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Športno društvo Koštruni Tinje vabi na 15.
kolesarski Vzpon na Tri kralje, ki bo v nedeljo, 30. avgusta. Štart bo ob 10. uri pred tovarno Impol, cilj pa pri penzionu Jakec na Treh
kraljih. Dolžina proge: 13,5km, 880m višinske razlike.

KOLOFON
Informator glasilo Občine Slovenska Bistrica
Izdajatelj: Javni zavod za informiranje
Slovenska Bistrica,
Trg Svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
Uredniški odbor:
Vojka Osojnik, Tomaž Ajd, Drago Čož
Odgovorni urednik: Drago Čož
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 9300 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v občini
Slovenska Bistrica brezplačno.

Avtor fotografije na naslovnici: Aleš Kolar

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

Informator, julij 2020

UVODNIK

programa vzgoje in izobraževanja.
Veliko časa in energije smo
vložili v razmislek, na kak način pripraviti gradivo, da bomo
čimbolj upoštevali različne
potrebe učencev ter njim in njihovim staršem olajšali delo. Pri
pripravi gradiv smo se morali
znajti sami in zaupati strokovnosti naših delavcev, saj smo
prve strokovne usmeritve, ki
jih je pripravil ZRSŠ za osnovne šole, prejeli šele 26. marca
2020. Čeprav so bile te usmeritve dobrodošle, pa smo pogrešali usmeritve za osnovne šole
s prilagojenim programom.
Usmeritve za izobraževanje
na daljavo za posebni program vzgoje in izobraževanja
Foto: osebni arhiv
smo prejeli šele 9. aprila 2020.
Covid-19 je močno spremenil šolanje na- Gradiva smo dnevno objavljali na spleših učencev. Ker smo šola s prilagojenim tni strani šole. Prav tako smo vsak dan
programom, kjer poteka izobraževanje učencem pošiljali povratne informacije
na dveh nivojih, po prilagojenem progra- o opravljenem delu. Veliko gradiv je bilo
mu z nižjim izobrazbenim standardom pripravljenih za vsakega učenca posebej
in po posebnem programu vzgoje in izo- glede na njegove sposobnosti, specifike.
braževanja, je dinamika pouka v razredu Staršem smo jih dnevno pošiljali po eledrugačna kot v večinskih osnovnih šolah. ktronski ali navadni pošti. Gradivo, ki so
Veliko bolj je osredotočena na posame- ga pripravljale učiteljice, je bilo resnično
znika. Učitelji defektologi in specialni ter prilagojeno potrebam naših otrok. Čim
rehabilitacijski pedagogi skozi učno uro več gradiva so poskušale opremiti z zvočvečkrat ponovijo učno snov, jo predstavi- nimi in video posnetki, da so lahko učenci
jo drugače, uporabljajo veliko didaktičnih čimbolj samostojno spremljali učno snov.
pripomočkov, nadomestno komunikacijo, Kljub prizadevanju in maksimalnemu
izhajajo iz potreb, sposobnosti in specifik trudu učiteljev je vseeno veliko breme izfunkcioniranja posameznega učenca ... obraževanja na daljavo padlo na ramena
Njihovo delovanje je usmerjeno v zagota- staršev, ki so čez noč postali nadomestni
vljanje, da bo vsak učenec v okviru svojih učitelji, terapevti, sošolci, prijatelji …
zmožnosti snov razumel in opravil nalo- Z učenjem na daljavo ne moremo nadoge. Zato ni čudno, da se nam je v situa- mestiti pouka v razredu, ker naši učenci
ciji covida-19 zastavljalo veliko vprašanj potrebujejo nenehen stik z osebo, ki pozin dilem. Največji izziv je bil, kako orga- na njihovo funkcioniranje, prepozna, kdaj
nizirati učenje na daljavo, da v čim večji miselno odtavajo, in ve, kakšno spodbudo
meri omogočimo vsem učencem, da bodo potrebujejo, da lahko nadaljujejo z delom.
lahko sledili takšnemu načinu dela, ob za- Znanje usvajajo na konkretnem nivoju,
vedanju, da velika večina naših učencev ob manipuliranju s konkretnimi predni samostojnih in da bodo pri opravljanju meti. Vsak učenec ob določenem didakšolskega dela večino časa potrebovali po- tičnem materialu razvije svoje strategije,
moč staršev.
naloga učitelja pa je, da prepozna, katera
Predstavljajte si, pričakovali so (MIZŠ, strategija učencu najbolj ustreza, in da ga
ZRSŠ), da bodo učenci z lažjo, zmerno, nato tudi usmerja v uporabo te strategije,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ki vodi v avtomatizacijo in uspešnost pri
imeli pouk na daljavo. Naša prva reakcija delu. Pri delu na daljavo to ni bilo mogoje bila: »Nemogoče!« Kljub temu smo bili če.
postavljeni pred dejstvo, da drugače ne bo Učenci z nižjo samopodobo potrebujejo
šlo.
veliko spodbud, čustvene topline, socialTakoj smo se zavedali, da bomo potrebo- nega stika in opogumljanje na njihovih
vali absolutno podporo staršev, predvsem močnih področjih, kar je bilo pri pouku
staršev učencev 1. triade in posebnega na daljavo onemogočeno. Stiki prek video
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klicev tega ne morejo nadomestiti.
Veliko učencev ima težave z organizacijo
in pripravo na delo, ne vedo, kako bi se
ga lotili, katere stvari morajo pripraviti, ne
vedo, kje začeti … Učitelj v šoli to zazna
in učence prek besednih spodbud, slikovnega materiala, vodi k usvajanju rutine, ki
pomaga prebroditi te težave.
Izrednega pomena v času dela na daljavo, še posebej po preteku nekaj tednov, je
bila podpora svetovalne delavke staršem;
z njimi je bila v rednih telefonskih stikih
in jim nudila moralno podporo, nasvete
in pomoč.
Na spletni strani šole je objavljala napotke
in različne spodbude za starše, učence in
zaposlene. Skrbela je, da so socialno ogrožene družine oziroma družine, katerih
učenci imajo subvencionirano prehrano,
dobile pomoč v obliki paketov prehrane. Pomoč je uredila prek Rdečega križa
in Civilne zaščite, nekaj pomoči pa smo
nudili tudi sami individualno in kot šola.
Družinam smo pomagali z izposojo in
donacijami računalnikov, pisalne mize,
stola …
Ob ponovni vrnitvi učencev v šolske klopi
smo takoj prepoznali, da je teh devet oziroma deset tednov pustilo posledice tako
na učencih kot starših. Učenci so se vrnili
spremenjeni, nekateri zaskrbljeni, drugi
odmaknjeni, starši pa predvsem izčrpani
in čustveno izžeti. Vsem pa nam je bilo
skupno veselje ob vrnitvi v šolo.
Izpad logopedskih, nevrofizioterapevtskih, fizioterapevtskih in delovnoterapevtskih obravnav je bil viden že ob
vrnitvi v šolo. Pri učencih je slabša govorna artikulacija, pojavljajo se težave na
področju orientacije, finomotorike, grobe
motorite in grafomotorike, težave pri hoji,
stabilnosti … Počasi se ob spremenjenih
pogojih vračamo v ustaljene tirnice. Potrebnih pa bo še veliko korakov, da bo naša
pot spet uhojena.
Velika zahvala gre vsem strokovnim delavcem, ki so se trudili, da je delo na daljavo potekalo brez večjih zapletov in da
so bili skozi ves dan na razpolago tako
učencem kot njihovim staršem. Zelo smo
bili veseli izredno dobrega odziva staršev naših učencev. Ob tej priložnosti se
jim iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, strpnost, razumevanje, prilagajanje,
požrtvovalnost …
Samo s skupnimi močmi nam je uspelo
stopati po tej poti!
Klavdija Fridrih Gošnjak, ravnateljica
OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska
Bistrica
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Na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, štev. 12/2018 in 31/18), 17. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
79/19), Odloka o proračunu Občine Slovenska
Bistrica za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 9/20) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica
v letu 2020 Občina Slovenska Bistrica objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO
NEPREMIČNIN

