iz
HRM Dubrovnik konec oktobra udeležili

SVET JE LEP ALI UMETNIK
PODOBO NA OGLED POSTAVI
Foto: Jan Kolar

V pozni jeseni praznuje KS Impol, ena od štirih slovenskobistriških krajevnih skupnosti, svoj praznik. Kar tradicija je že, da
se temu praznovanju pridružimo tudi upokojenci z vsakoletno
razstavo. Tudi letos smo jo pripravili. Svoje izdelke smo prikazali pod naslovom Svet je lep in dokazali, da tudi v teh težkih,
čudnih časih, ko se zapiramo v svoje domove, ne ždimo v brezdelju. Mnoge pridne roke ustvarjajo; pletejo, kvačkajo, slikajo,
rezljajo … Navajene so delati in ustvarjati, kar znajo in kar jih
veseli. Svet je vseeno lep.
Na otvoritveni slovesnosti se je zbralo nepričakovano veliko
število obiskovalcev. Prireditev je vodila Tatjana Pufič, polepšali pa so jo izbrani glasovi vokalne skupine Vaberški fantje. Na
ogled sta nas povabila še govornika – predsednik Društva upokojencev Slovenska Bistrica, gospod Cintauer, in predsednik KS

Impol, gospod Leskovar.
Ko so si obiskovalci
ogledovali
razstavljene predmete, so se lahko
samo čudili, kaj
ustvarjajo ljubiteljski umetniki.
Tu so bile izbrane
fotografije z naših

»vandranj« po domači in tujih deželah,
umetniška olja in akvareli nadarjenih
slikarjev, cvetlični aranžmaji ljubiteljev
cvetja. Pod pridnimi in spretnimi prsti so
nastala čudovita ročna dela – umetelno
izvezeni, kvačkani in pleteni prtički, prelepe uporabne pletenine, lesene skulpture,
pletene košare iz šibja …
Prijazne članice upokojenske sekcije za
peko pa so nas na koncu pogostile z izbranim pecivom. Hvala.
Svet je kljub težkim časom vseeno lep.
Rozalija Špes
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TEKAŠKI IZZIV USPEL
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je
letošnji Bistriški tek izvedel v obliki tekaškega izziva. Tekači in tekačice so med
18. in 24. oktobrom glede na kategorijo
v mestnem parku pretekli različno število krogov. V članski kategoriji je zmagal
Matjaž Krajnc, za deset krogov oziroma
približno šest kilometrov je potreboval 23
minut in 55 sekund.
»Zaradi vsem znanih razlogov smo letošnjo prireditev organizirali na drugačen
način. Udeleženci so se prijavili z aplikacijo Strava, v zadnjem času zelo popularno

tekaško aplikacijo. Označili smo sektor
teka v mestnem parku in glede na kategorije določili število krogov. Osnovnošolci
in srednješolci so imeli poseben program,
ki so jim ga predstavili učitelji športne
vzgoje. Mlajši učenci so pretekli en krog,
starejši dva kroga, srednješolci pa pet krogov oziroma približno tri kilometre,« je
povedal Tadej Repnik iz Javnega zavoda
za šport Slovenska Bistrica.
Glede na razmere so udeleženci tekaški izziv dobro sprejeli, saj je preizkušnjo uspešno opravilo več kot 1000 tekačev. Najbolj-

DRŽAVNO PRVENSTVO
INVALIDOV V PIKADU

šim v moški in ženski kategoriji absolutno
ter v kategoriji nad 50 let so podelili tudi
posebne nagrade.
Sicer pa organizatorji upajo, da bodo lahko množično prireditev prihodnje leto
znova pripravili v tradicionalni obliki.
»Potrudili se bomo, če bodo razmere dovoljevale, da bo Bistriški tek aprila izveden znova tako kot vsa leta, na mestnih
ulicah,« pravi Tadej Repnik.
Tomaž Ajd

