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KOLOFON

17. november je dan slovenske hrane, zato 
je več kot 260.000 otrok po vrtcih in šolah 
zaužilo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je 
sestavljen iz medu, masla in jabolk. Zajtrk 
se je začel na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije pred 11 leti kot medeni zajtrk, 
ki je do danes prerasel v državni projekt 
Dan slovenske hrane. Ministrica za okolje 
in prostor, Irena Majcen, se je slovenskega 
zajtrka udeležila v sbistriški enoti Doma 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

da in poudarila pomen uživanja lokalno 
pridelane hrane, in sicer tudi z vidika  
manjšega onesnaževanja zaradi transpor-
ta. Izpostavila je tudi, da so čebele in tudi 
druge žuželke na splošno indikator, v kako 
čistem okolju živimo, in da moramo s hra-
no ravnati tako, da jo bo čim manj pristalo 
med odpadki. Sekretarko na Ministrstvu 
za delo, družino socialne zadeve in enake 
možnosti, Martino Vuk, in župana Obči-

ne Slovenska Bistrica, Ivana Žagarja, pa so 
na slovenski zajtrk povabili v enoto Vrtca 
Otona Župančiča Slovenska Bistrica Son-
ček. Ob tej priložnosti je najmlajše obiskal 
tudi čebelar Maksimilijan Prah. 

T. A.

Foto: Aleš Kolar dr. Jožeta Potrča Poljčane. 
Lokalno pridelano hra-
no je poskusila skupaj s 
stanovalci doma in učen-
ci OŠ Pohorskega odre-
da Slovenska Bistrica ter 
2. OŠ Slovenska Bistrica. 
Dogodek je bil namenjen 
druženju med mlajšimi in 
starejšimi ter njihovemu 
izmenjevanju izkušenj. 
Po zajtrku si je ministrica 
ogledala predstavo učen-
cev OŠ Pohorskega odre-

Foto: Arhiv MOP
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IZJEMNO 
ŠPORTNO LETO

Ko je septembra Klemen Prepelič s slo-
vensko reprezentanco v Carigradu osvojil 
naslov evropskega košarkarskega prvaka, 
smo bili srečni in ponosni, da smo Bi-
stričani. Navdušenje se je nadaljevalo na 
sprejemu v športni dvorani v Slovenski Bi-
strici, v kateri je Klemen naredil svoje prve 
košarkarske korake. Jasno je, da brez pod-
pore družine in zanesenjakov Košarkar-
skega kluba Bistrica, katerega predsednik 
je ravno Klemnov oče Stanko, naš junak 
danes ne bi bil to, kar je. In Klemen še zda-
leč ni edini bistriški športnik, ki je v tem 
letu blestel v vrhunskem športu. Spomni-
mo samo na odbojkarje Žigo in Tončka 
Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika, 
tekvandoista Ivana Trajkoviča ter člana 
mladih slovenskih nogometnih reprezen-
tanc, Domna Grila in Kajo Korošec. Tudi 
njih so »naredili« v bistriških klubih, zdaj 
pa kariero uspešno nadaljujejo izven do-
mačega kraja.  

Poleg tega so nas letos iz tedna v teden 
s svojimi rezultati razveseljevali sloven-
skobistriški nogometaši, atleti, alpinisti, 
kegljačice in kegljači, judoisti, košarkarji, 
odbojkarji, šahisti, smučarski skakalci s 
Šmartnega, članice obeh twirling klubov, 
igralci dvoranskega nogometa s Keblja 
in še bi lahko naštevali. Številne dosežke 
bomo predstavili ob koncu leta, najboljši 
pa bodo priznanja prejeli predvidoma 26. 

januarja ob 18. uri v 2. OŠ Slovenska Bi-
strica na 35. prireditvi Športnik leta, ki jo 
bo Športna zveza Slovenska Bistrica tokrat 
pripravila v sodelovanju z Javnim zavo-
dom za KTV in informiranje Slovenska 
Bistrica. 

Poleg prizadevnih trenerjev in športne 
zveze, v katero je vključenih 63 klubov in 
društev, večina je tudi dejavnih, ima za 
izjemne rezultate zagotovo veliko zaslug 

tudi Zavod za šport Slovenska Bistrica, ki 
vseskozi izboljšuje športno infrastrukturo 
v občini. Letos so med drugim postavili 
montažno tribuno ob pomožnem nogo-
metnem igrišču in obnovili atletsko stezo. 
Prihodnje leto bodo urejali mestno ko-
pališče, v pripravi je tudi celovita obnova 
športne dvorane. Seveda pa najbolj vese-
li, da so objekti – zagotovo imamo enega 
najbolje urejenih športnih parkov v drža-
vi – tudi dobro zasedeni. Ob vsem tem je 
seveda zelo pomembna tudi podpora ob-
čine, ki za vrhunski šport prispeva nekaj 
dodatnega denarja, posebej pa moramo 
pohvaliti tista podjetja in posameznike, ki 
z veseljem sponzorirajo bistriške klube. 

Pri športni zvezi pa imamo še eno veli-
ko željo. Prizadevamo si, da bi predvsem 
mlade, ki niso člani klubov, vključili v raz-
lične rekreacijske lige. Žal pravega odziva 
ni. Včasih smo igrali nogomet na »platah«, 
travnikih, pravzaprav povsod, kjer je bilo 
malo prostora. Pozimi ni bilo hriba, kjer 
ne bi smučali ali sankali. Zvečer pa so nas 
starši premražene stežka priklicali domov. 
Zdaj je ravno nasprotno. Starši morajo ot-
roke dobesedno naganjati od doma. Zato 
se postavlja vprašanje, kako mlade iztrgati 
od pametnih telefonov in računalnikov. 
Vemo, da se vse začne pri vzgoji, jasno je 
tudi, da šola ne more storiti vsega. Morda 
lahko prvi korak storimo s tem, da se z ot-
roki, ko so še majhni, podamo na izlet ali 
na bližnje igrišče. 

Veliko športnih in drugih uspehov v pri-
hodnjem letu!

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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18. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
se je 19. oktobra sešel na redni seji. Uvo-
doma je izvolil šest elektorjev v volilno 
telo 4. volilne enote za izvolitev člana dr-
žavnega sveta in za kandidata za člana dr-
žavnega sveta iz občine Slovenska Bistrica 
določil Milana Ozimiča. Svetniki so v prvi 
obravnavi sprejeli odlok o občinskem pro-
računu za leto 2018. Seznanili so se s po-
ročilom o polletni realizaciji proračuna za 
to leto in v prvi obravnavi potrdili odlok 
o ustanovitvi Javnega zavoda za informi-

ranje Slovenska Bistrica. Občinski svet je 
med drugim sprejel tudi odlok o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v občini in pra-
vilnik o sofinanciranju izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav. Svetniki so 
obravnavali še nekaj premoženjskih in ka-
drovskih zadev. 

Več na občinski spletni strani: www.slo-
venska-bistrica.si/objava/102360

T. A.

Foto: Aleš Kolar

CESTA PRI 
IMPOLU
ODPRTA

26. oktobra so odprli novo obvozno ces-
to v Slovenski Bistrici, ki je bila zgrajena 
z namenom, da se omogoči širitev indu-
strijske cone Impol. Občina je dan pred 
tem pridobila pravnomočno uporabno 
dovoljenje. Mroževa ulica in s tem cesta 

Foto: Aleš Kolar

Slovenska Bistrica–Zgornja Bistrica–Vi-
sole–Tinje je torej že dober mesec dni od-
prta za ves promet. Cestno podjetje Ptuj 
je skupaj s podizvajalci zgradilo cestišča, 
pločnike in zelenice ter tudi dve novi kro-
žni križišči. Celotna naložba je stala 2,2 

milijona evrov. Večino denarja so prido-
bili iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj.  

T. A.
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VAJA 
POŽAR
IMPOL 2017 

V četrtek, 26. oktobra, je zagorelo v indu-
strijski coni Impol. Na srečo je šlo le za 
osrednjo vajo, s katero so v oktobru, mese-
cu požarne varnosti, preverili pripravlje-
nost enot gasilskih enot društev Gasilske 
zveze Slovenska Bistrica in Gasilske enote 
Impol v sodelovanju s štabom Civilne zaš-
čite Slovenska Bistrica. Vajo Požar Impol 
2017 so izvedli na osnovi predpostavke, da 
je v objektu folija b prišlo do eksplozije in 
požara večjih razsežnosti, ki se razširi na 
ostrešje objekta. Prišlo je do uhajanja ze-
meljskega plina in eksplozije ter požara v 
osrednjem delu proizvodnega obrata. Ek-
splozija je porušila del strehe objekta, na 
katerem je nameščena sončna elektrarna. 
Požar se je razširil tudi na ta del objekta 

in po notranjosti obrata proti južni ter se-
verni strani. Nastale razmere v proizvod-
nem obratu so zahtevale evakuacijo vseh 
oseb, ki so se v trenutku nesreče nahajale 
v objektu, na zbirno mesto na prostem na 
južni in severni strani. Izvedbo evakuacije 
je oteževala zadimljenost prostora. Pri tem 
so zaposleni ugotovili, da so štirje sodelav-
ci težje poškodovani in da so ostali ujeti v 
notranjosti objekta. Dim iz proizvodnega 
obrata se je skozi prehod širil tudi v ho-
dnik v pritličje upravne stavbe in ogrožal 
zaposlene tudi v tem objektu. Vajo je vodil 
vodja izmene poklicne gasilske službe GE 
Impol, ki je prva prispala na kraj. Vzposta-
vili so poveljniško mesto in  prešli na šta-
bno vodenje vaje. Pri vaji so poleg GE Im-

pol sodelovali gasilci iz 13 prostovoljnih 
gasilskih društev Gasilske zveze Slovenska 
Bistrica ter predstavniki medobčinske re-
darske službe, reševalne službe, Zasebne 
ambulante Janka Roja, Policijske postaje 
Slovenska Bistrica in imitatorji ponesreče-
nih. Z vajo so preverili odzivne čase ga-
silskih enot od aktiviranja do prihoda na 
lokacijo požara, štabno vodenje gasilskih 
enot, usklajenost delovanja in komunika-
cijo med gasilskimi enotami, operativno 
usposobljenost in opremljenost gasilskih 
enot ter se seznanili z objekti v Impolu. 

Tomaž Ajd 

GASILKE IN GASILCI IZ ŠMARTNEGA 
OSVOJILI VSE, KAR SE JE OSVOJITI DALO
Po uspešnem nastopu na letošnji 
olimpijadi v Beljaku, na kateri so 
člani B PGD Šmartno na Pohorju 
osvojili naslov olimpijskih prva-
kov, članice A pa odlično 4. mes-
to, so gasilci poželi izjemen uspeh 
še na domačih tleh: tako člani B 
kot tudi članice A so zmagali še 
na zadnjem pokalnem tekmova-
nju, ki je potekalo v Škofji vasi, 
in s tem osvojili zlato v skupnem 
seštevku letne lige 2017.  

Tanja Špes

Foto: Tadej Motaln

Foto: Aleš Kolar
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PODPRITE NAŠA DRUŠTVA, 
KER VAS NIČ NE STANE
Društveno dogajanje je pomemben del 
življenja v naši občini. Veliko občanov je 
tudi članov občinskih društev, ki s pono-
som in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši 
občini lepši, varnejši ali športno in kultur-

no pestrejši. In vsakdo, ki plačuje doho-
dnino, lahko našim društvom še dodatno 
pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje 
dohodnine ... To nič ne stane, pomeni pa 
veliko. 

ravno naša društva znala najbolje in naj-
bolj koristno porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših 
prostovoljnih gasilcev; ti si vedno zasluži-
jo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo ob 
njih še kakšno svoje najljubše občinsko 
društvo, tudi njim lahko podarite svojih 
pol odstotka. Če bi radi pol odstotka raz-
delili med več društev, lahko storite tudi 
to – izberete jih lahko do največ pet. 
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko 
darujete prek sistema e-Davki ali se poza-
nimate pri društvih samih. Lahko pa obiš-
čete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas 
čaka seznam vseh društev iz naše občine 
– poiščete jih po poštni številki, označite 
jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obra-
zec in ga do konca leta odnesite ali pošljite 
na finančni urad. Vaša odločitev velja do 
preklica oziroma spremembe prejemni-
kov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že 
naslednje leto tudi zaradi vas življenje v 
naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hva-
la.

Društvo invalidov Črešnjevec,
Svet za invalide občine Slovenska Bistrica 

in 
Občina Slovenska Bistrica

Spoštovani!

Ob mednarodnem dnevu invalidov in ob tretji obletnici podelitve listine občina po meri invalidov vas vabimo 
na svečano prireditev, ki bo torek, 5. decembra 2017, in na kateri se bomo ob prisrčnem druženju seznanili z 

nekaterimi invalidskimi organizacijami in ponovno sprostili ob bogatem kulturnem programu.

Prireditev bo potekala v Viteški dvorani Bistriškega gradu 
(Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica),

začela se bo ob 19. uri.

Vljudno vabljeni!

V dvorani je nameščena indukcijska zanka, poskrbljeno pa bo tudi za tolmačenje s profesionalnim tolmačem.

V naši občini je 
49 društev, ki jim 
lahko podarite del 
svoje dohodnine 
in na tak način 
pomagate pri nji-
hovih prizadeva-
njih. Če se za to ne 
odločite, gre vaših 
pol odstotka nazaj 
v proračun. Tam 
vsako leto ostane 
več kot 4 milijone 
evrov, neporablje-
nih, čeprav ver-
jamemo, da bi jih 
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MEDENKA V PROJEKTU 
ŠTARTAJ SLOVENIJA 

in instagram. V okviru pro-
jekta Štartaj, Slovenija izvajajo 
tudi promocije v megamarke-
tih Interspar po vsej Sloveniji. 
Na njihovih promocijah vas 
bo pozdravila maskota, čebe-
lica Medenka, otroci pa bodo 
ob tem, da se lahko posladka-
jo in izberejo najljubši okus, 
dobili tudi brezplačen Meden-
kin tatu in Medenkin balon. 
Medenke so na voljo v vseh 
13 megamarketih Interspar po 
Sloveniji (lokalno najbližja sta 
Europark Maribor in Citycen-
ter Celje) in na spletni strani 
www.medenka.com. 