I.Naziv in sedež prodajalca in organizatorja
javne dražbe
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka:
5884250000, davčna številka: 49960563.
II.Predmet javne dražbe
• Nepremičnina parc. št. 1490, k. o. 725 –
Kot, v površini 6.444 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče
– območje počitniških hiš SP. Skladno s
prostorskim načrtom Občine Slovenska
Bistrica je zemljišče na parc. št. 1490, k. o.
725 – Kot, po namenski rabi opredeljeno
kot stavbno zemljišče – površine počitniških
hiš. Zemljišče je v večjem kompleksu, v
naklonu, komunalno neurejeno, treba je
izvesti parcelacijo in urediti dostopne in
dovozne poti. Predmetna nepremičnina je
locirana znotraj naselja Lukanja na območju
Bistriškega Pohorja. Dostop do parcele je z
lokalne asfaltirane ceste. Opis je povzet iz
cenitvenega poročila. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 66.500,00 EUR.
• Nepremičnina parc. št. *10, k. o. 731 –
Ošelj, št. stavbe 33, v deležu 11/24.
Nepremičnino predstavlja počitniška hiša s
pripadajočim stavbnim zemljiščem na parc.
št. *10, k. o. 731 – Ošelj, na naslovu Ošelj 19,
Šmartno na Pohorju.
Na parc. št. *10, k. o. 731 – Ošelj je bil lociran
objekt »Počitniškega doma kraljice Marije
na Pohorju«, ki je bil namenjen zdravljenju
otrok. Po zgodovinskih podatkih je bil objekt
zgrajen leta 1930. Objekt je bil etažnosti K + P
+ M. Po vojni je bil v pretežnem delu porušen.
Na istem zemljišču je bil pozidan leta 1975
počitniški objekt, ki je predmet cenitve. Leta
2010 je bila obnovljena strešna kritina na
objektu.
Objekt je bruto zazidane površine 78,00 m2,
etažnosti K + P + M. V kletni etaži je kletni
prostor še v prvotni zasnovi in izgradnji in
garažni prostor, ki je bil delno pozidan na
obstoječih zidovih. V pritličju in mansardi so
bili izdelani bivalni prostori. Objekt je temeljen
na pasovnih betonskih temeljih. Nosilni
zidovi in vmesne stene kleti in mansarde so
opečne gradnje in v predelu izdelanega kamna
pozidani s kamnom. Stropna konstrukcija nad
etažo je pretežno lesena tramovna z vidnimi
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tramovi in leseno oblogo. Nad garažo je
stropna konstrukcija in nad kletjo kamniti
obok. Streha je bila lesena nesimetrična
dvokapnica, krita s sendvič valovito kritino in
z izdelanimi kleparskimi izdelki.
Fasada na objektu je omet teranova. Finalni
tlaki v bivalnih prostorih so v bivalnih
prostorih pritličja naravni kamen in v
mansardnih prostorih tkani podi. Vsi finalni
podi so dotrajani.
Vsi zidovi in stropi so pretežno obloženi
z lesom. Okna so lesene izvedbe z dvojno
zasteklitvijo. Vrata so lesena. Objekt je
priključen na vaško vodovodno omrežje.
Električna
inštalacija
je
podometna.
Ogrevanje je lokalno. Objekt v času ogleda
ni priključen na električno in telefonsko
omrežje.
Zemljišče je skladno s prostorskim načrtom
Občine Slovenska Bistrica v površini 2.328
m2 opredeljeno kot stavbno zemljišče. Opis
je povzet iz cenitvenega poročila. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino je 36.667,00
EUR.
• Nepremičnina parc. št. 212/7, k. o. 741 –
Bukovec, v površini 827 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 212/7, k. o. 741 – Bukovec, opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino je 20.800,00
EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 322/5, k. o. 766 –
Cigonca, v površini 1437 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 322/5, k. o. 766 – Cigonca, opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino je 35.200,00
EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 633/1, k. o. 745 –
Kovača vas, v površini 983 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 633/1, k. o. 745 – Kovača vas, opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino je 12.000,00
EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 63/5, k.o. 744 –
Ritoznoj, v površini 721 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina
parc. št. 63/5, k.
o. 744 – Ritoznoj,
opredeljena
kot
nezazidano stavbno
zemljišče. Izhodiščna
cena za ponujeno
nepremičnino
je
15.600,00 EUR brez
davka.
• Nepremičnina
parc. št. 703, k. o.
744 – Ritoznoj,
v površini 309
m2.
Po prostorskih aktih
je
nepremičnina
parc. št. 703, k.
o. 744 – Ritoznoj

opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
6.180,00 EUR brez davka.
• 5. del stavbe št. 1078, stoječi na parc. št.
635/4, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v
površini 52 m2.
Neizdelan stanovanjski prostor se nahaja
v mansardi večstanovanjskega objekta v
strogem centru Slovenske Bistrice. Objekt,
zgrajen okoli leta 1900, je v solidnem stanju
in sprotno vzdrževan. Objekt je klasične
gradnje ter osnovnega standarda. Mansardno
stanovanje je leta 2012 popolnoma pogorelo
in je neprimerno za bivanje. V sklopu po
požaru sta bila obnovljena ostrešje ter
streha, medtem ko je stanovanje od požara
popolnoma uničeno ter potrebno popolne
obnove. Večstanovanjskemu objektu pripada
funkcionalno zemljišče, kjer se nahajajo
lope in je možno pakiranje. Dostop za
pešpromet je z glavne ulice in v sklopu
funkcionalnega zemljišča. Lokacije je dobra,
saj se nepremičnina nahaja v strogem centru
in v bližini vseh potrebnih ustanov. Opis je
povzet iz cenitvenega poročila. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino je 20.200,00
EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 606/1, k. o. 753 –
Slovenska Bistrica, v površini 394 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 606/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
18.600,00 EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 866/3, k. o. 753 –
Slovenska Bistrica, v površini 3764 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 866/3, k. o. 753 – Slovenska Bistrica,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
263.480,00 EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 1536/1, k. o. 753
– Slovenska Bistrica, v površini 212 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 1536/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
6.390,00 EUR brez davka.
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Nepremičnina parc. št. 1734/1, k. o. 753
– Slovenska Bistrica, v površini 816 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 1734/1, k. o. 753 – Slovenska Bistrica,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
27.600,00 EUR brez davka.
• Nepremičnine parc. št. 115/7, 115/8,
115/13, vse k. o. 753 – Slovenska Bistrica,
v površini 729 m2.
Po prostorskih aktih so nepremičnine parc. št.
115/7, 115/8, 115/13, vse k. o. 753 – Slovenska
Bistrica, opredeljene kot nezazidano stavbno
zemljišče. Izhodiščna cena za ponujene
nepremičnine je 52.000,00 EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 2315, k. o. 753 –
Slovenska Bistrica, št. stavbe 1841.
Stanovanjska hiša Potrčeva ulica 20, Slovenska
Bistrica, s pripadajočim zemljiščem, parcelna
št. 2315, k. o. 753 – Slovenska Bistrica.
Nepremičnina predstavlja stanovanjsko hišo
etažnosti klet, pritličje in mansarda. Objekt
klasične gradnje je osnovnega standarda,
zapuščen in v slabem stanju (potrebna
generalna obnova). Pripadajoče zemljišče
je solidne velikosti, pravilne podolgovate
oblike in popolnoma ravninsko. Dostop je z
asfaltirane ulice v naselju. Okolica ni urejena.
Opis je povzet iz cenitvenega poročila.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 77.500,00 EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 773/2, k. o. 748 –
Spodnja Polskava, v površini 1.338 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 773/2, k. o. 748 – Spodnja Polskava,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
31.700,00 EUR brez davka.
• Nepremičnina parc. št. 258/5, k. o. 742 –
Zgornja Polskava, v površini 416 m2.
Po prostorskih aktih je nepremičnina parc.
št. 258/5, k. o. 742 – Zgornja Polskava,
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
17.300,00 EUR brez davka.
III.Izklicna cena in varščina
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1490,
k. o. 725 – Kot, je 66.500,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. *10, k.
o. 731 – Ošelj, št. stavbe 33, v deležu 11/24 je
36.667,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 212/7,
k. o. 741 – Bukovec, je 20.800,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 322/5,
k. o. Cigonca, je 35.200,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 633/1,
k. o. 745 – Kovača vas, je 12.000,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 63/5,
k. o. 744 – Ritoznoj, je 15.600,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino 5. del stavbe
št. 1078, stoječi na parc. št. 635/47, k. o. 753 –
Slovenska Bistrica, je 20.200,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 606/1,
k. o. 753 – Slovenska Bistrica, je 18.600,00
EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 866/3,
k. o. 753 – Slovenska Bistrica, je 263.480,00
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EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1536/1,
k. o. 753 – Slovenska Bistrica, je 6.390,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1734/1,
k. o. 753 – Slovenska Bistrica, je 27.600,00
EUR.
Izklicna cena za nepremičnine parc. št. 115/7,
115/8, 115/13, vse k. o. 753 – Slovenska
Bistrica, je 52.000,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 2315,
k. o. 753 – Slovenska Bistrica, št. stavbe 1841,
je 77.500,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 773/2,
k. o. 748 – Spodnja Polskava, je 31.700,00
EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 258/5,
k. o. 742 – Zgornja Polskava, je 17.300,00 EUR.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe plačati
varščino. Prav tako mora izpolnjevati
pogodbene obveznosti in predložiti originalno
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 %
izhodiščne cene s priloženo številko svojega
računa (št. računa in naziv banke) za primer
vračila varščine.
Varščina se plača najpozneje do 17. avgusta
2020 do 24. ure.
Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica,
številka:
01313-0100009691,
odprt pri: UJP Slovenska Bistrica, sklicna
številka: 00 76139, z navedbo »Varščina za
nakup nepremičnine – z navedbo številke
nepremičnine«. Dražitelju, ki ne bo izbran,
bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10
dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu
dražitelju všteta v kupnino.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
se javne dražbe ne bodo udeležili ali se jo
bodo udeležili in ne bodo pripravljeni kupiti
nepremičnine niti po izklicni ceni oziroma ne
bodo pristopili k dražbi, se varščina zadrži. V
primeru, da vplača varščino le en dražitelj in
da ta noče kupiti premoženja po izklicni ceni,
se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, se varščina zadrži.
IV.Komisija, cenilec in izjava najugodnejšega
dražitelja skladno z ZSPDSLS
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija
občinske uprave v sestavi:
• mag. Janja Tkavc Smogavec (predsednica),
• mag. Branko Žnidar (član),
• Aleša Leskovar (članica),
• Marta Dreo (članica).
Sestava komisije se lahko spremeni v
primeru nepredvidljivih dogodkov. O vsaki
spremembi komisije bodo zainteresirani kupci
nepremičnine obveščeni.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi
povezane osebe.
Dražitelji morajo najpozneje pred sklenitvijo
pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti
s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga
določa sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1,
ki kot povezane osebe šteje:
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali
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cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa
do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije
ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski
skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni
partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega
kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne;
• fizično osebo, ki je s članom komisije ali
cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca
oziroma posvojitelja,
• pravno osebo, v kapitalu katere ima član
komisije ali cenilec delež, večji od 50
odstotkov, in
• drugo osebo, s katero je glede na znane
okoliščine ali na kakršnem koli pravnem
temelju povezana s članom komisije ali
cenilcem, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti
pri opravljanju funkcije člana komisije ali
cenilca.
Če se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan javne dražbe spremeni,
poda komisija odločitev o izpolnjevanju
pogojev za udeležbo v postopku ter o
najugodnejšem dražitelju po prejemu nove
izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
V.Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna
pogodba. Pogodba mora biti sklenjena v roku
15 dni po izboru najugodnejšega dražitelja.
VI.Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
VII.Pogoji prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno,
kupljeno.
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
Dražitelj je lahko vsaka fizična ali pravna
oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje
nepremičnin na območju Republike Slovenije
po veljavnih predpisih.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe plačati
varščino, s katero jamči za resnost ponudbe.
Prav tako mora izpolnjevati pogodbene
obveznosti in izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti ter predložiti originalno potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene
s priloženo številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti
pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v roku, se bo štelo, da odstopa od nakupa,
pri čemer ima prodajalec pravico zadržati
vplačano varščino.
VIII.Pogoji javne dražbe
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno
oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih
korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti,
za katerega je izkazano, da je prvi vplačal
varščino.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler
ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
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Javna dražba se opravi, če se jo udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela,
če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka
izklicni ceni.
IX.Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki:
• v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije
lahko
postane
lastnik
nepremičnin;
• plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
• predloži pooblastilo, ki se mora nanašati
na predmet javne dražbe, v primeru, če
se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži
pooblaščenec;
• predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, v primeru,
da se prijavi pravna oseba;
• predloži izvirnik in kopijo osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),
če se prijavi fizična oseba, oziroma predloži
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi
dokazili na e-naslov: obcina@slov-bistrica.si
do 17. avgusta 2020 do 24. ure ali priporočeno
po pošti oziroma osebno v zaprti pisemski
ovojnici z navedbo »Javna dražba za prodajo
nepremičnin št. 478-204/2020« na Občino
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, najpozneje do 17. avgusta
2020 do 15. ure.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega
odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
• lastnoročno podpisano izjavo, ki je priloga
tega povabila, da:
-je seznanjen s predmetom in pogoji dražbe;
opod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, in
-v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR;
• pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če
dražitelj ni zakoniti zastopnik;
• dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
• kopijo osebnega dokumenta (potni list ali
osebno izkaznico) – za fizične osebe in s.
p.-je.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki
ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi
povezane osebe.
X.Rok sklenitve pogodbe
Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti
pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejša dražitelja in zadrži
varščino dražitelja, ki pogodbe ne želi skleniti.
XI.Način in rok plačila kupnine