Na državnem prvenstvu v pikadu, ki je
potekalo v Dolu pri Hrastniku v organizaciji tamkajšnjega invalidskega društva
in Zveze za šport invalidov Slovenije –
Slovenskega paraolimpijskega komiteja,
so članice ženske ekipe v pikadu iz DI
Slovenska Bistrica osvojile tretje mesto.
Bronaste medalje so si nadele kapetanka
Marija Pogelšek, Jožica Polanec, Francka
Pušner in Ljubica Mlakar.
Igralke se udeležujejo društvenih in regijskih tekmovanj. Že na regijskem tekmovanju so dokazale, da se znajo potruditi.
Dodajamo še, da se je na državno prvenstvo uvrstila tudi moška ekipa DI Črešnjevec.
Brigita Ptičar
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širjenju covida-19 udeležilo precej upokojencev. Gostitelji so nas pričakali s šopkom
vrtnic, skromno pogostitvijo in obljubo,
da nas bo društvo tudi v prihodnje finančno podpiralo, kolektiv pekarne Hlebček
pa je srečanje posladkal s podarjeno torto.
Društvu upokojencev Pragersko in pekarni Hlebček se za izkazano pozornost iz
srca zahvaljujemo, upokojence pa vabimo,
da se nam pridružite na kegljišču. Obe
ekipi, ženska in moška, vas bosta z veseljem sprejeli medse.
Kegljačice Društva upokojencev
Gaj - Pragersko

Kegljačice Društva upokojencev Gaj Pragersko smo letos septembra na tekmovanju v Miklavžu pri Ormožu v kegljanju
s kroglo na vrvici osvojile naslov državnih
prvakinj. Seveda smo bile tega uspeha zelo
vesele in veselile so nas številne čestitke.

V soboto, 30. oktobra, pa smo doživele še eno nadvse prijetno presenečenje.
Upravni odbor domačega društva upokojencev nam je v društvenih prostorih na
Pragerskem pripravil sprejem, ki se ga je
ob natančnem upoštevanju ukrepov proti
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S V E T N A R A Z P OT J U – C I V I L I Z A C I JA V C O N I R A Z C E PA
Predavanje A ntona Komata
V
Knjižnici
Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica smo
gostili Antona
Komata, ki je
neodvisni raziskovalec, pisatelj in predavatelj, predvsem
pa velik zagovornik narave, v imenu katere glasno opozarja, da se moramo od
nje učiti, ne pa je z logiko kapitala zgolj
izkoriščati v svoje sebične namene.

Anton Komat je objavil na stotine člankov, je avtor številnih knjig, scenarist filmov in radijskih oddaj ter varuh narave.
Pred mnogimi leti se je odločil za pot
svobodnjaka in od takrat naprej je samozaposlen v svobodnem poklicu. Pred kratkim je izšla njegova knjiga Resnica vas bo
osvobodila, ki jo je napisal s soavtorjem
patrom Karlom Gržanom. Knjiga je razdeljena na dva dela, vsak del ima svojega
avtorja.
Naš gost se je seveda dotaknil vsebine
omenjene knjige, v kateri opisuje svoje
razmišljanje o nastali svetovni situaciji

glede pandemije. Opozarja na strah, histerijo ljudi in socialno distanco, ki ima in
bo imela dolgoročne nepopravljive posledice.
Spomnil nas je na dejstvo pomembnosti
prehrane pri zdravju in na to, da naj bo
hrana naše zdravilo. Prepričan je, da moramo kupovati lokalno oziroma na slovenskih kmetijah in v slovenskih manjših
trgovinah in ne pri veletrgovcih. Prav
tako pa nam svetuje: »Ugasnite televizijo.
Ugasnite radio in pojdite v gozd.«
Tanja Jakolič