Tomaž Ajd 

V nedeljo, 26. novembra, so na POP TV 
v oddaji Štartaj, Slovenija predstavili 
Medenko. Medenka je ena izmed osmih 
znamk projekta Štartaj, Slovenija, ki dru-
go leto spodbuja inovativnost slovenskih 
podjetnikov. Izdelke Štartaj, Slovenija 
lahko kupite v eni od trinajstih trgovin 
Interspar po Sloveniji. Medenko so raz-
vili trije bistriški podjetniki, Damjan Ve-
ber, Aljaž Tršar in Miha Jedlovčnik. Gre 
za naravno sladkarijo, narejeno iz dveh 

so se morali iz majhnega garažnega pod-
jetja preoblikovati v podjetje, ki posluje z 
enim izmed največjih trgovcev v Sloveniji, 
in zagotoviti najvišje standarde, ki jih Spar 
Slovenija zahteva od svojih dobaviteljev. 
Vendar za dobro prodajo produkta ni 
dovolj samo dober produkt. Potrebna je 
predvsem dobra promocija. Poleg oddaje 
Štartaj, Slovenija! na POP TV in spletne 
strani Cekin.si velik del promocije poteka 
prek družbenih omrežij, kot sta facebook 

sestavin, domačega slovenskega medu in 
sadja, obdelanega s postopkom liofilizaci-
je, ki ohrani kar 97 odstotkov vseh vita-
minov. Medenka ne vsebuje rafiniranega 
sladkorja, konzervansov, aditivov, barvil 
ali želatine. Na voljo so štirje okusi, cvet-
lični med, jagoda, cimet in pomaranča. 
Decembra bodo dodali nov okus – limo-
na. Kot pravi Miha Jedlovčnik, je to za nji-
hovo podjetje velika priložnost in hkrati 
velika odgovornost. V zelo kratkem času 
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JAVNA DELA 2018

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stop-
nje registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno 
prebivalstvo

Registrirana 
brezposelnost

Struktura brezposelnih 
na Uradu za delo Slo-
venska Bistrica

Razmere na trgu dela

Priložnosti za deloda-
jalce
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Makole 63 301 6,8

Oplotnica 131 652 6,7

Poljčane 147 1.165 7,9

Slovenska 
Bistrica

960 8.175 8,4

Razmere na trgu dela ostajajo še naprej 
spodbudne. Pri delodajalcih se konstan-
tno povečujejo potrebe po novih kadrih 
in dodatnih zaposlitvah, zato brezposel-
nost upada na ravni celotne Slovenije kot 
tudi na širšem bistriškem območju. Po-
datki o zaposlitvah brezposelnih oseb so 
nadvse spodbudni. Na območju Slovenske 
Bistrice se je od januarja do oktobra letos 
iz evidence brezposelnih oseb zaradi za-
poslitve odjavilo 1.228 brezposelnih oseb. 
Razveseljujoči so podatki o dodatnih pot-
rebah po novih kadrih, saj je bilo zgolj v 
mesecu oktobru objavljenih 98 prostih 
delovnih mest, od januarja do oktobra je 
bilo objavljenih kar 1.396 prostih delovnih 
mest, kar pomeni 35,1 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani.

Oktobra letos je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica registriranih 
1.167 brezposelnih oseb, kar je za 3,7 od-
stotka več kot v mesecu septembru in za 
23,3 odstotka manj kot v enakem obdobju 
(meseca oktobra) lani. Med registrirani-
mi brezposelnimi je bilo 284 mladih, kar 
znaša 24,3 odstotka. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je avgusta 2017 na Uradu 
za delo Slovenska Bistrica znašala 8 od-
stotkov (kar je za 2,3 odstotka manj kot v 
istem obdobju lani), na območju celotne 
Slovenije pa 9 odstotkov.

Po podatkih Statističnega urada RS se 
število delovno aktivnega prebivalstva po-
večuje. Avgusta 2017 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.293 
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji 
delovnega mesta), kar je za 5,9 odstotka 

več kot v enakem obdobju lani. V Območ-
ni službi Maribor se je delež povečal za 3,2 
odstotka, povečal se je tudi delež na ravni 
celotne Slovenije, in sicer za 3,6 odstotka.

Ugodnosti Zavoda, name-
njene delodajalcem 
• Trajno zaposlovanje mladih
Javno povabilo delodajalcem omogoča 
subvencijo za zaposlitev mladih pred do-
polnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 3 
mesece prijavljeni med brezposelnimi. 
Subvencija znaša 5.000 evrov za zaposlitev 
40 ur na teden. Delovno razmerje mora 
biti sklenjeno za nedoločen čas. Javno po-
vabilo je odprto najdlje do 31. julija 2019. 
• Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spozna-
te ustrezne kandidate in njihove kompe-
tence. Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 
mesec. Namenjen je vsem brezposelnim 
osebam. Ukrep je aktualen do porabe 
sredstev oz. najdlje do 31. julija 2018.
• Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000 
evrov za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 evrov za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 
7.000 evrov za osebe, ki izpolnjujejo tri 
kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let in so najmanj 6 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 
30 let in so najmanj 12 mesecev prijavljene 
v evidenci brezposelnih oseb; so starejše 
od 30 let in imajo izobrazbo 1. ali 2. stop-
nje (nedokončana ali zaključena osnovna 
šola) ter so v evidenci brezposelnih oseb 
prijavljene najmanj 6 mesecev; so starejše 
od 30 let in bodo po vključitvi v programe 

socialne vključenosti in aktivacije znova 
postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dol-
gotrajno brezposelne osebe in invalidi se 
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 
vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo 
je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 
31. julija 2019. 

59,6%
20,1
% 11,1%

46%

24,3%
33,5% 27,2 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

•Usposabljanje na delovnem 
mestu 2017/2018
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 me-
sece prijavljeni v naši evidenci; starim 30 
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prija-
vljeni v naši evidenci; starim 30 let in več 
z nedokončano ali končano osnovno šolo, 
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši 
evidence; posameznikom, ki se vključu-
jejo na trg dela po končanem programu 
socialne aktivacije. Usposabljanje traja 2 
ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 30. novembra 2018.
• Priložnost zame – spodbuja-
nje zaposlovanja v nevladnih 
organizacijah
Odprto je javno povabilo Priložnost zame 
za zaposlovanje v nevladnih organizaci-
jah. S programom izboljšujemo zaposlit-
vene priložnosti za brezposelne, ki imajo 
terciarno izobrazbo, so prijavljene v naši 
evidenci vsaj 6 mesecev ter so brez de-
lovnih izkušenj. Nevladne organizacije, 
ki bodo zaposlile osebo iz ciljne skupine, 
bodo prejeli subvencijo v višini:  
–7.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidenci od 6 do 12 mese-
cev,
–9.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidence več kot 12 mese-
cev.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 15 mesecev s trime-
sečnim poskusnim delom. Invalidi se lah-
ko zaposlijo tudi za krajši delovni čas. Jav-
no povabilo je odprto do porabe sredstev 
oz. najdlje do 30. aprila 2018. 
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NOVO JAVNO POVABILO: 
Javna dela 2018
Na Zavodu za zaposlovanje je bilo 24. ok-
tobra 2017 objavljeno javno povabilo za 
izbor programov javnih del za leto 2018. 
Za javna dela je v prihodnjem letu načr-
tovanih 25 milijonov evrov, ki jih zagota-
vlja Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti iz slovenskega 
proračuna. Sredstva bodo razdeljena med 
tremi sklopi programov javnih del:
• 1. sklop – socialnovarstveni programi,
• 2. sklop – progami za vključitev brezpo-
selnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
• 3. sklop – programi drugih področij iz 
kataloga programov javnih del 2018. 
V programe javnih del se lahko vključu-
jejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki 
jih napoti Zavod. Prednost pri vključitvi 
bodo imele dolgotrajno brezposelne ose-
be, ki so več kot 2 leti neprekinjeno pri-
javljene v evidenci brezposelnih oseb in v 
tem času niso bile vključene v noben pro-
gram aktivne politike zaposlovanja. Javno 
povabilo je odprto od 10. novembra 2017 
od 8. ure do porabe sredstev oz. najdlje do 
30. aprila 2018 do 13. ure.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se v Sloveni-
ji izvaja že 26 let in je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni 
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter pridobivanju dodatnih 
delovnih izkušenj, znanj in veščin. Programi javnih del so usmerjeni v družbeno 
solidarnost, katere cilj je pomoč pri razreševanju socialnih, okoljskih in drugih 
problemov na lokalni ravni. Občine so zato ob Zavodu zelo pomemben dejavnik, 
saj prispevajo znaten delež proračunskega denarja za zagotavljanje razlike za plače 
udeležencev.

Priložnosti zaposlova-
nja v kovinarstvu 
Si želite več zaposlitvenih možnosti? 
Vam je blizu delo s kovinskimi materi-
ali? Že imate izkušnje na tem področju?
Kovinarska dejavnost združuje veliko raz-
ličnih poklicev, ki so med najbolj iskanimi 
na trgu dela, kot na primer:
• oblikovalec kovin, brusilec kovin, obde-
lovalec kovin,
• strugar, varilec, cevar, livar, ličar, talilec, 

NOVO ZA 
DELODAJALCE: 
Sporočilo o izidu 
posredovanja odslej 
po elektronski poti
Na portalu za delodajalce je na voljo nova 
storitev, ki vam omogoča pošiljanje spo-
ročila o izidu posredovanja za zaposlitev v 
elektronski obliki.
To pomeni, da vsi delodajalci, ki ste prosto 
delovno mesto oddali od ponedeljka, 25. 
septembra 2017 in ste že prejeli pisno spo-
ročilo o izidu posredovanja, lahko obrazec 
izpolnite in pošljete na portalu za deloda-

Javna dela 2018

ključavničar,
• orodjar, strojni 
ključavničar, klju-
čavničar varilec,
• monter kovinskih 
konstrukcij, CN-
C-operater, kon-
strukter, konstruk-
ter tehnolog,
• orodjar operater, 
konstruktor pro-
gramer, tehnolog 
konstruktor,
• upravljavec CN-
C-strojev in robo-
tov, upravljavec 
procesnih strojev 
za pridobivanje in 
obdelavo kovin,
• procesni tehno-

jalce www.zadelodajalce.si. Pri tem so vam 
v pomoč navodila za izpolnjevanje.
Z novo eStoritvijo nam torej hitreje in 
enostavneje sporočite, koga ste izbrali in 
kako je potekal postopek izbora. Tako 
bomo s poznavanjem vaših potreb v pri-
hodnje lažje našli primerne kandidate za 
vas in izboljšali učinkovitost njihovega 
izbora.
Če iščete nove sodelavce, vas vabimo, da 
nam sporočite prosto delovno mesto ele-
ktronsko na portalu za delodajalce. Pred 
prvo uporabo portala se registrirate. Pros-
to delovno mesto lahko objavite v našem 
spletnem in mobilnem iskalniku, ki vsak 
dan pritegneta več kot 20.000 ogledov 
iskalcev zaposlitve.
Ravno tako se z nami lahko dogovorite za 
izbor in napotitev primernih kandidatov 
glede na zahteve vaših delovnih mest kot 
tudi za predstavitve delovnih mest iskal-
cem zaposlitve, skupaj s kratkimi zaposlit-
venimi razgovori. Kot zapisano, nam spo-
ročilo o izboru kandidatov oziroma izidu 
posredovanja nato vrnete elektronsko na 
portalu za delodajalce.
Pri uporabi omenjene eStoritve vam je v 
pomoč naš kontaktni center na brezplačni 
telefonski številki 080 20 55.
Za dogovor o skupnem sodelovanju pa se 
obrnete na najbližjo pisarno za delodajal-
ce, izbirate lahko med 12 lokacijami po 
vsej Sloveniji.

Marjeta Kovač, 
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, 

Lenart, Ruše in Pesnica

Foto: wikipedia

log, tehnolog kakovosti, tehnolog mehan-
ske obdelave,
• vzdrževalec mehanskih naprav, ključav-
ničarski vzdrževalec, strojni vzdrževalec, 
vodja operativnega vzdrževanja,
• drugi zanimivi poklici, ki nastajajo z no-
vimi tehnologijami.
Preverite konkretne možnosti za usposa-
bljanje in zaposlitev v kovinarstvu. 
Vabljene tudi ženske, ki vas zanimajo 
takšni poklici.
Povežite se z osebnim svetovalcem ali sve-
tovalko na uradu za delo Slovenska Bistri-
ca.
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NOVI JAVNI POZIVI ZA 
FINANČNE SPODBUDE
Eko sklad je 13. oktobra 2017 v Uradnem 
listu RS in na spletni strani www.ekosklad.
si objavil tri nove javne pozive. Dva sta 
namenjena občanom, in sicer Javni po-
ziv 54SUB-OB17, Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energij-
ske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in 
Javni poziv 57SUB-EVOB17, Nepovratne 
finančne spodbude občanom za električna 
vozila. Tretji objavljeni javni poziv, 55SUB
-EVPO17, je namenjen pravnim osebam za 
električna vozila. 
Z novim javnim pozivom 54SUB-OB17 je 
občanom na voljo znatno višja nepovratna 
finančna spodbuda za zamenjavo stare ku-
rilne naprave s toplotno črpalko oziroma 
kurilno napravo na lesno biomaso. Novost 
je tudi nepovratna finančna spodbuda za 
vgradnjo plinskega kondenzacijskega ko-
tla v starejših stavbah, vendar le na obmo-
čjih mestnih občin Celje, Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Murska Sobota in Novo mesto 
ter občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob 
Savi, ki imajo sprejet odlok o načrtu za ka-
kovost zraka in v katerih je kot prednostni 
način ogrevanja predpisan priklop na dis-
tribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Bistvena novost javnih pozivov za električ-
na vozila so tako za občane kot pravne ose-
be nepovratne finančne spodbude za elek-
trična motorna kolesa in mopede.
Za naložbe učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije v eno- in dvosta-
novanjskih stavbah ter za nekatere naložbe 
v posameznih stanovanjih v večstanovanj-
skih stavbah po javnem pozivu 54SUB
-OB17 bodo spodbude še naprej višje za 
hkratno izvedbo več ukrepov, na voljo pa 
so za naslednje ukrepe: 