javna dražba
Pozvani dražitelj je dolžan plačati kupnino
v roku 30 dni po podpisu pogodbe na TRR
prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v
predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto
in se plačana varščina obdrži.
XII.Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
predmetni nepremičnini po plačilu celotne
kupnine in drugih dajatev. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
XIII.Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v sredo, 19. avgusta
2020, ob 9.30 na sedežu Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, v sejni sobi v drugem nadstropju.
Kandidati se morajo 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz IX. točke te
objave.
XIV.Opozorilo
Organizator javne dražbe lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javne dražbe
ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim
dražiteljem brez odškodninske odgovornosti.
XV.Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi
s predmetno javno dražbo so dostopni na
Oddelku za splošne in pravne zadeve pri
Poloni Rebernak Lipoglav, tel. št. 02 843 28
39, e-poštni naslov: polona.lipoglav@slovbistrica.si, in Aleši Leskovar, tel. št. 02 843
28 15, e-poštni naslov: aleša.leskovar@slovbistrica.si, vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem
dogovoru.
Mag. Janja Tkavc Smogavec,
vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve

OBVESTILO O IZVEDBI ŠE
DVEH JAVNIH DRAŽB

Na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št.
12/2018 in 31/18),
17.
člena
Statuta
Občine
Slovenska
Bistrica
(Uradni
list RS, št. 79/19),
Odloka o proračunu
Občine
Slovenska
Bistrica za leto 2020
(Uradno
glasilo
slovenskih
občin,
št. 9/20) in Letnega
načrta razpolaganja
z
nepremičninami
Občine
Slovenska
Bistrica v letu 2020
Občina
Slovenska

Stran 7
Bistrica objavlja Javno dražbo za ustanovitev
stavbne pravice in prodaje nepremičnin
parc. št. 1660/73 in 1660/74, obe k. o. 753 –
Slovenska Bistrica.
Občina Slovenska Bistrica je lastnica
nepremičnin parc. št. 1660/73 in 1660/74,
obe k. o. 753 – Slovenska Bistrica, v zvezi
s katerima je v korist Republike Slovenije
do 30. junija 2024 pogodbeno dogovorjena
prepoved odtujitve navedenih nepremičnin.
Občina Slovenska Bistrica ima namen podeliti
stavbno pravico na celotnih nepremičninah za
99 let, po izteku roka prepovedi odtujitve (t.
j. 30. junij 2024) pa prenesti tudi lastninsko
pravico na navedenih nepremičninah.
Republika Slovenija se strinja z obremenitvijo
nepremičnin z ustanovitvijo stavbne pravice
na navedenih nepremičninah, za kar je Vlada
RS sprejela tudi sklep št. 47803-67/2019/3 z
dne 20. junij 2019. Zainteresirani imetniki
stavbne pravice lahko na nepremičninah v
skladu z zazidalnim načrtom za podjetniškoobrtno cono Bistrica gradijo stanovanjske
stavbe za posebne namene ter upravnostoritvene,
izobraževalne,
obrtne
in
proizvodne objekte. Nepremičnini sta pod
pravnim režimom varstva kulturne dediščine.
Kulturnovarstveni režim nepremičnin je
določen v 12. členu Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
stanovanjsko-obrtno zazidavo »Bistrica« (Ur.
l. RS, št. 31/2018).
Podrobnejši podatki o predmetih javne
dražbe, o izklicni ceni in varščini ter preostalih
pogojih javne dražbe so dostopni na uradni
spletni strani Občine Slovenska Bistrica www.
slovenska–bistrica.si v zavihku Razpisi in
natečaji/Javne dražbe in pri Poloni Rebernak
Lipoglav, tel. št. 02 843 28 39, e-poštni naslov:
polona.lipoglav@slov-bistrica.si, in Aleši
Leskovar, tel. št. 02 843 28 15, e-pošta: aleša.
leskovar@slov-bistrica.si, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Mag. Janja Tkavc Smogavec,
vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve
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POR O Č I L O O UKREPIH V ZVEZI Z EPIDEMIJO
NALEZLJIVE BOLEZNICOVID-19
V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
1.UVOD
V Občini Slovenska Bistrica smo se srečali
s prvim sumom okužbe z virusom SARSSoV-2 24. februarja 2020 v dopoldanskem
času. O tem so nas obvestili pristojni iz
ZD Slovenska Bistrica. Župan je 26. februarja 2020 sklical sestanek, na katerem so
bili ob direktorici ZD Slovenska Bistrica
še vodja pisarne župana, vodja medobčinskega inšpektorata in redarske službe, direktor Komunale Slovenska Bistrica, predsednica Karitas, sekretarka Rdečega križa,
poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva in komandir PP Slovenska Bistrica.
Po seznanitvi z epidemiološkim stanjem
na našem območju smo se seznanili tudi s
problematiko pomanjkanja zaščitne opreme, pristopili smo tudi k pripravi vstopne točke pri ZD Slovenska Bistrica. V ta
namen smo nabavili dva kontejnerja za
izolacijsko ambulanto in ju namestili pri
zdravstvenem domu.
Za potrebe zaščite in reševanja smo takoj
pristopili k iskanju možnosti za nabavo
zaščitne opreme. Nekaj nam jo je takrat
tudi uspelo nabaviti. Že naslednje dni je
bila zaradi velikega povpraševanja njena
nabava zelo otežena.
11. marca 2020 je bil sklican Varnostni
sosvet Občine Slovenska Bistrica, na katerem nas je direktorica ZD Slovenska
Bistrica Jožefa Lešnik Hren ponovno seznanila z aktualnim stanjem glede širjenja
virusa in z izvajanjem nujnih ukrepov za
njegovo zajezitev. Po tem sestanku smo
obvestili o aktualnem stanju tudi poveljnike vseh gasilskih društev. Seznanili smo jih
z ukrepi države na tem področju, o predvidenem aktiviranju državnega načrta in
vodenja ter koordiniranja civilne zaščite.
Bili so pozvani k potrebnim pripravam za
morebitno pomoč in ukrepanje.
12. marca 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo nalezljive bolezni covid-19. Aktiviran je bil državni načrt zaščite in reševanja ob epidemiji oziroma pandemiji
nalezljivih bolezni.
2. KLJUČNE AKTIVNOSTI NA
PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
V občini je bil 12. marca 2020 aktiviran
razširjeni štab CZ Občine Slovenska Bistrica, ki ga sestavljajo poveljnik Branko
Hojnik, namestnik poveljnika Franc Turk