Z A K L J U Č E K L I T E R A R N E G A N AT E Č A J A
Dom svobode v Slovenski Bistrici se je
v ponedeljek, 15. 11. 2021, zvečer spremenil v dom lepe zapisane slovenske besede. Svobodne, seveda. Knjižnica je ob
zaključku svojega prvega literarnega natečaja z naslovom Čez potok skače, kjer je
most organizirala javno prireditev, katere
gost je bil slovenski pisatelj Tone Partljič.
Ko se je porodila ideja o organizaciji literarnega natečaja, si niti misliti nismo
upali, da bo na naš naslov prispelo toliko
prispevkov. Upali smo, da se bo odzvalo
vsaj nekaj lokalnih avtorjev, da bo prispevkov vsaj 30. A smo se krepko ušteli. Na natečaju je sodelovalo 68 avtorjev
različnih starosti, besedil pa se je nabralo
kar 95. Štiričlanska strokovna komisija v sestavi Alenka Ajd Bratkovič, Nina
Miklavc, Orlando Uršič in Saša Šega Crnič je vsa prispela besedila razporedila v
šest kategorij in v vsaki kategoriji izbrala
najboljše besedilo. Izmed njih so izbrali
še najboljše besedilo natečaja.
Na prireditvi v ponedeljek zvečer so nagrajeni avtorji prejeli nagrade, ki so jih
prijazno prispevale naslednje založbe:

Litera, Primus, RokusKlett, Mladinska
knjiga, Avrora, Celjska Mohorjeva družba, Giks Ed, Rakmo, glavno nagrado –
bralnik inkBOOK Calypso plus – pa je
prispevala založba Beletrina. Vsi sodelujoči avtorji so v dar prejeli zbornik vseh
prispelih besedil.
Vsem, ki so pripomogli k izvedbi natečaja,
prireditve in izdaje zbornika, se iskreno
zahvaljujemo, nagrajencem čestitamo, avtorje pa vabimo k sodelovanju na naslednjem literarnem natečaju knjižnice.
(Koordinatorica Mojca Plaznik Plavec)

Prejemniki nagrad
kategorijah

po

Najboljša kratka zgodba za otroke in
mladino mladih avtorjev: Kaja Vidmar
za besedilo Vse, kar vidim.

Najboljša
pesem za otroke in
mladino mladih
avtorjev: Ana Kumperger za pesem
Ribarjenje.
Najboljša kratka
zgodba za odrasle
odraslih
avtorjev: Dušica
Kores za besedilo Sosedska pomoč in Janez Ülen za besedilo Žepna matematika.
Najboljša pesem za odrasle odraslih
avtorjev: Lana Prosenak za pesem Metamorfoza v nič.
Najboljša pesem za otroke in mladino
odraslih avtorjev: Alenka Kokalj za pesem Noče.
Najboljša kratka zgodba za otroke in
mladino odraslih avtorjev: Špela Svenšek za besedilo Pravljice za mravljice.
Za najboljše besedilo natečaja je strokovna komisija prepoznala besedilo Špele Svenšek Pravljice za mravljice.
(Foto: Drago Jovič)

BRALNI KLUB?
Verjetno ste v medijih in na družbenih
omrežjih že zasledili naše vabilo k sodelovanju v bralnem klubu. Vemo, da se vas
veliko sprašuje, kaj sploh je bralni klub,
zato smo se odločili za kratko razlago.
Bralni klub je 8 do 12 knjigoljubov, ljubiteljev kakovostne literature in razmišljanja o prebranem, ki se oblikujejo ter
povezujejo v bolj ali manj stalno skupino.
Namenjen je spodbujanju poglobljenega
branja in refleksiji prebranega. Na srečanjih, ki se odvijajo ob dogovorjenih
terminih, člani aktivno sodelujejo z iz-

menjavo mnenj, z vrednotenjem in presojanjem prebranega. V prijetnem vzdušju se skupaj z moderatorjem odločajo o
vsebini in temah, ki jih bodo brali, ter o
dejavnostih, ki bodo potekale vzporedno
z branjem (ogled filma, delavnica, razgovor z avtorjem idr.).
Če strnemo: če radi prebirate kakovostno
literaturo, če se v prijetnem vzdušju radi
pogovarjate o prebranem, če želite svoje
mnenje in misli o prebranem predstaviti še komu in slišati, kaj drugi mislijo, je
zdaj prava priložnost, da se včlanite v naš

prvi bralni klub in vse to udejanjite.
Širok nabor knjižničnega gradiva nudi
neštete možnosti, s katerimi bomo zadovoljili bralne okuse prav vseh članov
bralnega kluba. Pohitite s prijavo, saj je
število mest omejeno.
Prijavite se lahko osebno v knjižnici, po
elektronski pošti na naslovu mojca.plaznik@kjv.si ali po telefonu na telefonski
številki 02 80 55 108.
Prisrčno vabljeni.
(Mojca Plaznik Plavec)
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U T R I N K I Z R A Z S TAV
R azstava ob 1 1 0 - letnici smrti dr . J osi pa V ošnjaka