A – vgradnja solarnega ogrevalnega siste-
ma v stanovanjski stavbi; 
B – vgradnja kurilne naprave na lesno bio-
maso za centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe (pri tem ukrepu je možno pridobiti 
višjo nepovratno finančno spodbudo, če se 
bo zamenjala stara kurilna naprava, ki bo 
tudi odstranjena);
C – vgradnja toplotne črpalke za central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe (pri tem 
ukrepu je po novem možno pridobiti višjo 
nepovratno finančno spodbudo, če se bo 
zamenjala stara kurilna naprava, ki bo tudi 
odstranjena); 
D – priključitev starejše eno- ali dvostano-
vanjske stavbe na sistem daljinskega ogre-
vanja (nov ukrep, do sedaj samo za priklju-
čitev na sistem daljinskega ogrevanja na 
obnovljivi vir energije); 
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih 
oken v starejši stanovanjski stavbi; 
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- 
ali dvostanovanjske stavbe; 
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali 
dvostanovanjski stavbi; 
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stanovanjski 
stavbi; 
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla za centralno ogrevanje starejše sta-
novanjske stavbe (nov ukrep, velja samo v 
občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka); 
J – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske 
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe; 
K – celovita obnova starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe; 
L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni 
skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski 

in sicer za: 
– kurilno napravo na lesno biomaso do 50 
% (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 
EUR) na območjih občin, ki nimajo spre-
jetega odloka o načrtu za kakovost zraka, 
oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 
EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, 
ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost 
zraka; 
–toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) pri-
znanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno 
toplotno črpalko tipa voda/voda ali slani-
ca/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za 
ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda 
na območjih občin, ki nimajo sprejetega 
odloka o načrtu za kakovost zraka, oziroma 
do 50 % priznanih stroškov naložbe, ven-
dar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) 
za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/
voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 
1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko 
tipa zrak/voda na območjih občin, ki imajo 
sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. 
Če bo nova kurilna naprava na lesno bio-
maso oziroma toplotna črpalka za central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe zamenja-
la staro kurilno napravo, je ob oddaji vloge 
treba obvezno priložiti fotografijo vgrajene 
stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. 
Vlagatelj ne bo upravičen do višje nepo-
vratne finančne spodbude, če ne izkaže 
obstoja stare kurilne naprave, in v primeru, 
ko stara kurilna naprava po vgradnji nove 
kurilne naprave na lesno biomaso oziroma 
toplotne črpalke ne bo odstranjena.
Eko sklad je na svoji spletni strani objavil 
obvestilo, da lahko občani, ki so za nave-
dena ukrepa vlogo oddali na prejšnji javni 
poziv 37SUB-OB16 in bi želeli kandidira-
ti za višjo spodbudo, od te vloge odstopi-
jo in vložijo vlogo na novi poziv 54SUB
-OB17,vendar le v primeru, da z izvedbo 
naložbe še niso začeli.
Prav tako so na voljo dodatna nepovratna 
sredstva za električna vozila, pri čemer je 
tudi nekaj sprememb, in sicer: 
– dodane kategorije vozil, za katere se pri-
dobi spodbuda, in sicer kolesa na motorni 
pogon in motorna kolesa (kategorije od 
L5e do L1e-A); 
– akumulatorji ne smejo temeljiti na svin-
čevi tehnologiji (slab izkoristek, kratka ži-
vljenjska doba, strupen odpadek); 
– namesto tri leta mora sedaj najmanj dve 
leti po prvi registraciji vozilo ostati regi-
strirano in v lasti prejemnika nepovratnih 
sredstev; 
– ne samo pravne osebe, tudi občani lahko 

stavbi (nov ukrep, 
do sedaj samo za 
nakup stanovanja v 
obnovljeni večsta-
novanjski stavbi). 
Za ukrepa zame-
njave stare kuril-
ne naprave z novo 
napravo za cen-
tralno ogrevanje 
stanovanjske stav-
be (zajeto v okviru 
ukrepov B in C) so 
nepovratne finanč-
ne spodbude bistve-
no višje kot doslej, 
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PROJEKT ZGODBE ROK IN KRAJEV 
- PRILOŽNOST ZA ROKODELCE

V juliju letošnjega leta se je začel izvajati nov 
projekt sodelovanja med 11 slovenskimi lo-
kalnimi akcijskimi skupinami, poimenovan 
Zgodbe rok in krajev. Eden izmed partner-
jev je tudi LAS Dobro za nas, ki bo v pro-
jektu sodeloval z delujočo Mrežo rokodelcev 
Slovenije. 
Namen projekta, ki se bo izvajal do konca 
prihodnjega leta in sofinanciral iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, je ustvariti 
spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v 
Sloveniji, cilji pa so:
• povečanje gospodarske in družbene moči 

rokodelcev,
• krepitev kompetenc rokodelcev, 

• krepitev sodelovanja z družbeno odgovor-
nim gospodarstvom in mediji. 

Projekt obsega štiri vsebinska področja, ki 
so:
• zasnova kompetenc, kakovost mreže in 

izdelkov, celostne podobe in poslovnega 
sistema,

• izobraževanje in razvoj izdelkov,
• odpiranje novih prodajnih poti,
• komuniciranje s ciljnimi skupinami.
Ena izmed najpomembnejših aktivnosti je 
popis rokodelk in rokodelcev, ki ga bo na 
terenu opravljal Center domače in umetno-
stne obrti, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. 
p., Slovenska Bistrica.

Rdečo nit operacije predstavlja izbor zgodbe 
ali legende občin, ki so združene v LAS-ih. 
Vsaka občina izbere eno zgodbo ali legendo, 
ki bo predstavljena v knjigi Zgodbe rok in 
krajev in bo hkrati osnova za razvoj novih 
izdelkov. Ob tem se bodo rokodelci urili v 
ustvarjalnem procesu, kako neko idejo ozi-
roma zgodbo izraziti s svojim rokodelskim 
znanjem in jo s pomočjo zbranih vsebin 
predstaviti svojim kupcem oziroma kako 
izpopolniti svoj rokodelski izdelek, ki je že 
povezan z vsebino izbrane zgodbe.
Tako bodo nastali novi rokodelski izdelki, 
ki bodo izražali zgodovino ali posebnosti 
posameznih občin, in bodo podprti z zgod-
bami. Zgodbe so tiste, ki naredijo izdelke še 
bolj zanimive za kupce.
Vabimo rokodelce z območja LAS Dobro za 
nas, da se vključite v operacijo in prepoznate 
priložnosti in možnosti za lasten razvoj ter 
razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji.
Za več informacij smo vam na voljo na se-
dežu vodilnega partnerja LAS Dobro za nas: 
Razvojno informacijski center, Trg svobode 
5, Slovenska Bistrica, telefon 02 620 22 70, 
e-mail: las@ric-sb.si.

sedaj z eno vlogo kandidirajo za več vozil;
– še krajši in uporabnikom prijaznejši je posto-
pek za občane, saj je za pridobitev nepovratnih 
sredstev za električno vozilo vlogo treba oddati po 
nakupu vozila.
Eko sklad na svoji spletni strani tudi sporoča, da 
se s pozivi zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev, 
vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere se lah-
ko dodelijo nepovratne finančne spodbude Eko 
sklada poleg teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko 
sklada. 
Za več informacij se lahko obrnete tudi na sve-
tovalno pisarno Slovenska Bistrica, ki se nahaja 
v prostorih Razvojnega informacijskega centra - 
RIC, Trg svobode 5, Slovenska Bistrica, in sicer jo 
lahko obiščete vsak četrtek od 16. do 18. ure. Sve-
tovanje poteka po predhodnem dogovoru. Naroči-
te se po telefonu na telefonskih številkah 02 843 02 
46 ali 02 620 22 71.
Program brezplačnega energetskega svetovanja za 
občane oziroma mreža ENSVET nudi občanom 
tudi individualno, brezplačno, neodvisno energij-
sko svetovanje ter informacijske izobraževalne in 
ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov ener-
gije. 

Jagoda Martina Lenčić, univ. dipl. inž. str.,
energetska svetovalka mreže ENSVET



Na sončno soboto 21. vinotoka smo se že četrtič zapored znova podali z Zgornje Bistrice do Vošnjakove kleti. Skupina je 
vsako leto večja, na zaključku pri Vošnjakovi kleti pa se je priključilo še več ljudi, ki so izkazali čast temu velikemu slovenske-
mu rodoljubu. 
Opremljeni z lončki, iz kakršnih so pili nekoč, smo tokrat letos prvič obiskali domačijo Pežak, na kateri hranijo Vošnjakovo 
stiskalnico za grozdje z letnico 1900. Nadaljevali smo v smeri Bistriškega vintgarja in se ustavili pri nekdanjem Bovhovem 
mlinu, kjer nam je Roman Dorn z veseljem odprl vrata do svojih maket mest, pravih mojstrovin. Na Zgornji Bistrici smo si 
pogledali Šegejevo žago (Tomazinijeva žaga) in se ob potoku Podlesek vzpeli v Visole do domačije Konrada Pogorevca.
Odprli so se nam čudoviti pogledi proti Dravinjski dolini in Boču, ki se niso spremenili že stoletja. V njih je užival tudi pri-
jatelj dr. Josipa Vošnjaka, pisatelj Josip Jurčič, in napisal roman o Ivanu Erazmu Tattenbachu, navdihnjen prav s pogledi na 
staro cerkev sv. Venčeslava. 
Kot vsako leto so nam znova izkazali dobrodošlico pri domačiji Lerher - Kovačič, nato pa smo se spustili do najstarejše Kosove 
kleti, ki datira v leto 1725. Znova smo se vzpeli po prelepih visolskih gričih, se ustavili v Turkovi gorci in pot s kratko slove-
snostjo zaključili v veličastni Vošnjakovi kleti.
Prav posebej se zahvaljujemo harmonikarju Martinu Lunežniku, ki nas je neumorno spremljal vso pot, FS KUD Lojzeta Avž-
nerja Zgornja Ložnica in oktetu Lipa Kebelj ter vsem ostalim pripovedovalcem. Velik hvala gre prijaznim domačinom za ruj-
no kapljico in prigrizek, Branku Hmelaku, Romanu Dornu, družini Tomazini, Konradu Pogorevcu, družini Lerher - Kovačič, 
družini Pintarič - Lunežnik, Leopoldu Turku in Božu Pergerju. Za organizacijo gre zahvala predsedniku KS Impol, Dušanu 
Leskovarju, in sodelavcem iz Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.
Vabljeni prihodnje leto na že peti Vošnjakov pohod.
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PO VOŠNJAKOVI POTI V VISOLE
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GRAJSKA TRŽNICA

Grajska tržnica na zunanjem grajskem dvorišču obratuje še skoraj tri leta in pol. V tem času se je na njej ob prodaji 
domačih pridelkov in dobrot dogajalo že marsikaj. O pestrem dogajanju obveščamo obiskovalce na spletni strani Zavoda za 
kulturo Slovenska Bistrica (www.zavod-ksb.si), na strani družbenega obrežja Facebook strani Grad Slovenska Bistrica in na 
oglasnih panojih po mestu. 

Ponudba na tržnici:
– domači kruh in krušni izdelki,
– domači med in medeni izdelki,
– domača moka in izdelki iz moke (testenine),
– jajca in ribe,
– mesni izdelki (klobase, zaseka …),
– sezonska zelenjava (domača, ekološka, integrirana …),
– sezonsko sadje in domači sokovi,
– bučno olje in bučnice,
– domače mleko in mlečni izdelki (jogurt, siri, skuta, namazi …),
– ozimnica (jabolka, korenje, krompir),
– zelišča, zeliščni čaji in tinkture,
– sadike (zelenjava, rože …),
– venčki in dekoracija,
– unikatni izdelki iz tekstila,
– unikatna darila,
– naravne kreme in mazila.

Odpiralni čas tržnice
Zimski čas: november−februar: 7.30−11.00.
Letni čas: marec–oktober: 7.00−10.30.



Obnovili smo ograjo na grobnici plemenitih družin 
Post in Attems na pokopališču na Zgornji Polskavi. 
Postavljeni so novi temelji, stebrički in kovana veriga. 
Dela so opravili delavci bistriškega zavoda za kulturo pod 
vodstvom Stojana Pečovnika.
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Komemoracija ob počastitvi 
75. obletnice poslednjega boja Pohorskega bataljona bo

v soboto, 6. januarja 2018, ob 11. uri 
pri Treh žebljih na Osankarici.

Spominska slovesnost 
ob 75. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona bo 

v ponedeljek, 8. januarja 2018, ob 18. uri 
v slavnostni dvorani Bistriškega gradu.