in člani Maks Tramšek, David Prelog,
Sebastijan Mohorko, Majda Vihtelič in
Petra Hojnik ter razširjeni del štaba, župan dr. Ivan Žagar, podžupan Stanislav
Mlakar, podžupan Žarko Furman, vodja
pisarne župana Vojka Osojnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti Irena Jereb
in vodja medobčinskega inšpektorata in
redarske službe mag. Robi Vrečko. Razširjeni štab je aktiviral poveljnik štaba CZ
Občine Slovenska Bistrica s sklepom št.
846-4/2020-3-0621. Razširjeni štab se je
sestal 15. marca 2020 v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica ob 10. uri. Na seji štaba
je bil prisoten kot strokovna pomoč tudi
strokovni sodelavec Damjan Remškar.
Od tega dne dalje se je razširjeni štab CZ
Občine Slovenska Bistrica sestajal vsak
dan ob 9. uri. Po potrebi so se nam pridružili še direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Soršak, direktorica ZD
Slovenska Bistrica Jožefa Lešnik Hren in
komandir PP Slovenska Bistrica.
17. marca 2020 je z delom začela dežurna informacijska pisarna (v nadaljevanju
DIP). Za pomoč občanom je bilo na podlagi poziva štaba CZ evidentiranih 104
občanov, ki so želeli opravljati delo pomoči in dežurstva v pisarni kot prostovoljci.
Operativno jih je bilo aktiviranih 64.
Za posamezne naloge, predvsem za nadziranje ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni covid-19, smo aktivirali
PGD Slovenska Bistrica, PGD Zgornja
Bistrica, PGD Tinje, PGD Kebelj in PGD
Šmartno na Pohorju.
Štab CZ Občine Slovenska Bistrica je
sprejel naslednje pomembnejše ukrepe:
•vzpostavitev dežurne informacijske pisarne za potrebe oskrbe in pomoči občanom, varstva otrok in aktiviranja ter sodelovanja s prostovoljci;
•izdaja priporočila, da se zaprejo vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili
(prehrana ljudi in živali), katerih storitve
niso nujne za preživetje in kjer prihaja do
večje koncentracije zbiranja in druženja
ljudi (cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije
– dovoljena je dostava hrane ter prodaja
in prevzem hrane na brezstični način, ob
upoštevanju priporočil za samozaščito);
•zaprtje športnih in drugih fitnes objektov
v javni in zasebni lasti;

•prepoved vseh javnih zbiranj in druženj
na javnih površinah (tudi na igriščih in
drugih igralih);
•takojšnja nabava tiste zaščitne opreme, ki
jo je bilo mogoče dobiti;
•izdaja Odredbe o prepovedi kurjenja v
naravnem okolju na območju Občine Slovenska Bistrica zaradi zmanjšanja obremenitve operativnih gasilcev;
•izdaja Odredbe o prepovedi adrenalinskih športov na območju občine;
•koordinacija ukrepov z redarsko službo
in policijo v zvezi z izvajanjem rednih
nadzorov nad upoštevanjem ukrepov
prepovedi združevanja in gibanja na javnih površinah. Občasno so pomagali pri
omenjenem nadzoru tudi pripadniki Civilne zaščite in gasilska društva;
•preko prostovoljcev v krajevnih skupnostih se je začela delitev zaščitnih mask
ranljivim skupinam prebivalcev.
3. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA
ZAŠČITNE OPREME TER DRUGA
LOGISTIKA
Prvi ukrep je bila nabava dveh kontejnerjev, ker ni bilo mogoče zagotoviti izolacijske ambulante za covid-19 v prostorih ZD
Slovenska Bistrica. Ker država ni imela na
zalogi zaščitne opreme, smo jo poskušali
nabaviti sami. Najprej smo nabavili 1000
zaščitnih pralnih mask. Za sile zaščite in
reševanja in nujne potrebe zdravstvenega
doma smo nabavili zaščitne obleke in zaščitne maske FFP2. Pri nabavi smo imeli
težave z dobavitelji, ker opreme na trgu
ni bilo. Ko smo jo uspeli pridobiti, so tudi
cene enormno poskočile.
Razdeljene količine zaščitne opreme v
DIP

Mestne KS (Alfonza Šarha, dr. Jagodiča,
Impol, Pohorskega odreda) so del prejete
zaščitne opreme pustile v DIP za delitev
prebivalcem mesta Slovenska Bistrica.
4. DRUGE AKTIVNOSTI
Dežurna informacijska pisarna
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Za pomoč občanom z oskrbo s hrano,
zdravili in informacijami v zvezi s covidom-19 je bila 17. marca 2020 ustanovljena informacijska pisarna. Informacijski
pisarni sta tehnično podporo nudila Janko Mlakar in Mateja Kobale Ačko.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Vodstvo ZD Slovenska Bistrica je konstruktivno sodelovalo pri izvajanju večine aktivnosti, ki jih je vodil štab CZ. Zelo
pomembna so bila mnenja zdravstvenih
strokovnjakov pri delu štaba in usmerjanju aktivistov na vseh področjih opravljanja nalog zajezitve širjenja virusa.
Policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, Komunala Slovenska Bistrica
Pri preprečevanju in omejevanju okužb
z novim koronavirusom so imeli pomembno vlogo Policijska postaja Slovenska Bistrica, medobčinski inšpektorat in
redarstvo. Izvajali so nadzor nad spoštoRazdeljena zaščitna oprema,
skladišče Civilne zaščite

vanjem odlokov in odredb ter v primeru ugotovljenih kršitev o tem obveščali
zdravstveni inšpektorat RS. Nadzori glede
prepovedi druženja in gibanja na javnih
površinah so se izvajali dnevno, še zlasti
v grajskem parku na zunanjih igriščih in
igralih. Redarska služba je opravila 1115
delovnih ur.
Komunala Slovenska Bistrica je redno
izvajala svoje komunalne naloge in zagotavljala razkuževanje javnih površin in
javne opreme v mestu Slovenska Bistrica.
Zagotovili so tudi redno delovanje tržnice
na rezervni lokaciji na parkirišču ob parku v Slovenski Bistrici.
5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Javnost je bila o vseh ukrepih vlade in štaba CZ Občine Slovenska Bistrica ažurno
obveščana prek občinske spletne strani.
Posamezne aktivnosti štaba so bile predstavljene tudi v Informatorju in tudi v nekaterih regionalnih medijih.
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6. POVZETEK UGOTOVITEV
• Največja težava je bila pridobiti zaščitno
opremo. Na trgu je ni bilo mogoče dobiti. Od države smo prejeli prve minimalne količine zaščitne opreme šele 18.
marca 2020. Težava je bila predvsem, da
tudi Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ni imel nobenih zaščitnih sredstev.
• Ob pojavu covida-19 v Italiji bi morala
biti določena obvezna karantena za tiste, ki so prišli iz te države. Tako smo dobili največ okužb v RS po vračanju ljudi
s počitnic. Dober ukrep je bila prepoved
gibanja za vse državljane in zaprtje vseh
gostinskih lokalov in neživilskih trgovin.
• Ugotovitev štaba CZ Občine Slovenska
Bistrica je, da je bila večina ukrepov za
preprečevanje širjenja bolezni covid-19
uspešna. Glede na statistiko umrljivosti
je bila na državni ravni največja v domovih za starostnike, in sicer kar 80-odstotna, kar nas uvršča v vrh evropskih
držav. Zagotovo bo treba za morebitne
podobne nalezljive bolezni še posebej
izvajati ustreznejše zaščitne ukrepe v
domovih za starostnike.
V občini Slovenska Bistrica je bilo v času
epidemije covida-19 ugotovljenih 14 okuženih oseb, nobena pa zaradi okužbe ni
umrla. Prav tako ni bilo nobenega okuženega stanovalca v bistriški enoti Doma dr.
Jožeta Potrča Poljčane.
V Republiki Sloveniji je trenutno okuženih 1.479 oseb. V odstotkih to znaša
0,070 % celotnega prebivalstva. V Občini
Slovenska Bistrica znaša delež okuženih
0,056 % glede na celotno prebivalstvo.
Glede na te rezultate lahko ocenimo, da
smo bili v naši občini uspešni pri izvajanju vseh potrebnih ukrepov. Seveda so k
temu veliko prispevale prav vse ustanove in organizacije, s katerimi smo dobro
sodelovali: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
– enota Slovenska Bistrica, medobčinski
inšpektorat in redarstvo, Policijska postaja Slovenska Bistrica, krajevne skupnosti,
Komunala Slovenska Bistrica, drugi javni
zavodi občine (šole, vrtci itd.).
Največ zaslug za uspešnost pri premagovanju bolezni covid–19 pa gre zagotovo
našim občanom, ki so v teh kriznih časih
pokazali veliko mero discipline, strpnosti
in odgovornosti do sebe in drugih, kar je
bilo zaznati na celotnem območju občine.
Lep pozdrav.
Štab CZ Občine Slovenska Bistrica,
ZD Slovenska Bistrica,
dežurna informacijska pisarna
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URAD ZA DELO