Ker mineva letos že 110 let, odkar nas
je zapustil dr. Josip Vošnjak, je bila v
osrednji knjižnici na ogled razstava o njegovem življenju in delu, ki jo je pripravila

Janja Pepelnak. Razstava je bila postavljena na oddelku za odrasle in je pregledno
prikazovala utrinke iz Vošnjakovega življenja, predvsem njegovo uspešno poklicno plat in udejstvovanje v političnih vodah
pa tudi pisateljske uspehe in pogled v zasebno življenje. Razdeljena je bila na štiri
tematske kroge, zasebno življenje, šolanje
in poklicna pot, narodno buditeljstvo, literarna dela ter spomini nanj. V vitrinah si
je bilo mogoče ogledati razstavljeno predvsem slikovno gradivo in literarna dela,
več o njem pa ste lahko izvedeli v zloženki,
pripravljeni ob 110-letnici njegove smrti.

(Janja Pepelnak)

J elka V erdeljak : H R E P E N E N J A

V naši knjižnici na Tinju je na ogled razstava, posvečena življenju in delu Jelke
Verdeljak, vsestranske ljudske ustvarjalke s Tinja. Razstavljena je zbirka njenih

fotografij,
rokopisov,
spominov iz njenega
življenja in ročnih del,
ki sta nam jih prijazno
posodili gospe Milka in
Štefka.
Jelka je bila rojena 22.
julija 1920. Po smrti
mame se je pri petih letih iz Maribora preselila
k sorodnikom v Rep.
Osnovno šolo je obiskovala na Tinju, kjer jo je
poučeval Jože Tomažič.
Med drugo svetovno
vojno je delovala kot kurirka, šivala je za
partizane, bila mladinska aktivistka in sekretarka. Prejela je medaljo zaslug za narod, podeljeno za privrženost in pomoč

v času vojne. Leta 1952 se je preselila na
Tinje, kjer se je aktivno vključila v kulturno in društveno življenje kraja. V OŠ je
vodila ročnodelski krožek, veliko je pletla, kvačkala in šivala. Leta 1977 je postala
predsednica KUD Tinje.
Zbirala je ljudske pesmi in igre, zapisovala različne dogodke, napitnice, skeče,
govore, življenjepise, spomine in igre po
resničnih dogodkih ter pela v cerkvenem
pevskem zboru. Ustvarila je mnogo osebnoizpovednih pesmi, v katerih začutimo
vso težo njenega življenja. Umrla je 19.
maja 1983.
Izbor njenega literarnega dela je zajet v
zbirki z naslovom Hrepenenja, ki je izšla
leta 1984.
(Aleksandra Repnik Merc)

R A Z G L E D N I C E VA Š E G A K R A J A
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v svoji domoznanski zbirki hrani več kot 600 razglednic
krajev med Pohorjem in Bočem. Vse so digitalizirane in trenutno jih je 575 objavljenih na spletni strani
www.dlib.si, kamor ste vabljeni, da si jih ogledate.
Dlib ali daljše Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal, prek katerega je omogočen dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja
prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin, kot so revije, knjige, rokopisi, zemljevidi, fotografije, razglednice, priročniki.
Hkrati pa vas vabimo tudi na spletni portal Kamra
(www.kamra.si), kjer lahko brezplačno dostopate do
digitaliziranih vsebin in kulturne dediščine Slovenije. Vsebine so objavljene kot zgodbe z dodanimi fotografijami, glasbo, zvokom. Vabljeni, da si ogledate
zgodbe, ki smo jih za vas pripravili v domoznanstvu
bistriške knjižnice.
(Natalija Stegne)
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