NAPOVEDUJEMOOBNOVE
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MARTINOVANJE 
V SLOVENSKI BISTRICI

Svet' Martin 
nar'di iz mošta vin'
Martinovo, ko se mošt simbolično spre-
meni v vino, je verjetno eden najstarejših 
praznikov pri nas in zagotovo največji na 
Štajerskem. Ob njem so se naši predniki 
zahvaljevali bogovom za dobro letino in se 
pripravljali na zimo.
Za vinarje ima martinovanje prav pose-
ben pomen, saj pomeni končanje opravil, 
ki se začnejo z rezjo trte v zimskih mese-
cih in končajo s fermentacijo mošta, ki se 
prav v tem času spremeni v vino. Praznik 
sv. Martina smo na prav poseben način 
obeležili tudi v Slovenski Bistrici, ki velja 
za mesto, obdano z vinogradi, in kjer smo 
izredno ponosni na svoja vina, še posebej 

na vinskega posebneža, ritoznojčana PTP 
– prvo vino v Podravju s priznanim tradi-
cionalnim poimenovanjem.
V dopoldanskem času je bilo prav živahno 
na grajski tržnici, kjer so lahko obiskoval-
ci ob bogati jesenski ponudbi pridelkov 
spoznali etnološki pomen praznika mar-
tinovo in tradicijo jesenskega praznovanja 
goda sv. Martina. Za otroke so bile organi-
zirane ustvarjalne delavnice. Nastopila je 
tamburaška skupina KUD-a Šmartno na 
Pohorju.
Ob 14. uri se je dogajanje preselilo na 
osrednji mestni trg, kjer so se na stojni-
cah predstavili vinarji in obiskovalcem 
ponudili odlična vina z našega obmo-
čja. Predstavili so se člani Konzorcija Ri-
toznojčan: Vinarstvo Avguštin, Vinogra-

dništvo Brezovšek, Vino Frešer, Domačija 
Gora pod lipo, Vinogradništvo Pečovnik 
- Martinus, Vinogradništvo Kropec, Vi-
nogradništvo Repnik in Vina Vehovar. 
Za razvajanje brbončic so poskrbeli Gos-
tišče Iršič, Turistična kmetija Goričan in 
Gušt južna, ki so obiskovalcem ponudili 
jesensko obarvane jedi in sladice. Te so 
izvrstno dopolnjevale letošnjo vinsko po-
nudbo.
V popoldanskih urah se je začela osrednja 
prireditev letošnjega martinovanja z boga-
tim kulturnim programom. Vinogradniki 
so na prizorišče pripeljali sod z mladim 
vinom, ki ga je blagoslovil bistriški žu-
pnik, Jani Družovec. Vinogradniki so 
nato skupaj z županom Občine Slovenska 
Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem, nazdravili 

letošnji letini in ga ponudili vsem 
obiskovalcem prireditve. Doga-
janje so popestrili Ljudski godci 
izpod Tinja, folklorna skupina 
KUD-a Otona Župančiča Tinje 
ter Frajhajmska godba na piha-
la, ki letos praznuje 190 let svo-
jega delovanja. Za dobro vzdušje 
sta poskrbela ansambla Udar in 
Glas. Obiskovalci so lahko pris-
luhnili skladbi Kdor srcu sledi 
ansambla Glas, zmagovalnemu 
valčku festivala Slovenska polka 
in valček, za katerega so člani an-
sambla posneli spot v bistriškem 
gradu. Prijetno druženje je traja-
lo do poznih večernih ur. 
Organizatorji letošnjega vinskega 
praznika so bili Občina Sloven-
ska Bistrica, RIC Slovenska Bi-
strica, Konzorcij Ritoznojčan in 
Društvo vinogradnikov Ritoznoj.

Foto: Tjaša Brglez
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Približuje se praznični december, ki je za mnoge najlepši mesec v letu. Čas obdarovanj, majhnih pozor-
nosti, toplih objemov. Tudi v spletni tržnici smo že poskrbeli za izbrane izdelke, s katerimi lahko raz-
veselite obdarovance. Vsi izdelki so izključno lokalnega izvora, saj spoštujemo pristne domače okuse.
Za vas smo pripravili pestro izbiro domačih lokalno pridelanih izdelkov. Na izbiro so vam okusne mar-
melade, suhomesni izdelki, domače granole, naš vinski posebnež ritoznojčan PTP, domače testenine, 
med in še mnogo zanimivega in okusnega.
Izbrani darilni paketi so samo del naše bogate ponudbe – ostale izdelke si lahko ogledate na spletni 
strani www.jemdomace.si. Darilno ponudbo lahko prilagodimo vašim željam.
Vabimo vas, da si ogledate našo spletno ponudbo in izberete izdelke lokalnega izvora ter s tem spod-
bujate naše lokalne pridelovalce, ki vseskozi zagotavljajo kakovost izdelkov. Za vsa vprašanja smo vam 
z veseljem na voljo po telefonu na telefonski številki 070 205 430 ali po e-pošti na naslovu info@jem-
domace.si.

SPLETNA TRŽNICA 
JEM DOMAČE.SI
Domače pridelano
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Foto: Arhiv Viver

Vivere (Mateja Pleteršek, Andreja Vid-
mar, Natalija Šarman Ferlež, Marija Žle-
bič, Nastja Pančič Čurin, Franja Jamnik, 
Tadeja Pančič, Lea Ostrožnik Stegne, 
Irena Rupnik, umetniška vodja Nadja 
Stegne)
Na mednarodnem pevskem tekmova-
nju Canta al mar v Barceloni ste osvo-
jile kar dve zlati priznanji: v kategoriji 
vokalne skupine ste tudi zmagale, dru-
go zlato priznanje pa ste prejele v kate-
goriji ljudske pesmi. Umetniška vodja 
Nadja Stegne je dejala, da ni pričakovala 
takšnega izjemnega uspeha. Zato je bilo 
veselje še toliko večje ...
Vivere: Ko se odpraviš na mednarodno 
tekmovanje držav iz celega sveta, seve-
da ne moreš vedeti, kaj lahko pričakuješ. 
Trdo smo delale, se temeljito pripravljale, 
oba tekmovalna nastopa sta nam odlično 
uspela. Petčlanska mednarodna žirija je 
presodila, da je to dovolj za dve zlati pri-
znanji. Na razglasitvi smo bile preseneče-
ne, vesele, kar evforične. Dejstvo je, da je 
vokalnim skupinam težje na tekmovanjih 
kakor zborom, sploh v kategorijah, v ka-
terih pojejo mešani sestavi (kot je bilo v 
kategoriji ljudska pesem) – mnogo laže 
je doseči prodoren in močan zvok v 50-, 
60-članskem zboru kakor z devetimi pev-
kami. Na to nas je opozarjala tudi že izku-
šena Nadja, verjetno v svarilo, da ne bi bile 
preveč razočarane. In zato je bilo veselje 

ob priznanjih še toliko večje. 

Zanimivo je, kako je sploh prišlo do 
tega, kako ste se prijavile na to tekmova-
nje. Letos ste namreč sodelovale z gleda-
liško skupino Bistriški teater in plesal-
kami flamenka Los Tacones iz Maribora 
v spletu igre, plesa in pesmi z naslovom 
Don Kihot. Igra je navdušila občinstvo 
tako doma kot na Festivalu Lent. 
Vivere: V bistvu se Vivere, poleg običaj-
nega dela, nastopov, revij in koncertov, 
že dobri dve leti ukvarjamo s špansko pe-
smijo. Začelo se je s skupnim projektom s 
plesalkami flamenka, Los Tacones iz Ma-
ribora, z imenom Viva La Fiesta, s kate-
rim smo nastopile v Slovenski Bistrici in v 
Mariboru. Zatem se je porodila zamisel za 
igro Don Kihot, pri kateri so se nam prid-
ružili še odlični igralci Bistriškega teatra, 
dolgoletni prijatelj Viver in pisec scenari-
jev za naše koncerte, Aleš Maver, režiser 
Jani Šumak ter glasbenika Jani Čerček in 
Stane Žerak. Odzivi na ta projekt so bili 
res izjemni, Don Kihota bomo ponovili še 
večkrat (prva ponovitev bo 28. decembra 
v Slomškovem kulturnem domu). Ob vsej 
tej povezanosti s špansko in južnoameri-
ško glasbo smo se najprej bolj za šalo kot 
zares odločile za prijavo na mednarodno 
tekmovanje v Barceloni. No, potem pa se 
je začelo zares, z organizacijo, z vajami, s 
pripravami ... 

Tekmovanje je potekalo v času razglasi-
tve samostojnosti Katalonije. Kako ste 
občutile to nemirno dogajanje? 
Vivere: Že pred odhodom smo spremljale 
dogajanje, saj bi lahko tekmovanje tudi od-
povedali. Ko smo bile v Calelli, nemirnih 
dogodkov nismo posebej občutile. Druga-
če je bilo, ko smo tekmovale v Barceloni. 
Ves čas so nad nami krožili helikopterji, 
v parlamentu so odločali o neodvisnosti, 
mimo nas so množično hodili demon-
stranti z zastavami. Vzdušje smo nekatere 
občutile bolj, druge manj. Posebna situa-
cija se je zgodila tudi na dan odhoda, saj 
je bilo v Barceloni zborovanje, ki se ga je 
udeležilo milijon ljudi. Na letališče smo 
potovale z lokalnim vlakom in podzemno 
železnico v neposredni bližini zborovanja. 
Tudi zavedanje o možnosti terorističnega 
napada ni bilo najbolj spodbudno. K sreči 
se je vse odvilo brez zapletov, srečno smo 
prispele na letališče in domov.

Zagotovo pa vam bo v zelo lepem spo-
minu ostalo prijetno druženje, nastopile 
ste na več t. i. prijateljskih koncertih, vsi 
pevci ste skupaj zapeli tudi pesem The 
Peace of God. 
Vivere: Tekmovanje je bilo odlično orga-
nizirano in je poleg tekmovalnih nastopov 
vključevalo tudi prijateljske koncerte, ki 
so se odvijali na ulicah Calelle. Tam smo 
navezali stike z zbori s Kitajske, Irske, 
Islandije in od drugod. Posebej svečano 
je bilo po razglasitvi, ko je ob isti uri na 
različnih mestih Calelle zazvenela izbrana 
pesem The Peace of God.

Uspeh je navdušil Bistričane, ki so vam 
pripravili tudi sprejem v Bistriškem gra-
du. Ste vedeli, da vas bodo počastili na 
tak način? 
Vivere: O sprejemu nismo razmišljale niti 
ga nismo pričakovale. Pripravili so nam 
ga prvič in za vse je bilo to enkratno do-
živetje, ko smo podoživljale dogodke in 
uspeh. Izkušnja je neprecenljiva. Ob tem 
naj povemo, da je bila Občina Slovenska 
Bistrica z županom, g. Ivanom Žagarjem, 
ki je organizirala sprejem, še posebej mo-
čan donator za ta naš podvig. Brez pomoči 
vseh sponzorjev, donatorjev in raznovr-
stnih uslug mnogih nam projekta ne bi us-
pelo izpeljati. Je že tako v kulturi, posebej 
ljubiteljski. Zato smo toliko bolj vesele in 
hvaležne vsakemu in vsem, ki ste poma-
gali, seveda tudi medijem, ki nas vedno 
podpirate. 

Ta dosežek je le eden v nizu številnih do-
sežkov vaše vokalne skupine. Na katere 

VIVERE
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ste še posebej ponosne?
Vivere: Vivere se v zadnjih šestih, sedmih 
letih intenzivneje prijavljamo na tekmo-
vanja. Prej nam to ni bil izziv. Seveda smo 
se udeležile regijskih revij, festivalov pri 
nas in čez mejo, niso pa bili to tekmo-
valni nastopi. Zagon nam je gotovo dalo 
prvo mednarodno tekmovanje v Bratisla-
vi leta 2010, od koder smo prinesle zlato 
priznanje in pokal za najboljšo izvedbo 
nastopa. Leta 2012 smo v Firencah pre-
jele dve srebrni medalji v močni svetovni 
konkurenci. Zelo ponosne smo bile na 
prvi vidni uspeh v Sloveniji, ko smo leta 

bodočih pevk ob kozarčku rujnega. Kjer 
je dobra družba, je tudi lepa pesem, in 
porodila se je zamisel o ustanovitvi None-
ta Vivere … Samo ena pevka je še ostala 
iz prvotne zasedbe, naslednje leto sta se 
pridružili še dve, potem pa v naslednjih 
dvajsetih letih še ostale. V trenutni zased-
bi vztrajamo kakšnih osem, devet let in 
smo očitno posrečena kombinacija. Ali, 
kot pravi naša Nadja, tako različne in tako 
enake.  

V skupini vas je poleg umetniške vodje 
devet. Kako ohranjate dobro voljo, kako 

2015 na regijski tekmovalni reviji odraslih 
pevskih zasedb v Ptuju prejele štiri zlata 
priznanja. Tekmovanja v Sloveniji so na 
zelo visoki kakovostni ravni in komisija 
ocenjuje strogo. Med temi priznanji je bilo 
tudi zlato priznanje naši umetniški vodji, 
Nadji Stegne, za najbolj obetavno zboro-
vodkinjo. Resnica je, da nam brez naše 
Nadje ne bi uspelo. Je natančna, zahtevna, 
strokovno podkovana, vztrajna in izje-
mno nadarjena mlada dama. Upamo, da 
jo obdržimo za vedno. 

Tudi sicer se vedno rade odzovete na va-
bila na različne prireditve ...
Vivere: Vsak nastop plete svojo zgodbo 
… in te zgodbe povezujejo Vivere v celoto 
… Zato se vedno, če nam le čas dopušča, 
odzovemo na vabila na različne prireditve.

Kakšni so bili začetki, kdo vse je sode-
loval pri ustanovitvi skupine, kako se je 
pravzaprav porodila ideja? 
Vivere: Vivere se večkrat predstavimo s 
temi besedami: vokalna skupina Vivere 
je nastala nekega hladnega novembrskega 
večera v toplem zavetju doma ene izmed 

usklajujete različne želje ? Koliko časa 
porabite za vaje?
Vivere: Smo zelo različne, vendar se odlič-
no dopolnjujemo. Naša dirigentka pa nas 
mojstrsko povezuje v celoto. S svojim bo-
gatim znanjem, izkušnjami, občutenjem 
glasbe in pristopom nas zna motivirati, iz 
nas potegniti najboljše. Vadimo dvakrat 
tedensko v prostorih glasbene šole, pred 

tekmovanji pa imamo intenzivne vaje še 
med vikendi. Pomembno pa je, da se na 
koncertih, tekmovanjih ali na novoletnem 
zaključku znamo odlično zabavati. 

Kako pa ste zadovoljne s podporo lokal-
ne skupnosti, kakšen je po vašem mne-
nju odnos države do ljubiteljske kulture?
Vivere: Z lokalno skupnostjo nikoli nismo 
imele težav, v manj lepih in obetavnih tre-
nutkih nam je že velikokrat ponudila po-
moč (tako finančno kot s prostori za vaje, 
z zastonj najemom dvoran za koncerte in 
podobnim). Predstavniki društev se na 
sestankih ZKD, JSKD, sicer pa vsi skupaj 
tudi iz medijev, dokaj dobro seznanimo s 
splošno situacijo v državi in v posamezni 
lokalni skupnosti. Nikoli ni bila rožnata in 
ko je treba vzeti iz lonca, je kulturni ved-
no na vrsti med prvimi. Kljub temu pa se 
vsi zavedamo, da v ljubiteljsko kulturo ne 
vstopamo zaradi zaslužka, temveč iz lju-
bezni do lepe besede, glasbe, igre. Seveda 
pa se nihče ne bi branil več sredstev, ki bi 
jih gotovo koristno porabili za širjenje te 
ljubezni do kulture.