Maja umiritev naraščanja
brezposelnosti

Delovno aktivno
prebivalstvo

Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki
ga je povzročilo spopadanje z boleznijo
covid-19, se je v drugi polovici marca in
v aprilu močno izrazilo v obsegu brezposelnosti, v maju pa se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Glede na april so se
nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je naraslo število odjav
iz evidence brezposelnih. Ob koncu maja
2020 je bilo na območju celotne Slovenije
registriranih 90.415 brezposelnih, kar je
1.767 oseb oziroma 2,0 odstotka več kot
aprila, v primerjavi z majem 2019 je bila
brezposelnost večja za 18.403 osebe ali za
25,6 odstotka.
Poglejte si podrobnosti v Sporočilu za maj
2020 v naši rubriki Aktualno o trgu dela.

Po podatkih Statističnega urada RS se število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Novembra 2019 je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.958
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji
delovnega mesta), kar je za 0,2 odstotka
manj kot v enakem obdobju leta 2018. V
Območni službi Maribor se je delež povečal za 2,1 odstotka, povečal se je tudi delež
na ravni celotne Slovenije, in sicer za 1,6
odstotka.

Registrirana
brezposelnost
Maja 2020 je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.377
brezposelnih oseb, kar je za 24,2 odstotka
več kot v mesecu maju leta 2019 in za 0,2
odstotka manj kot v mesecu aprilu 2020.
Med registriranimi brezposelnimi v mesecu maju je bilo 192 mladih, kar znaša
25,6 odstotka. Stopnja registrirane brezposelnosti na Uradu za delo Slovenska Bistrica je v mesecu marcu 2020 znašala 7,5
odstotka (kar je za 0,3 odstotka več kot v
istem obdobju lani), na območju celotne
Slovenije pa 8 odstotkov.

OBČINE

Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(maj 2020)

Štev. delovno
aktivnih
(marec 2020)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(marec 2020)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

77

278

7,3

Oplotnica 137

707

6,1

Poljčane

196

1.122

9,5

Slovenska
Bistrica

1043

8.887

7,4

Foto: www.sciencemag.com

Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

57,3%

ženske

pred oddajo ponudbe na javno povabilo
ni več potrebna. Izbor kandidatov in kandidatk za subvencionirano zaposlitev je
postal del postopka obravnave ponudb,
podobno kot velja pri javnih povabilih za
praktično usposabljanje brezposelnih;
• izplačevanje subvencij poteka mesečno,
za vsak polni koledarski mesec zaposlitve
po izplačani plači za ta mesec oziroma po
oddanem obrazcu REK-1;
• ni treba več predložiti zahtevkov za
izplačilo subvencije v obliki eRačunov.

Zaposli.me 2020
Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so starejši od
50 let; ki so stari 30 let ali več, pri tem pa
so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evi-

36,5%
14,3%

9,6%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

25,6%

29,9%

18,9%

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

Priložnosti za
delodajalce

Ugodnosti Zavoda,
namenjene
delodajalcem
NOVA JAVNA POVABILA DELODAJALCEM ZA SUBVENCIONIRANO ZAPOSLITEV
Spremembe prinašajo nova javna povabila: Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje na učnih
delavnicah, na osnovi katerih bodo delodajalci še naprej lahko pridobivali subvencije za zaposlitev brezposelnih tudi v letu
2020.
Pomembne novosti za delodajalce:
• objava prostega delovnega mesta pri nas

denci brezposelnih; imajo končano največ
osnovno šolo (ISCED 2); bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela; so prejemniki denarne socialne pomoči ali pa od
zaključka njihove zaposlitve v programu
javnih del še ni minilo 12 mesecev.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev
je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih
izpolnjuje kandidat za zaposlitev:
•416 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz
ciljne skupine;
•500 EUR, če ustreza dvema kriterijema,
•583 EUR, če ustreza trem kriterijem,
•666 EUR, če ustreza štirim ali več kriterijem.
Kandidati se lahko zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12
mesecev ali sorazmerno nižja mesečna
subvencija se izplača za krajši tedenski
delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na
teden) – velja zgolj za zaposlitev invalidov,
ki lahko opravljajo delo le krajši delovni
čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so
najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci
brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev
oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce najpozneje do 15. novembra
2020.
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Spodbude za trajno
zaposlovanje mladih
V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so
prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se
lahko izplačuje največ 24 mesecev.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za
nedoločen čas. Delodajalci lahko kandidate zaposlite s polnim delovnim časom. S
krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo
invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev
oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce najpozneje do 30. junija 2020.

Spodbude za zaposlovanje
oseb iz programa Učne
delavnice 2020
Tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice lahko
do 30. junija 2020 delodajalci kandidirajo
za spodbude za zaposlitev. Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača šestkrat za najmanj šestmesečno zaposlitev
osebe za polni delovni čas.
Ko ohranite ali podaljšate delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6
mesecev, prejmete dodatnih 6 mesečnih
subvencij v enakem znesku, skupaj torej
12 mesečnih subvencij po 740 EUR.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev
oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce najpozneje do 30. junija 2020.

Še vedno pa lahko
delodajalci koristite
naslednje ukrepe:
• Delovni preizkus 2020
Delodajalci lahko skozi ta ukrep
spoznate ustrezne kandidate in
njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oziroma največ en
mesec. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot en
mesec. Program je namenjen tistim, ki so prijavljeni med brezposelnimi, in to ne glede na starost in
trajanje brezposelnosti. Ukrep je
aktualen do porabe sredstev ozroma najdlje do 30. decembra 2020.
• Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi
S programom Usposabljanje na
delovnem mestu za mlade lah-

urad za delo
ko mlade brezposelne osebe spoznate v
konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V
program se lahko vključijo mladi do izpolnjenega 30. leta starosti. Usposabljanje
lahko traja dva ali tri mesece. Program je
aktualen do razdelitve sredstev oziroma
najdlje do 30. decembra 2020.
• Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na
delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so prijavljeni med
brezposelnimi pri ZRSZ; starim 30 let in
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in več z
nedokončano ali končano osnovno šolo
in so prijavljeni v evidence brezposelnih
oseb; posameznikom, ki se vključujejo na
trg dela po končanem programu socialne
aktivacije; starejši od 30 let in prejemniki
denarne socialne pomoči. Usposabljanje
traja dva ali tri mesece. Ukrep je aktualen
do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.
decembra 2020.
• Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim
časom za najmanj 24 mesecev prejeli subvencijo v višini 11.000 EUR. Subvencija se
izplača v dveh delih: prvič po zaposlitvi
in drugič po izplačilu plače za 18. mesec
zaposlitve. Delovno razmerje mora biti za
nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma
najdlje do 30. junija 2020.
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Sezonska dela v
kmetijstvu so priložnost
za dodatni zaslužek
Tudi letos vam zagotavljamo informacije
o predvidenih možnostih občasnega sezonskega dela v kmetijstvu v različnih slovenskih regijah. Informacije objavljamo
od spomladi do jeseni. Za tiste, ki ste brez
zaposlitve, so sezonska dela v kmetijstvu
lahko priložnost za dodatni zaslužek.
Poglejte si aktualne informacije o ponudnikih sezonskih del v kmetijstvu.
Če prejemate denarno nadomestilo in po
pogodbi o začasnem ali občasnem delu v
kmetijstvu prejmete dodatni dohodek več
kot 400 EUR (neto) na mesec, se vam zniža denarno nadomestilo.
Pogodba o začasnem ali občasnem delu v
kmetijstvu mora biti sklenjena med brezposelno osebo in nosilcem ali članom
kmetijskega gospodarstva po Zakonu o
kmetijstvu (ZKme-1). Pri delu na osnovi
drugih pogodb civilnega prava, kot je npr.
podjemna pogodba, se vam denarno nadomestilo zniža, če prejmete dodatni dohodek več kot 200 EUR (neto) na mesec.
Podrobnejše informacije o sezonskem
delu lahko dobite pri ponudnikih takšnih
del ali pri naših območnih službah.
NOVO. Povežite se s ponudniki sezonskega dela v kmetijstvu tudi na portalu Sezonanakmetiji.si (pod okriljem Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
Marjeta Kovač,
vodja uradov za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica
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OBNOVA ŠPORTNE DVORANE IN
IZGRADNJA PLEZALNEGA CENTRA
Občinski svet v Slovenski Bistrici je v
četrtek, 11. junija, potrdil investicijska
programa za obnovo Dvorane Bistrica in
izgradnjo novega plezalnega centra. Dvorana Bistrica, ki je bila zgrajena leta 1986,
je nujno potrebna obnove. V prvi vrsti je
dotrajana, včasih celo nevarna za uporabnike, saj so leta intenzivne uporabe pustila
posledice. Standardi in pravila za tekmovanja so se v letih od izgradnje precej spremenili, zato določene trenutne rešitve ne
ustrezajo več tekmovalnim predpisom. K
dvorani bodo zgradili prizidek, v katerem
bodo uredili servisne prostore, v obstoječi konstrukciji pa bo ostala le dvorana s
premičnimi tribunami. Objekt bodo tudi
energetsko obnovili. S projektom bodo
zagotovili ustrezne površine za izvedbo
športnih dejavnosti in vadbe, prav tako
bodo lahko organizirali najzahtevnejše
športne prireditve in tekmovanja. Novi
prostori bodo omogočali tudi izvedbo
raznih kulturno-družabnih prireditev, ki
zahtevajo velik prostor in so zaradi trenutne ureditve neizvedljive.
Ker v in ob obnovljeni dvorani ne bo več

prostora za plezalno infrastrukturo, so v
Slovenski Bistrici sprejeli odločitev, da
bodo nov plezalni center zgradili v športnem parku ob dvorani za zimski trening.
Objekt bo visok 18 metrov, v njem bodo
stene za vse plezalne discipline: težavnostno, balvansko in hitrostno plezanje.
»To je prava pot, naš plezalni center bo
boljši od drugih. V objektu bomo lahko
organizirali tudi tekme svetovnega pokala, prav tako bo namenjen številnim

rekreativcem,« pravi Tomislav Aurednik,
predsednik Alpinističnega kluba Impol
Slovenska Bistrica. Pomembni športni naložbi bodo po načrtih izvedli do avgusta
prihodnje leto. Pridobitvi sta skupaj vredni nekaj več kot 7 milijonov evrov, večino
denarja bodo zagotovili v občinskem proračunu v letih 2020 in 2021.
Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

KMALU ZAČETEK GRADNJE ZAHODNE OBVOZNICE

Foto: Aleš Kolar

Gradnja zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici se bo kmalu začela. Direkcija za infrastrukturo je za izvajalca del izbrala podjetje GMW iz Turjancev. Izbira je dokončna, kar
pomeni, da bosta sledila podpis pogodbe in izvedba naložbe. Podjetje GMW bo obvoznico zgradilo za 4,47 milijona evrov. Cesta, ki bo dolga 1,3 km, bo razbremenila sre-

dišče Slovenske Bistrice, podjetju Impol
pa omogočila nadaljnji razvoj. »Center
mesta se bo v veliki meri sprostil težkega
tovornega prometa, posledično to seveda
pomeni izboljšavo na področju hrupa in
izpustov ter izboljšanje prometne varnosti. Na podlagi celostne prometne strategije bomo sprostili tudi glavne vpadnice
proti podjetju Impol in uredili kolesarsko
stezo,« pojasnjuje dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica, in dodaja, da
so zaradi posledic novega koronavirusa
takšne naložbe, kot je izgradnja zahodne
obvoznice, še kako pomembne za zagon
gospodarstva, saj dajejo izjemno pomemben multiplikativen učinek. S projektom
bodo Impolu zagotovili tudi dovolj zmogljivo električno omrežje. Podjetje namreč
pospešeno širi proizvodnjo, sedanji električni vodi pa se pregrevajo, zaradi česar
morajo občasno odklapljati naprave. Po
načrtih naj bi gradnjo zahodne obvoznice
končali v dobrem letu dni.
Tomaž Ajd
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NAJBOLJŠE ORANŽNO VINO NA SVETU

Foto: Primož Lavre

Izjemno priznanje za Božidarja Zorjana
V julijski številki prestižne britanske vinske revije Decanter bo izšel članek o najboljših oranžnih vinih na svetu, ki jih lahko kupimo v svetovnih vinskih trgovinah.
Bistriški vinogradnik Božidar Zorjan si je
po oceni najbolj uglednega ocenjevalca na
svetu in promotorja oranžnih vin Simona
J. Woolfa prislužil 95 točk za vino Muškat
otonel Dolium in si deli prvo oziroma
drugo mesto.
»Članek v reviji Decanter in uvrstitev vina
Muškat ottonel Dolium 2016 na seznam
tridesetih najboljših oranžnih vin na svetu
nam pomeni veliko priznanje. To priznanje je potrditev našega dela in zaupanja v
naravo, ki nam to vino daje,« je ob izjemnem priznanju povedal Božidar Zorjan,
ki obdeluje vinograde v Tinjski Gori nad
Slovensko Bistrico. Z ženo Marijo sta zlato
kapljico letnika 2016 starala več kot dve
leti v amforah in sodih. Decanter napoveduje, da bomo vino lahko pili kar do leta
2035. »Vino Muškat ottonel Dolium 2016
in druga vina letnika 2016, ki so sedaj v
redni prodaji, so izjemna, odražajo pohorska rastišča z magmatsko kamenino.
Svetovna strokovna javnost prepoznava
naša vina, naš karakter, odnos do matere
zemlje in duhovno znanost pridelave hrane, kamor spada tudi vino,« pravi Božidar