Do kdaj boste še vztrajale? Kot smo vi-
deli, vam motiva še ni zmanjkalo.
Vivere: Pretekli uspeh v Španiji nam odpi-
ra mnoga vrata. Rade nastopamo. Pri tem 
srečujemo neverjetno zanimive, nadar-
jene ljudi, izmenjujemo izkušnje, sklepa-
mo prijateljstva. Posebej verjetno ni treba 
omenjati, da smo tudi med seboj dobre 
prijateljice, da se odlično razumemo in 
zelo zabavamo, ko smo skupaj. Želimo 
pa tudi tekmovati, tako doma kot v tujini. 
Smo motivirane, načrtujemo koncerte, se 
veselimo vaj in druženja, z leti se ne obre-
menjujemo. 

Tomaž Ajd 

Foto: Tjaša Korošec
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LJUDSKA UNIVERZA USPEŠNA 
NA EVROPSKIH RAZPISIH
Javni zavod Ljudska univerza Slovenska Bistrica že 58 let z vso 
skrbnostjo izvaja programe izobraževanja, usposabljanja in iz-
popolnjevanja za odrasle v lokalnem okolju. Neločljiva sestavna 
dela kakovostnega izobraževanja sta tudi informiranje in sveto-
vanje, ki posamezniku pomagata, da v ponudbi različnih pro-
gramov izbere najbolj primernega zase. 
Osnovna šola za odrasle je brezplačna ustavna pravica vsakega 
državljana in vanjo vsako leto vpišemo za en oddelek odraslih. 
Končana osnovna šola predstavlja temeljno izhodišče za pri-
dobitev izobrazbe v programih trgovec, ekonomski tehnik (pti 
in ssi) ter strojni tehnik (pti in ssi). Prav za slednjega je pri nas 
tudi največ zanimanja, saj je tradicionalni poklic zaradi uspešnih 
bistriških podjetij zelo zaželen. Poleg programov za pridobitev 
izobrazbe so stalnica v naši ponudbi tudi neformalni programi, 
s pomočjo katerih občani pridobijo določena znanja in kompe-
tence. Pomemben element sta tudi druženje in ohranjanje soci-
alne mreže. V sklopu tega izvajamo študijske krožke v mestu in 
v okolici, prirejamo tečaje v okviru univerze za tretje življenjsko 
obdobje, tečaje računovodstva in šivanja ter igralne urice v tu-

Udeleženci poklicne mature in osnovne šole za odrasle v spom-
ladanskem roku

Udeleženci poklicne mature v jesenskem roku

Udeleženci  tečaja nemščine za brezposelne

Udeleženci  tečaja nemščine za brezposelne

jem jeziku za naše najmlajše. Neformalne programe smo obo-
gatili z dolgoročno razvojno usmeritvijo spodbujanja trajnostne 
rabe virov in energije s poudarkom na zeleni mobilnosti. Že več 
kot 20 let aktivno sooblikujemo nacionalni projekt promocije 
vseživljenjskega učenja Teden vseživljenjskega učenja in v ta na-
men vsako leto v lokalnem okolju skupaj s partnerji izvedemo 
več kot 100 promocijskih dogodkov. Na petih interaktivnih uč-
nih mestih omogočamo tudi samostojno učenje v našem središ-
ču za samostojno učenje. 
Ustanovitelj javnega zavoda je lokalna skupnost, vendar Ljud-
ska univerza Slovenska Bistrica sredstva za svoje delovanje in za 
izvajanje programov večinoma pridobiva prek javnih razpisov. 
Pri tem sledimo načelu, da skušamo v lokalno okolje pripeljati 
čim več evropskih sredstev. Tako smo bili zelo uspešni na več 

razpisih v novi perspektivi in skupno uspeli pridobiti pol mili-
jona evrov. 
Programi, ki so sofinancirani iz evropskih strukturnih skladov, 
so namenjeni zaposlenim, starejšim od 45 let. Odrasli se vanje 
lahko vključijo prek podjetja, v katerem so zaposleni, ali indivi-
dualno. Zanje so programi brezplačni. 
V projektu Temeljne in poklicne kompetence 2016–2019 bomo 
v času trajanja programa izvedli usposabljanje za 36 skupin v 
12 različnih programih. Največje povpraševanje je po računal-
niških tečajih, sledijo jezikovni tečaji, trening komunikacije in 
specializirani tečaji, prilagojeni podjetjem. Vanje bomo samo v 
letu 2017 vključili 225 udeležencev (13 skupin, 10 programov).  
Za brezposelne osebe, prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje, 
smo od junija do oktobra izvedli različna usposabljanja. 72 
vključenih se je v petih skupinah učilo tujih jezikov in računal-
ništva, zaradi česar se bo njihova konkurenčnost na trgu dela 
izboljšala. 
Najnovejša programska pridobitev je dolgi program socialne 
aktivacije Aktivno v boljši jutri. Namenjen je najbolj ranljivim 
med nami, ki potrebujejo pomoč pri vključevanju v družbo. 

Nadgradnja nekaterih poklicnih, predvsem pa temeljnih kom-
petenc, bo za 20 vključenih v prvo skupino pomenila izboljšanje 
njihovega položaja na trgu dela. V prihodnjem letu bomo v izva-
janje vključili 20 novih prejemnikov socialne pomoči. Program 
v skupni vrednosti 190.000 evrov omogoča vključenim tudi po-
vrnitev potnih stroškov, malice in nadomestila za aktivnost. 
Če ste torej zaposleni in starejši od 45 let, ne zamudite prilož-
nosti. Vabimo vas, da se oglasite pri naših strokovnih delavkah 
in da se vključite v katerega izmed brezplačnih ali sofinanciranih 
programov, ki so na razpolago.

Mag. Brigita Kruder,
direktorica LU 



Stran 27ŠOLSTVOInformator, december 2017

SOKI OBISKAL OŠ POHORSKEGA 
ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

Bobnar skupine Elvis Jackson, Marko Sor-
šak - Soki, je 10. oktobra v sklopu dobro-
delne akcije 20 za 20 kot 55. šolo obiskal 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 
In seveda je navdušil s presenečenjem, da 
je v avli završalo, ko ga je razkril. Podaril 
nam je bobne, bas kitaro in akustično kita-
ro z vso pripadajočo opremo. Učenci šole 
so z glasbenim programom Sokiju doka-
zali, da so odlični glasbeniki, saj so zaigrali 
na različna glasbila. Kandidatov, ki želijo 
igrati na podarjena glasbila, je ogromno, 
kar je bilo razbrati iz dvignjenih rok v 
množici glasbenih navdušencev. Iskreno 
se zahvaljujemo slovenskim glasbenikom, 
ki so bovlali v Tuševih središčih, in tako 
prispevali k navdušenju mladih glasbe-
nikov za igranje in glasbo. Še posebej pa 
se seveda zahvaljujemo Sokiju za obisk in 
nepozabno, enkratno glasbeno darilo, ki 
bo dolga leta nepogrešljivo pri naših šol-
skih glasbenikih. 

N. A. 
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»VČASIH POZABLJAMO, DA SO ŠOLA, ŠOLSKO 
ZNANJE IN OCENE LE EN VIDIK ŽIVLJENJA«
Oktobra se je na 2. osnovni šoli dogaja-
lo marsikaj. Pestro in razburljivo smo se 
pognali novemu znanju in ocenam nap-
roti, najbolj pa je zasijala naša učiteljica, 
Darja Vtič, profesorica angleškega in slo-
venskega jezika: prejela je Šilihovo nag-
rado za področje vzgoje in izobraževanja. 
To priznanje je namenjeno le najboljšim 
in najbolj ustvarjalnim učiteljem. Z Darjo 
Vtič sva se pogovarjali o današnjem svetu 
in o otrocih. Priznam, da me kar zmrazi, 
ko se spomnim na v naslovu zapisano mi-
sel najinega pogovora, saj se mi po skoraj 
devetih letih šolanja zdi, da tudi moje živ-

ustanova, v resnici pa je njen vzgojni vidik 
velikokrat zapostavljen. Učitelji smo obre-
menjeni z učnim načrtom, ki ga moramo 
predelati, in včasih pozabimo na otroka, 
ki ga imamo pred sabo. Vsa ta gradiva 
so nastala z namenom, da bi učitelju po-
magala, da bi v mladem človeku prebujal 
in mu pomagal razvijati vrednote, kot so 
spoštovanje, strpnost, ljubezen, pogum, 
prijateljstvo. Krepiti vrednote miru in ne-
nasilja, razvijanje veščin sodelovanja in re-
ševanja konfliktov – vse to so stvari, ki jih 
svet danes potrebuje bolj kot marsikaj, kar 
je zapisano v učnih načrtih. Pomembno se 

to ne poskrbi država, pač moramo nekaj 
glede tega storiti učitelji sami. Če tega ne 
bi storili, nekateri naši otroci nikoli ne bi 
šli s svojimi sošolci na šolski izlet ali v gle-
dališče. Še bolj žalostno pa je, da se ta ista 
država zadnja leta vse bolj vmešava v naše 
humanitarne dejavnosti, na šole prihajajo 
inšpektorji in šole kaznujejo, ker zbirajo 
denar. 
Sprašuješ, kakšno je moje mnenje o huma-
nitarnosti. Prav je, da si ljudje med seboj 
pomagamo. Še bolj prav pa bi bilo, da bi 
bila družba tako urejena, da dobrodelnost 
ne bi bila potrebna. Potreba po dobrodel-
nosti je rezultat nepravilnega in nepra-
vičnega družbenega sistema. V resnici ne 
potrebujemo dobrodelnosti, potrebujemo 
pravičnost in dovolj priložnosti za vse.
Imate veliko izkušenj in hkrati dovolj 
svežine, volje in zagnanosti, da spremi-
njate stvari in naredite vtis na druge. 
Kaj bi se po vašem v osnovni šoli moralo 
spremeniti, da bi bila po volji učencev, 
staršev in učiteljev?
Hvala za prijazne besede, Ana. Prevetriti 
bi bilo treba učne načrte, zmanjšati nji-
hov obseg in jih prilagoditi svetu, v kate-
rem živimo. Več časa bi morali nameniti 
ustvarjalnosti, gibanju in sprostitvi. V šole 
bi morali vnesti več umetnosti in esteti-
ke,več praktičnega in eksperimentalnega 
dela,več dela z rokami ipd. Želela bi videti 
več učenja na terenu, v naravi, v gozdu, 
po travnikih, po mestu, v knjižnici ... Več 
učenja za samostojnost, samoiniciativnost 
in podjetnost. Več vzgoje za bolj ekološki, 
trajnostni način življenja. Več raziskoval-
nega in projektnega dela ter manj učenja 
iz učbenikov in delovnih zvezkov. Več 
učenja za življenje in manj klasičnega uče-
nja, ki danes v šolah prevladuje. 
Bo v prihodnje šola izgubila svojo vlo-
go ali bo ostala v podobni obliki, kot je 
danes?
Šola bo ostala, prav pa bi bilo, da bi se 
spremenila. Upam, da na bolje. Mislim, 
da je problem, da ministrstvo in različne 
strokovne ustanove nimajo prave vizije, 
zato stvari ne peljejo v pravo smer. Žele-
la bi si, da bi se slovenska šola razvijala 
bolj v smeri finskega modela, ki gradi na 
ustvarjalnosti, individualnosti, prostem 
času in sreči otrok, njihovi učenci pa so 
po mednarodnih merilih (TIMMS, PISA) 
najuspešnejši v Evropi. Žal vse kaže, da 
naš razvoj poteka bolj v smeri ameriškega 

ljenje krojijo predvsem ocene mojega zna-
nja. Upam, da to ni res.
Iskrene čestitke. Kaj bi nam za začetek 
lahko povedali o sebi?
Sebe vidim kot preprosto osebo, ki rada 
živi z ljudmi okrog sebe v miru in v so-
žitju. Rada imam svoje delo, svojo druži-
no in prijatelje. Rada se družim z ljudmi, 
nujno pa potrebujem tudi nekaj časa zase. 
Ena mojih dobrih prijateljic je že od nek-
daj knjiga, saj mi širi obzorja ter pomaga 
bolje razumeti človeka in svet. Rada imam 
umetnost, meditacijo, naravo; vesela sem, 
da živim na deželi in da naša hiša stoji ob 
gozdu. Ena mojih najboljših lastnosti je, 
da sem radovedna, učeča se oseba, ki jo 
zanima veliko stvari in ki se vedno rada 
loti česa novega.
Poznamo vas kot uspešno učiteljico, 
profesorico angleškega in slovenskega 
jezika ter kot avtorico knjig oziroma pri-
ročnikov za starše in učitelje (Anglešči-
na skozi čarobni svet zgodb, Iskalci bi-
serov, Učimo jih sreče ...). Kaj je namen 
vseh teh knjig?
Šola je po zakonu vzgojno-izobraževalna 

mi zdi, da bi v šoli počeli tudi prijetne, ve-
sele, sproščujoče stvari. 
Ste tudi mama srednješolca. Zagotovo 
ste imeli marsikatero izkušnjo tako v 
šoli oziroma službi kot doma. Zato me 
zanima: kaj je v današnjih časih biti tež-
je, starš ali učitelj?
Oboje – biti učitelj in starš – je zelo lepo, 
včasih tudi težko. Večinoma se mi zdi, da 
se znajdem in da mi gre, pride tudi dan, 
ko se počutim nemočna. V obeh vlogah 
je veliko lepega. Zagotovo pa so dom, 
družina, otrok nekaj, kar je bolj prvinsko, 
bolj osebno in moje, zato je doma življe-
nje vendarle lažje in (vsaj včasih) tudi bolj 
brezskrbno kot v šoli. 
Ste pobudnica in organizatorka šte-
vilnih humanitarnih prireditev na 2. 
osnovni šoli Slovenska Bistrica. Kakšno 
je vaše mnenje o humanitarnosti?
Žalostno je, da ljudje nimajo dovolj denar-
ja, da bi otroku lahko plačali malico, izlet, 
šolo v naravi ipd. Država bi zlahka zago-
tovila sredstva, ki bi otrokom iz socialno 
ogroženih družin omogočila, da bi vsaj v 
šoli živeli tako kot njihovi vrstniki. Ker za 
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TRADICIONALNI JESENSKI SEJEM 
POKLICEV TOKRAT PRECEJ DRUGAČE
Že skoraj desetletje, torej ves čas od na-
stanka 2. OŠ Slovenska Bistrica, veliko 
pozornosti namenjamo poklicni izbiri na-
ših učencev. Ta je pestra, ni pa ravno pre-
prosta, zato iščemo načine, kako bi učenci 
poleg običajnega informativnega dneva 
na šolah še lahko spoznali čim širšo paleto 
poklicev in tako sebi ter staršem olajšali 
pomembno življenjsko odločitev.
V prejšnjih letih smo predstavnike sre-
dnjih šol in izvajalce posameznih zani-
mivih in manj znanih poklicev povabili v 
šolo. Letos so se posvetili predvsem osmo- 
in devetošolcem, ki jih poklicna odločitev 
čaka v kratkem. Odpravili smo se na šole v 
naši okolici, spoznavali poklice v različnih 
ustanovah in javnih zavodih, se spoznava-
li s podjetništvom …

medicinska sestra, nato smo se v praksi 
srečali z domsko oskrbo oskrbovancev v 
bistriški enoti Doma Jožeta Potrča. V na-
šem mestu so nam prijazno razložili tudi, 
kakšne naloge opravljajo na policijski 
postaji, v vojašnici in na veterinarski po-
staji. Izvedeli smo tudi, kaj delajo trenerji 
športnih panog, bili smo celo v salonu za 
štirinožce.

lušali tudi ostale skupine in ugotovili, da 
smo se vsi odlično odrezali.
Večja skupina učencev se je odpravila na 
izbrane srednje šole v Celje. Večina nas 
je šla na Šolski center Celje. Tam so nam 
pripravili predstavitev centra in nas nato 
razdelili po tematskih delavnicah. 
Všeč nam je bilo, da smo si lahko ogleda-
li tudi razstavo Divja in zlata dvajseta na 
gimnaziji Lava, kjer smo obravnavali to 
zgodovinsko temo. Pogovarjali smo se o 
načinu življenja po koncu prve svetovne 
vojne oziroma v zlatih dvajsetih letih mi-
nulega stoletja in ugotovili, da se je ta do 
danes zelo spremenil.

sistema z veliko standardiziranega testira-
nja, zunanjih preverjanj, s poudarkom na 
akademskem znanju, delu doma in čim 
večji storilnosti. 
Kako ocenjujete nas mlade, smo dovolj 
radovedni za ta »povprečni« svet? Kaj bi 
nam radi sporočili?
Otroci in mladostniki ste med seboj pred-
vsem zelo različni. Nekateri ste ambicio-

zni, drugi nezainteresirani za vse, nekateri 
pravi raziskovalci, tretji spet popolnoma 
pasivni ... Mladi ste del družbe ter njen 
odraz v dobrem in slabem. Želim si, da 
bi bili bolj razmišljujoči in kritični, da bi 
jasno in glasno povedali, kaj si želite in kaj 
pričakujete. Da bi prevzeli odgovornost 
za svoje delo, da bi bili radovedni, da bi 
(se) spraševali o stvareh ... Da bi se bolj 

zavedali, da si svojo prihodnost gradite že 
danes. 
Sicer pa včasih pozabljamo, da so šola, šol-
sko znanje in ocene le en vidik življenja. 
Dobre ali slabe ocene ne definirajo člove-
ka, ne kakovosti njegovega življenja in ne 
njegove prihodnosti. 

Ana Pučnik, učenka 9. a in mlada novi-
narka z 2. osnovne šole Slovenska Bistrica

Všeč nam je bilo, da smo lahko sami izbra-
li šole in poklice, ki nas zanimajo. Seveda 
ni bilo mogoče, da bi ustregli prav vsaki 
želji, a vendar je večina učencev dobila 
nova vedenja in informacije o usmeritvah, 
ki so jim najbližje.
Med drugim smo v Slovenski Bistrici 
spoznali naloge zdravstvenega osebja in 
reševalcev v zdravstvenem domu, recimo 
poklice patronažna sestra, fizioterapevt in 

Nekateri smo se udeležili dnevov podje-
tnosti na Srednji šoli v Slovenski Bistrici 
in spoznavali, kako najhitreje pridemo od 
ideje do izdelka za trg. Predavatelji so nam 
razložili zgodovino izumov in inovacij 
ter nas ogreli s kratko igrico, imenovano 
Mrhovinarski lov, pri kateri je bilo treba 
poiskati 30 predmetov v 20 minutah. Nato 
so nam pripravili odlično predstavitev, 
ki nam je pomagala dobiti idejo, kako se 
bomo lotili problema. Odločili smo se za 
problem onesnaževanja in množičnega 
izkoriščanja neobnovljivih energijskih vi-
rov in prišli do rešitve − eko avta oziroma 
avtomobila, ki si sam proizvaja energijo 
iz več obnovljivih virov, kot so sončna, 
vetrna in vodna. Idejo smo s skupnimi 
močmi spravili na papir in jo predstavili 
pred ostalimi učenci. Pri tem smo pos-

Zanimivo je bilo tudi na Srednji gostinski 
in turistični šoli v Celju, kjer smo doživeli 
praktični prikaz priprave jedi in postrežbe 
ter se nato z učenci šole družili med ogle-
dom znamenitosti Celja.
Čeprav nismo dobili vseh informacij in 
odgovorov o svojih morebitnih bodočih 
poklicih, sta vsaka izkušnja in podrobnost 
zelo dragoceni. Po končanem dnevu, pos-
večenem spoznavanju poklicev, smo si bili 
edini, da je to pravi pristop, zato smo hva-
ležni šoli, ki skrbi za našo prihodnost, in 
vsem, ki so nas prijazno sprejeli in delili z 
nami svoja znanja in izkušnje.

Besedilo in fotografije: Živa Ana Germ, 
Karolina Tušek, Luka Rupnik, Miha 

Govedič, novinarski krožek 2. OŠ 
Slovenska Bistrica, mentor Janez Ülen
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OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK - SONJE 
JE DEL STROKOVNEGA CENTRA COMP@S

Del Centra za celostno obravnavo otrok 
in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi, ki je del mreže strokovnih ustanov za 
podporo otrokom s posebnimi potrebami 

in njihovim dru-
žinam, je tudi OŠ 
Minke Namestnik 
- Sonje. Center 
smo poimenovali 
Comp@s.
Strokovni delavci 
štirih organizacij 
(OŠ Gustava Ši-
liha Maribor, OŠ 
Ljudevita Pivka 
Ptuj, Svetovalni 
center za otroke, 

potrebami njihovim družinam, vrtcem in 
šolam ter drugim ustanovam, ki delajo z 
otroki oziroma mladostniki s posebnimi 
potrebami. S Centrom sodeluje že več kot 
30 različnih organizacij (predvsem osnov-
nih šol in vrtcev). Več o naših storitvah in 
o projektu si lahko preberete na spletni 
strani http://compas.splet.arnes.si/.
V projektu sodelujemo naslednji stro-
kovni delavci naše šole: Jasmina Petovar, 
Kristina Višaticki, Zdenka Černelič, So-
nja Tarča, Branka Orož, Maja Verhov-
nik in Janko Stergar. Šolam in drugim 
ustanovam, ki so v projekt vključene kot 
partnerice, ponujamo različne vsebine in 
področja: delovno terapijo z elementi sen-
zorne integracije, diagnostiko in testiranje 
ter delo z učenci z različnimi primanjkljaji 

RAZSTAVA NAJLEPŠIH SLOVENSKIH 
SLIKANIC V VRTCU CICIBAN 
Letos praznujemo 100. obletnico izida 
prve izvirne slovenske slikanice. Leta 1858 
je Fran Levstik napisal povest Martin Kr-
pan, prvo pomembnejše delo slovenske 
pripovedne proze. Z ilustracijami Hinka 
Smrekarja je prvič izšel 59 let pozneje, leta 
1917, in velja za prvo izvirno slovensko 
slikanico. Da bi počastili pomembno oble-
tnico in ker v našem oddelku zelo radi be-
remo ter poslušamo pravljice, smo pripra-
vili razstavo najlepših slovenskih slikanic, 

ki smo jo poimenovali Pri nas so pravljice 
doma. Slikanice so od doma prinesli otro-
ci in tako oblikovali razstavo. Na odprtje 
razstave smo povabili pisateljico iz našega 
kraja, sicer tudi vzgojiteljico, Rebeko Po-
točnik, in njenega lika iz njenih slikanic, 
miško Frido. Preživeli smo pravljično do-
poldne. Otroci so spoznali pravljični lik, 
se z njim pogovarjali, peli in se veselili. 

Vzgojitelja Barbara Špes in Marko Kovač

ali motnjami, podpora učiteljem 
pri njihovem delu v razredu; de-
lavnice za starše, čustveno opi-
smenjevanje za učence, učitelje 
in starše, supervizijo in metodo 
kolektivne žetve zgodb za uči-
teljske kolektive.
3. oktobra 2017 smo se vključeni 
konzorcijski partnerji spoznava-
li, izmenjevali mnenja, si postav-
ljali vprašanja in odgovore nanje 
na naši šoli. V sproščenem, a še 
vedno delovnem vzdušju smo 
nadaljevali s skupnim tkanjem 
mreže, ki lahko pomaga tudi šir-
šemu okolju. Veselimo se novih 
izzivov. Upamo, da bomo – kot 
kompas – v pomoč pri iskanju 
prave poti vsem, ki nam bodo v 
tej zgodbi prišli naproti. 

Janko Stergar

mladostnike in starše Maribor in OŠ Min-
ke Namestnik - Sonje) skušamo z novimi 
rešitvami, strategijami in metodami dela 
nuditi celovito podporo izobraževanju 
otrok oziroma mladostnikov s posebnimi 
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PLESNI STUDIO PLOHL

BUČKARIJA V GLADOMESU
Čas jeseni – čas obiranja sadov narave. V 
Gladomesu so pod okriljem Društva upo-
kojencev Zgornja Ložnica in v sodelovanju 
z Ivano ter Marjanom Skrbinškom obudili 
star običaj trebljenja buč. Na bučkariji so 
se 22. septembra srečali člani društva in s 
svojimi spretnimi prsti odlično opravili s 
številnimi bučami in bučnicami. Seveda 
brez podmladka ni šlo, saj so se zabavnega 
opravila udeležile tudi mlajše generaci-
je, zato smo bili priča srečanju kar štirih 
generacij. Najstarejša udeleženka, Julijana 
Košir, šteje 83 let, medtem ko jih najmlajša 
udeleženka, ki je njena pravnukinja, Ana 
Marija Krajnc, šteje le rosnih šest. Po ne-

nje ob odlični hrani in pijači. Seveda na 
dogodku ni manjkalo petja starih ljudskih 
in ponarodelih pesmi.

Katja SKUBIC

Novo v Slovenski Bistrici – Plesni studio 
Plohl (plesni studio Martine Plohl, pro-
fesionalne plesalke (standardnih in latin-
skoameriških plesov) oddaje Zvezde ple-
šejo 
Martina Plohl, vsem bolje poznana kot 
profesionalna plesalka iz prve sezone od-
daje Zvezde plešejo (POP TV), kjer je s 
svojim znanim plesalcem, Denisom Por-
čičem - Chorchypom, osvojila drugo mes-
to v super finalu in pustila močan pečat s 
svojo zadnjo plesno točko modernega ple-
sa Human.
Martina se je kot večkratna državna prva-
kinja standardnih in latinskoameriških ple-
sov, večkratna zmagovalka največjih plesnih 
tekmovanj (world open), dobitnica medalje 
na evropskem pokalu, danes uspešna mlada 
trenerka mnogih plesnih parov v Sloveniji 
in v svetu, koreografinja in povrhu vsega še 
magistra ekonomije, odločila, da bo letošnje 
poletje zanjo res nekaj posebnega, zato je 
odprla svoj plesni studio v domačem kraju – 
plesni studio Plohl, ki se nahaja v Slovenski 
Bistrici na Kolodvorski 33 c. 

Martina si že nekaj časa želi plesno 
kulturo predstaviti tudi domači 
okolici in sokrajanom, zdaj se ji 
je želja tudi uresničila. Pravi, da je 
to kot nagrada za dolgoletni trud, 
vlaganja in odrekanja v športnem 
plesu, s katerim se ukvarja že 22 
let. 
Za Martino je ples način življenja, 
profesija, sprostitev in tudi njena 
služba. Uživa v novih plesnih izzi-
vih, zato je mnenja, da je največ-
ja sreča, če lahko v življenju delaš 
to, kar te najbolj veseli, in da svoje 
znanje prenašaš na druge. Zato se 
še posebej veseli, da bo to sedaj 
lahko počela tudi v svoji bližnji 
okolici. 
Plesni studio Plohl je že v polnem 
pogonu in Martina je že polno za-
poslena z novimi plesnimi načrti. 
Zaupala nam je, da je prav zma-
govalec prve sezone oddaje Zvez-
de plešejo, Dejan Vunjak, naredil 
v njenem plesnem studiu prve 
plesne korake. 

ŽIV ŽAV
Prvega oktobra so se otroci zabavali na 
grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici. 
Ženski forum SD je skupaj z organizator-
jem, Društvom Brusnica Slovenska Bistri-
ca, pomagal sooblikovati že osemnajsti 
Živ žav. Čudovito nedeljsko jesensko do-
poldne je zaznamoval smeh otrok, ki so 
se zabavali na grajskem dvorišču bistri-
škega gradu. Čakanje na otroško gledali-
ško predstavo Tetka Jesen smo popestrili 
z izdelovanjem ribic iz papirja, slončkov, 
metuljčkov ter z oblikovanjem gline. Po-

gumni so si poslikali tudi obraz.
Zahvaljujemo se Pekarni Strnad Oplotni-
ca, Pekarni Hlebček Gaj - Pragersko, Pe-
karni Bistrica Slovenka Bistrica, Sadjarski 
kmetiji Šparovec iz Brezja pri Oplotnici 
in trgovinama Spar ter Mercator, da so 
donirali okrepčila za na stojnico Mojce 
Pokrajculje. Prav tako se zahvaljujemo 
donatorjem, Občini Slovenska Bistrica, 
družbi Impol, Komunali Slovenska Bistri-
ca in krajevnim skupnostim ter drugim, ki 
so finančno podprli dogodek. Osebno se 
zahvaljujem vsem donatorjem, Ines Mo-
horko in Mireli Jurič za otroško predsta-

vo, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, 
Društvu Brusnica Slovenska Bistrica in 
članicam Ženskega foruma SD.

Romanca Godec, predsednica ŽF

Foto: Katja Skubic

Foto: Arhiv Martine Plohl

kajurnem delu v sproščenem vzdušju sta 
gostitelja poskrbela še za prijetno druže-

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji plesa v nove 
plesne prostore plesnega studia Plohl (Kolod-
vorska 33 c, Slovenska Bistrica), le nekaj me-
trov stran od glavne avtobusne postaje.
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V VISOLAH SLOVESNOST OB ODKRITJU 
OBNOVLJENEGA SPOMENIKA 
Krajevna organizacija borcev za vrednote 
NOB Zgornja Bistrica je v sodelovanju z 
Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in 
z Združenjem borcev za vrednote NOB 
Slovenska Bistrica priredila slovesnost ob 
odkritju obnovljenega spomenika NOB 
in ob dnevu spomina na mrtve. Slove-
snosti, ki je bila v soboto, 28. oktobra, pri 
spomeniku NOB v Visolah, se je poleg 
vabljenih gostov udeležilo precej krajank 
in krajanov naselja Visole ter iz drugih 
krajev. Posebej smo bili veseli dr. Ivana 
Žagarja, župana Občine Slovenska Bistri-
ca, predstavnikov donatorjev in tovarišev 
Frančiška Bere, predsednika Združenja 
borcev za vrednote NOB Slovenska Bistri-
ca ter Franca Severa - Frante, legendarne-
ga partizanskega komandanta na Menini 
planini. Ob zvokih harmonikarja Karla 
Vidmarja sta župan Ivan Žagar in Borut 
Kruder, predsednik Krajevne organizacije 
borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica 
položili pred spomenik cvetje, sorodniki 
in drugi pa so prižgali svečko v spomin na 
vse, ki so dali življenje v narodnoosvobo-
dilni in osamosvojitveni vojni za Sloveni-
jo. V nadaljevanju smo pozdravili prapor-
ščake, ki jim je poveljeval Matjaž Lukner, 
regijski praporščak ZSČ. Po odpeti slo-
venski himni je sledil govor Boruta Kru-
derja, ki je med drugim poudaril, da smo 
ob spomeniku v Visolah, ki so ga pred 65 
leti postavili krajani s pomočjo donacije 
tovarne Impol v spomin žrtvam okupa-

torjevega nasilja na našem območju, letos 
pa smo ga s pomočjo Zavoda za kulturo 

Slovenska Bistrica in donatorjev tudi ob-
novili, ter dodal, da si že nekaj let v krajev-
ni organizaciji za vrednote NOB prizade-
vamo, da bi ta spomenik krajani Visol in 
svojci žrtev, katerih imena so vklesana na 
tem spomeniku, vzeli za svojega … Med 
drugim je še posebej poudaril: »Vsakič ko 
stojimo pred tem spomenikom, se mora-
mo spomniti, za kaj so se borili oni, in se 
opomniti, za kaj smo se dolžni boriti tudi 
mi. Če tega ne bomo znali ali zmogli, so 
bile zaman vse naše žrtve in vsi spomeniki 
tega sveta. Dan spomina na mrtve je čas, 
ki nas na svoj način nagovarja k spoštova-
nju človeka, k spoštovanju naših predni-
kov, ki so nam prepustili svojo dediščino 
v skupno dobro in upravljanje, je tudi dan, 
ko se lahko zavemo časa, ko se je večina 
naših ljudi uprla okupatorju, del pa se je 
okupatorju priključil, in v vojni ter po njej 
izgubil vse, tudi življenje.«
Ivan Žagar je v pozdravnem nagovoru po-
sebej poudaril pomen ohranjanja kulturne 
dediščine na območju Občine Slovenska 
Bistrica in se zahvalil vsem, ki k temu po 
svojih močeh pripomorejo. V nadalje-
vanju je sledil kulturni program, ki so ga 
pripravili mladi iz naselja Visole v režiji 
Jožice Repnik in ob sodelovanju Okteta 
Tinje KUD-a Otona Župančiča Tinje pod 
umetniškim vodstvom Marjana Krajnca. 
Z recitacijami so nastopile Iza Merc, Eva 
Cehtl in Zala Pokeržnik. Pred zaključkom 
slovesnosti sta Borut Kruder in  župan po-

Foto: Tjaša Brglez

delila posebna pisna priznanja 
za dolgoletno uspešno sodelo-
vanje z organizacijo oziroma za 
delovanje v organizaciji borcev 
za vrednote NOB Zgornja Bi-
strica. Priznanje sp prejeli Jožica 
Repnik, Jožef Janžič in Drago 
Mahorko. Po končani slovesno-
sti je sledilo tovariško druženje 
ob »partizanskem« golažu, ki so 
ga pripravili veterani Območne-
ga združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Slovenska Bistrica.

Drago Mahorko, 
tajnik Krajevne organizacije ZB 

NOB Zgornja Bistrica
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KRAJEVNI PRAZNIK NA
ŠMARTNEM NA POHORJU 

Na Šmartnem na Pohorju so večji del le-
tošnjega proračuna krajevne skupnosti 
namenili za odpravo škode po neurjih, 
ki so prizadela njihove kraje. Še posebej 
hudo je bilo v začetku julija, ko se je nad 
Šmartnim razbesnelo neurje, kakršnega 
ne pomnijo niti najstarejši krajani. Kljub 
temu so krajevni praznik, ki ga praznu-
jejo 11. novembra, obeležili s številnimi 
prireditvami. Letos so uredili osvetlitev 
pokopališča in okolice mrliške vežice ter 
posodobili električne vode v bližini žu-
pnišča in pokopališča. Obnovili so spo-
menik z grobiščem NOB, in sicer so plato 
tlakovali z lokalnim kamenjem, obnovili 
obstoječe spominske plošče, uredili osve-
tlitev, postavili urbano opremo in uredili 
okolico. Modest Motaln, predsednik KS 

Šmartno na Pohorju, je povedal, da kon-
čujejo tudi celostno hortikulturno uredi-
tev vaškega jedra. Po vasi so postavili tudi 
urbano opremo. Za nove pridobitve so na-
menili okoli 60.000 evrov. Med zasebnimi 

Krajevna skupnost Pragersko je svoj 41. 
praznik obeležila z bogatim nizom do-

godkov, ki so potekali kar deset dni. Med 
drugim so se pomerili v kuhanju pra-

gerskega piskra, v ribičiji in v različnih 
športnih aktivnostih, na ogled so posta-
vili likovna dela domačih ustvarjalcev. V 
okviru prireditev so odprli nove prostore 
zdravstvenega doma, kamor se je preselil 
lastnik, zdravnik Ranko Milaković. Del 
prostorov je namenjen tudi zobozdra-
vstveni dejavnosti. Pomembno pridobitev 
so namenu predali na osrednji prireditvi 
ob prazniku, ki je potekala 24. septembra 
na parkirišču pred sedežem krajevne kra-
jevne skupnosti. Matej Arnuš, predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 
je povedal, da sedaj dva zdravnika in me-
dicinsko osebje delajo v urejenih, sodob-
nih prostorih, seveda pa so se pridobitve 
razveselili tudi uporabniki storitev. Pro-
stori so v središču kraja, v isti stavbi je že 
lekarna, v neposredni bližini sta tudi žele-
zniška in avtobusna postaja. Predvsem so 
se rešili dokaj strmih stopnic, ki so vodile 
do prostorov v dosedanjem zdravstvenem 
domu. V okviru prireditev ob krajevnem 
prazniku so predstavili tudi knjigo avtorja 
Mirka Munde o zgodovini Pragerskega in 
Pragerčanov.  

T. A.

Pohorju, priznanji za izjemne rezultate na 
športnem področju pa ženska desetina A 
za osvojeno 4. mesto in moška desetina 
B PGD Šmartno na Pohorju za zmago na 
gasilski olimpijadi v Beljaku. Podelili so še 
dve zahvali zasebnima investitorjema za 
izjemen razvojni preskok kraja.

T. A. 

Foto: 
Miran Kokol

naložbami je letos v ospredju prib-
ližno 300.000 evrov vredna prenova 
večstanovanjske stavbe – stare šole, 
ki jo bo investitor kmalu tudi ponu-
dil trgu in bo zato na voljo več novih 
stanovanj. Ob prazniku so pripravili 
tudi več prireditev. Začeli so v petek, 
10. novembra, z glasbeno mono-
komedijo Uščip Teatra iz Slovenske 
Bistrice Marš v tri...sto narodnih, 
praznovanje so zaključili v soboto, 
18. novembra, s petim pohodom 
po Devinskem vintgarju. Osrednja 
slovesnost ob krajevnem prazniku 
je bila v nedeljo, 12. novembra, v 
prostorih osnovne šole v Šmartnem 
na Pohorju. Na prireditvi so pode-
lili tudi priznanja KS. Najvišje pri-
znanje, plaketo krajevne skupnosti, 
so podelili Frajhajmski godbi ob 
190-letnici delovanja godbe. Prizna-
nje za 90 let delovanja je prejela tam-
buraška skupina KUD-a Šmartno na 

NOVI PROSTORI 
ZDRAVSTVENEGA 
DOMA PRAGERSKO
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JESENSKA TEATER ZA VSE JESENICE – PIONIRSKA KNJIŽNICA

POMEN KRITIKE IN POHVALE

NOVO SEZONO PRIREDITEV ODPRLI Z GOSTJO ZVEZDANO MLAKAR

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

V osrednji knjižnici je bila temperamen-
tna, strastna, iskrena, drzna Zvezdana 
prva gostja prireditvene sezone. Zagoto-
vo razbija predsodke in podira tabuje. Ne 
sodi in se ne spreneveda. Pogovor z njo je 
vedno nabit s čustvi.

najprej zahvalila vsem obiskovalcem, da 
je lahko naša gostja, ter dejala, da se čuti 
počaščeno in hvaležno v novi vlogi, ki se 
ji šele privaja. Njeno življenje so zazna-
movali umetnost, igra, ustvarjanje in vse, 
kar je povezano z njenim delom. Da ji je 
namenjeno delo umetnika, je Zvezdana 
čutila že kot otrok. Prepričana je, da se s 
poslanstvom rodi vsak in da za njegovo 
izpolnitev ni nikoli prepozno. Zagotovo 
pa so jo izoblikovali tudi njeni trije sinovi. 
Kot otrok je imela strahotne izkušnje, ki 
so jo pozneje v odraslem življenju kar ne-
kaj časa spremljale. V nekem obdobju se 
je odločila, da ne bo več žrtev, da ima tega 
dovolj in da lahko sama naredi vse, da ni 
nemočna sovražnica življenja. Še danes je 
na te občutke alergična, jih prepozna in se 
pogovori sama s sabo. Ljubi življenje in mu 
zaupa ter ga sprejema takšnega, kakršno 
je. Vedno izhaja iz sebe, začeti je treba pri 

V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici 
smo ponovno gostili predavateljico, Zlat-
ko Dreo, ki je v sklopu predavanj tokrat 
govorila o pomenu kritike in pohvale. 
Ker se je tema navezovala na predhodno 
predavanje o vzgoji, je predavateljica v 
uvodnem delu na kratko izpostavila ne-
katere pomembne dejavnike, ki se nana-
šajo na vzgojo. Poudarila je, da se vzgoja 
danes vsekakor močno razlikuje od vzgo-
je nekoč in da je to težko delo, ki zahteva 
pravo mero avtoritete. Pomemben dejav-
nik vzpostavljanja avtoritete je disciplina, 

ki jo sestavljajo delovne navade, posta-
vljanje mej in kazen. Če vse te dejavnike 
uporabljamo v pravi meri, se pri otrocih 
razvije spoštovanje, zaupanje in odgovor-
nost. Zlatka Dreo poudarja, da sta kritika 
in pohvala najpomembnejši do sedmega 
leta starosti ter da morata biti vedno v 
pravilnem razmerju. Omeniti je treba še, 
da do petega leta starosti pohvalimo otro-
ka kot osebo, pozneje vedno pohvalimo 
njegovo dejanje ali izdelek. Predavateljica 
je spregovorila tudi o prijateljstvu med ot-
roki in starši ter šefi in zaposlenimi ter po-

Nastja Mulej je magistra komunikologije, 
univerzitetna diplomirana ekonomistka 
in univerzitetna diplomirana sociologi-
nja, specialistka za uspešno reševanje te-
žav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinko-
vito vodenje ljudi, sestankov in projektov, 
timsko sodelovanje in več enostavnosti 
pri delu. 
Predavateljica nam je predstavila način 

razmišljanja, ki je dobrodošel v vsaki si-
tuaciji. Šest klobukov razmišljanja po dr. 
Edwardu de Bonu vam lahko pomaga 
k boljšemu razmišljanju z originalnim, 
praktičnim in pozitivnim pristopom k 
sprejemanju odločitev in raziskovanju no-
vih idej. Razmišljanje so uspešno usvojili 
in posvojili že tisoči direktorjev, učiteljev 
in političnih voditeljev po vsem svetu, a je 

Jeseni se v gozdu dogaja mnogo stvari. 
Ob pomoči škrata Lona so otroci spoz-
nali, kako pomembno je biti skrben, 
poskrbeti zase in pomagati drugim, ker 
je pred vrati zima. Vendar biti takšen kot 
škrat Loni sploh ni tako lahko, ker v goz-
du prebiva tudi gozdna vila Lana, ki je 
zelo lahkomiselna. Lano skrbita le njena 
lepota in moda, zato je želela le jurčkov 
rjavi klobuk. Tega pa si je želel tudi pol-
žek. Ostalo je le pri polžkovih željah, saj 

je bil goban že oddan drobnemu črvičku, 
ki se ni pustil motiti. V predstavi so otroci 
spoznali tudi mlado štorkljo, ki je odletela 
v tople kraje v daljno Afriko, še preden je 
pri nas nastopila zima. V Jesenski predsta-
vi je v gozdičku veverička skrbno nabirala 
lešnike, ježek pa se je trudil s slastnimi, 
debelimi, sočnimi rumenimi hruškami, ki 
jih je na koncu delil z vilo Lano.
Res lepo je bilo v Pionirski knjižnici v 
Jesenski predstavi lutkovnega gledališča 

Teater za vse iz Jesenic.
Vsi, ki ste zamudili predstavo, pohitite v 
gozd, morda tam srečate škrata Lona in 
gozdno vilo Lano ter njune prijatelje.

Darja Kolar

sebi, se zavedati sebe in svojih dejanj. 
Enako velja za odpuščanje. Smo ljudje in 
ljudje delamo napake, in pogosto pod-
ležemo slabostim. Če se tega zavedamo, 
si lahko odpustimo in začnemo delati 
dobro. Zvezdana Mlakar je prepričana, 
da je življenje proces sprememb, učenja, 
sprejemanja ter neobsojanja drugih. Vsi 
dogodki v njenem življenju so se ji zloži-
li, kot so se morali, da jo sedaj poznamo 
tudi kot voditeljico oddaje z zanimivimi 
gosti. Vedno si je želela pogovarjati se z 
ljudmi in čutiti njihovo energijo. Vsak 
pogovor je dvosmerna cesta, dve energiji.
Marsikoga izmed obiskovalcev po prijet-
nem večeru misli niso pustile pri miru. 
Zagotovo je bilo dobro razmisliti o izre-
čenem. Če se ustavimo, če ozavestimo 
svoje misli, bomo tudi ravnali kot ljudje.

Tanja Jakolič

Najprej je pozdravila obiskovalce in 
osrednjo gostjo napovedala direktorica 
knjižnice, Patricija Breznikar, pogovor-
ni večer z Zvezdano Mlakar je vodila 
Saša Šega Crnič. Zvezdana Mlakar se je 

udarila, da takšno prijateljevanje poruši 
sistem kritike. Predavanje se je zaključilo 
z vprašanji in komentarji poslušalcev, ki 
so z veseljem sodelovali v pogovoru.

Janja Pepelnak

za to potrebna vaja. Morda pa se z mag. 
Nastjo Mulej srečamo še kdaj na kaki od 
njenih številnih večurnih delavnic.

Mojca Plaznik Plavec
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS        
Razstava keramike 
Utrip jeseni

Razstava slik Vere Avguštin

Predavanje Ivana Sočeta: ZNANJE JE NAJBOLJŠE 
ZDRAVILO

Predstavitev knjige: OSEBNA ZGODBA POLICISTA
V osrednji knjižnici smo 23. oktobra gos-
tili avtorja knjige Osebna zgodba poli-
cista, Ivana Jurgeca. 
V knjigi pogumno opisuje osebno ži-
vljenjsko zgodbo, svoja doživetja, občute-
nja in česa se je iz vsega tega naučil. Avtor 
prihaja iz številne družine. Ko je odrasel 
sam, si je ustvaril svojo in je oče treh de-
klet. V njegovi družini je prevladoval in 
narekoval tempo življenja alkohol. Oba s 
partnerko sta imela težave z alkoholom. 
Seveda so bile posledice nerazumevanje s 
partnerko agresija, depresija, misli na sa-
momor itd. V nekem trenutku se je odlo-
čil, da je treba nekaj spremeniti oziroma 
da se mora spremeniti tudi on sam. Sebe 
je postavil na prvo mesto in šele nato je 
imel moč poskrbeti za druge. 
Ivan Jurgec je predstavil nekaj načinov, 
kako lahko to storimo v praksi. Na prvo 
mesto je dal branje knjig, saj so mu na 
nek način ravno knjige rešile življenje. 
Seveda je pomembno, kaj beremo. Televi-
zije ne gleda, ker meni, da ima negativen 
vpliv na ljudi. Prav tako predlaga obiske 
delavnic in predavanj s področja oseb-
nostne rasti. V vsakodnevni komunika-

ciji moramo uporabljati več besed, kot 
so hvala, prosim, oprosti, rad/-a te imam 
… Seveda pa se mu zdi pomembno, da se 
družimo z ljudmi, ki so pozitivni in us-
pešni na različnih področjih. Hvaležnost 
je eden izmed pogojev, da smo srečni. 
Za malenkosti in stvari, ki jih jemljemo 
za samoumevne, vsakodnevne. Treba je 
znati odpustiti sebi in drugim, da lahko 
gremo naprej, da lahko nadaljujemo. Av-
tor meni, da se je treba osredotočati na 
sedanji trenutek in pustiti preteklost za 
sabo, saj je ni več mogoče spremeniti in 
se lahko iz nje zgolj nekaj naučimo. Se-
veda pa se mu zdi zelo pomemben smeh 
ali nasmeh, na katerega odrasli pogosto 
pozabimo. Ivan Jurgec pravi, da se spre-
membe v življenju začnejo z zavedanjem 
težav in z odločitvijo, da je treba nekaj 
spremeniti. Ko se odločimo za spremem-
bo iz kateregakoli vzroka, nekako spoz-
namo dobre, pozitivne ljudi, se zavemo 
drugačnega načina življenja in na svet 
gledamo z drugačnimi očmi. Če si moč-
no želimo, zagotovo zmoremo in ne obu-
pamo.

Tanja Jakolič

Ivan Soče se s tematiko zdravja ukvarja 
že dvajset let. Njegove knjige Hipokrat 
je bil kuhar: poti iz medicinskih in pre-
hranskih zablod, Boj za resnico o krav-
jem mleku: ali je kravje mleko dobro le za 
teličke ali je popolna hrana za ljudi? ter 
Moč vitamina D dokumentirajo njegovo 
delo na področju zdravja.
Predavatelj je poudaril, da hrana močno 
vpliva na naše zdravje, in kako zelo je po-
membno, da pridobivamo ponujeno dru-
gačno znanje. Hrana naj bo naše zdravi-
lo, tega se moramo zavedati. Ni dobro, 
da se zanašamo na medicino in hkrati na 
farmacijo, sami pa ne naredimo ničesar 

proti nastanku različnih bolezni. Živimo 
v svetu dualnosti, kjer pridobivamo na-
sprotujoče si informacije. Zato je nujno, 
da smo željni novih znanj in da v življe-
nju nekaj spremenimo. Znanje je ključ do 
zdravja in neznanje je najpogostejši vzrok 
bolezni. Ivan Soče je tudi izpostavil dej-
stvo, da imamo v razvitem svetu v vsaki 
strukturni skupini smernice prehranje-
vanja (npr. v vrtcih, šolah …), vendar je 
vse več pretežkih otrok oziroma odraslih 
ljudi. Prav tako število bolnih iz leta v leto 
narašča. Torej se preveč prehranjujemo 
in premalo gibljemo. Gibanje na prostem 
je izjemnega pomena in močno vpliva 
na naše zdravje. Kako kljub zdravstveni 
oskrbi in nasvetom za zdravo prehranje-
vanje ostati zdrav? Gospod Soče pravi, 
da je prav tisto, kar traja že vrsto let in 
v praksi deluje na velikem številu ljudi. 
Tisto, kar je naravno, logično ali dokaza-
no. Uživanje raznovrstne rastlinske hra-
ne, čim bližje njeni izvorni obliki s čim 
manjšim vnosom sladkorjev, beljakovin 
in maščob. Vse je težko, dokler ne posta-
ne lahko, pravi avtor knjig in predavatelj. 
Vidne rezultate dosežemo z majhnimi 
spremembami in vsakič dodajamo nove.

Tanja Jakolič

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica je bila do 2. decembra na ogled 
razstava z naslovom Utrip jeseni. S svo-
jimi deli, ki odsevajo razkošno jesensko 
harmonijo barv in motivov, so se pred-
stavljale članice Društva Majolika, Greta 
Rothemeier Klančnik, Ljubica Zgonec 
Zorko, Maria Prelovšek, Mojca Rudolf in 
Stanka Janžič. 

V prvem nadstropju osrednje knjižnice 
je bila do 2. decembra na ogled slikarska 
razstava del Vere Avguštin. Njeno likov-
no ustvarjanje sega daleč nazaj v osnov-
nošolska in mladostniška leta. Najraje 
slika motive iz narave, saj je narava zanjo 
neizčrpen vir navdiha, in njeno lepoto 
poskuša prenesti na platno čim bolj rea-
listično. Udeležuje se raznih likovnih ko-
lonij, sodeluje na skupinskih razstavah in 
razstavlja tudi kot samostojna ljubiteljska 
umetnica. Leta 2011 je dobila certifikat 
na področju likovnega ustvarjanja pri Li-
kovni zvezi Slovenije. Aktivno sodeluje v 
likovnem društvu Ustvarjalec Majšperk, 
v likovnem društvu Forma Viva Mako-
le in v likovnem društvu, ki deluje pod 
okriljem KUD Gaj Zgornja Polskava.
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SODOBNA KERAMIKA V CENTRU 
DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI 

Od 20. oktobra so bila v razstavišču Pristava na Grajski 13 v Slo-
venski Bistrici na ogled vrhunska keramična dela, s katerimi so 
članice Društva Majolika, Marija Rudolf, Greta Rothmeir Klanč-
nik in Ljubica Zgonec Zorko, sodelovale na prestižnem piran-
skem mednarodnem Ex temporu keramike. Ob zaključku razsta-
ve Spomini na Ex tempore, ki je bil 24. novembra, so se članice 
in člani Društva Majolika zbrali na prednovoletnem srečanju in 
obeležili 15-letnico delovanja društva.
Decembra se v keramičnem ateljeju Centra domače in umetno-
stne obrti na Grajski 13 v Slovenski Bistrici nadaljuje kreativna 
šola keramike Magija gline. V osnovnem programu, ki sestoji iz 
devetih izobraževalnih modulov, bodo tečajniki pridobili celovi-
to znanje za samostojno raziskovanje in ustvarjanje keramike. Za 
tiste z ustreznim predznanjem bo na voljo nadaljevalni program s 
štirimi moduli. Šolo keramike bo vodil mentor, ki ima dolgoletne 
izkušnje, Zvonko Bizjak, potekala bo vsako tretjo soboto in ne-
deljo v mesecu. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest. Več 
informacij o Magiji gline na elektronskem naslovu magijagline@
gmail.com ali po telefonu na telefonski številki 040 576 595. 

Anja Zamuda 

MARŠ V TRI...STO NARODNIH V 
VESELEM DECEMBRU 
Glasbena mono-
komedija UŠČIP 
Teatra Marš v 
tri…sto narodnih 
je bila v dobrih 
dveh mesecih od-
igrana desetkrat. 
V mesecu decem-
bru bo predstava 
predvidoma odi-
grana osemkrat. 

7. 12. 2017 ob 18. uri, DPD Svoboda (predstavo občanom podarja družba Impol)
10. 12. 2017 ob 16. uri, OŠ Laporje-Šilihova dvorana (predstavo krajanom podarja KS Laporje)
13. 12. 2017 ob 18. uri-DPD Svoboda (predstavo Območni organizaciji RK podarja UŠČIP Teater)
14. 12. 2017, Vitrinjski dvorec Maribor (zakupljeno, PD Vagant Maribor)
19. 12. 2017, DPD Svoboda (zakupljeno, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica)
20. 12. 2017 ob 18. uri, Dom kulture in športa Poljčane (predstavo občanom podarja občina 
Poljčane)
22. 12. 2017 ob 18. uri, Kulturni dom Oplotnica (predstavo občanom podarja Občina Oplotnica)
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SPREJEM ZA ZLATEGA KLEMNA PREPELIČA

Foto: Aleš Kolar

Zlatega bistriškega košarkarja Klemna Prepeliča, člana slovenske 
zmagovite reprezentance, je 19. septembra pričakala polna špor-
tna dvorana v Slovenski Bistrici. Na sprejemu, ki ga je Občina 
Slovenska Bistrica pripravila v sodelovanju z Javnim zavodom za 
šport Slovenska Bistrica, Športno zvezo Slovenska Bistrica in Ko-
šarkarskim klubom Bistrica, so mladega junaka pozdravili z glas-
nim aplavzom in ob zvokih Avsenikove Golice. Ravno v bistriški 
športni dvorani je Klemen naredil svoje prve košarkarske korake, 
zato je bil vidno ganjen. Sprejem je bil zelo čustven tudi za njegovo 
družino in dekle Tamaro Teofilovič. Klemnu so čestitali tudi ne-
kateri njegovi nekdanji trenerji, med njimi Matej Bakšič, ki ga je 
naučil osnov košarke. Prepeliča sta pozdravili ravnateljici obeh šol, 
ki ju je obiskoval, ravnateljica Osnovne šole Pohorskega odreda, 
Tatjana Pufič, in ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica, Iva 
Pučnik Ozimič. Župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, 
je Klemnu izročil spominsko sliko Bistriškega vintgarja in bistriški 
zbornik. Na odru sta bila tudi direktor Javnega zavoda za šport, 
Marjan Štimec, in predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, 
Bojan Fajs. Zlati košarkar je od njiju prejel zlati grb s posvetilom. 
Člani Košarkarske šole Sanija Bečiroviča, ki prav tako dosegajo za-
vidljive uspehe, pa so Klemnu izročili posebno majico. Tudi sicer 
so otroci prišli na svoj račun, naš junak je njihove telefone, majice, 
fotografije, listke ovekovečil s svojim podpisom, vzel si je tudi čas 
za fotografiranje.

T. A. 
Foto: Aleš Kolar