Zorjan. Kot pojasnjuje, je to vino naredila
narava. Pridelali so ga po biodinamični
metodi. Grozdje so potrgali in ga dali v
dolije, amfore, zakopane pod milim nebom v vinogradu. Po smernicah sistema
demeter niso grozdju dodajali ničesar.
»Vse je v naravi, kar grozdje potrebuje,
da ga narava spremeni v vino. Vina brez
človeka ni, je pa zanj namenjeno. Človek
je potreben samo, da odtrga grozd in ga
prinese do dolija. V zaupanju vase prepustimo grozdje v dolijih dobrim silam, ki
delujejo na življenje. V treh letih so se naravni postopki preobrazbe vina dokončali,
nastalo je čudovito
živo vino, eliksir
življenja. Vino se
je v tem času vizualno očistilo in
smo ga pred trgatvijo 2019 natočili v
steklenice, brez filtracije. Vino smo
nato poslali našim
eminentnim restavracijam in kupcem po Evropi,«
pove Božidar Zorjan in poudari, da
imajo njegova vina

naravno barvo. »Tako opevana oranžna vina so lahko vina
z daljšo ali krajšo maceracijo
grozdja, vendar niso vsa naravna, ampak v njih najdemo
na desetine strupenih snovi.
Naravno barvo vina imajo
samo vina, v katerih človek
ni spreminjal ničesar, dodajal ali odvzemal. V obdobju
nekaj let se je zelo povečalo
zanimanje za oranžna vina.
Znani publicisti, ki so poznavalci naravne pridelave vina,
so javnosti sporočili razlike
med različnimi pridelavami
grozdja in kletarjenjem ter
nam omogočili vstopiti v najboljše restavracije na svetu in
doma,« še pravi Božidar Zorjan in dodaja, da so njihova
vina prepoznali z udeležbo
po večjih sejmih po Evropi
in po objavi knjige Amber
revolution (Jantarna revolucija) avtorja Simona J. Woolfa. Božidar Zorjan ima v Veliki Britaniji uvoznika za
vina, ki jih prodaja tudi v
druge države. S takšnim
pristopom prodaje želi,
da vina pridejo do ljudi,
ki cenijo in spoštujejo
naravni način pristopa
pridelave vina.
Tomaž Ajd
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12. GLASBENI FESTIVAL ARSANA PTUJ,
STOODSTOTNO SLOVENSKO!

Najstarejše slovensko mesto Ptuj se meseca julija že vrsto let spreminja v svetovljansko stičišče glasbenih umetnikov
iz različnih koncev sveta, kjer koncerte
vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock,
instrumentalne in vokalne glasbe nadgrajujejo še poulično dogajanje, oder mladih, otroški glasbeni festival in gledališke
predstave. Festival Arsana je v dosedanjih
enajstih različicah z več kot 7.500 dogodki na številnih prizoriščih mestnega jedra
gostil že več kot 8.000 umetnikov in privabil preko 300.000 ljudi. Tokrat bo na
Ptuju med 24. in 30. julijem 2020 potekal
že 12. festival Arsana, ki bo letos zaradi
nove normalnosti izjemoma, a s ponosom
100-odstotno slovenski. Tokrat pa bo Arsana gostovala še v mestni občini Ormož.
Letos bodo otroški glasbeni festival začeli
udarno za male in velike otroke na glavnem prizorišču, dvorišču Minoritskega
samostana, z Neco Falk in Mačkom Murijem že dopoldne, zvečer pa glasbeno delo
skladatelja Žana Tetičkoviča The Port of
Life II. – ENSO v zasedbi Lenart Krečič,
Ana Čop, Tomaž Gajšt, Jani Moder, Marko Črnčec, Miha Koren in Jean John. Za

otvoritev festivala gostijo Big Band RTV
SLO pod taktirko dirigenta Tadeja Tomšiča ekskluzivno s solisti Klemnom Slakonjo, Majo Keuc, Ano Soklič, Alenko
Godec in Rudijem Bučarjem. Glasbene
večere nadaljujejo s poklonom kralju
rock'n rolla, Elvisu Presleyju, s Heartbreak Hotel: Oto Pestner & Uroš Perić feat
Bluenote Quartet, pa 1 na 1: Gušti & Tomi
Meglič v magičnem dialogu prvakov slovenskega koncertnega rocka, Arsano 2020
pa v Minoritih zaključujejo z možem s
črno kitaro, ki bo skupaj z izbranimi gosti
pokazal, da rock'n roll v Beltincih zveni
drugače kot v Nashwillu: Vlado Kreslin.
Mladi virtuozi bodo nastopili v Slavnostni
dvorani Ptujskega gradu: v ponedeljek
Recital violinistke Ane Julije Mlejnik in
pianistke Tanje Činč, v torek sledi Godalni kvartet Ameba dijakov Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana ter v sredo
Godalni kvartet Emona.
»Glasba v mestu« bo
letos zvenela v hotelu Mitra, kjer bo igral Blaž Švagan trio:
Vladimir Kostadinović & Stefan Bartuš,
naslednji teden pa v
Muzikafe Momento
Cigano. V dominikanskem samostanu
bosta zavzela svoj
prostor domačina
in stalna gosta festivala Tadej Toš in
pripovedka Kurent
Liljane Klemenčič v
interaktivni izved-

bi. Na Slovenskem trgu bodo kot že uveljavljeni brezplačni dogodki na prostem
»Oder mladih« kar sedem večerov zaporedoma zastopali: The Golden Frets, Katarina Samobor & Jure Pišek, Sain Duet,
Hinotama, Rock maraton glasbene šole
Instrumental.ko ter Vokalna šola Arsana
in Zaključek poletne glasbene šole, ki bo
trajala tri dni in povsem dopolnila letošnji otroški glasbeni festival v ustvarjalnih
delavnicah, glasbenih pravljicah ter artističnih predstavah. 12. festival Arsana bo
prav tako gostil v Ormožu 20. 6. 2020 s
Tango Story & Irena Yebuah Tiran in 1. 8.
2020 Severo Gjurin s skupino na pravljični Grajski pristavi Ormož.
Za točen program se lahko obrnete na
www.festivalarsana.com, vstopnice pa so
na voljo na sedežu Arsane, TIC Ptuj, TIC
Ormož in na vseh prodajnih mestih Eventima.
Alenka Čuš
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občinska priznanja

PODELILI LETOŠNJA
OBČINSKA PRIZNANJA

Foto: Aleš Kolar

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska
Bistrica, je v četrtek, 4. junija, na krajši
prireditvi v Viteški dvorani Bistriškega
gradu podelil občinska priznanja za leto
2019. Občina je nameravala slavnostno
akademijo pripraviti že ob občinskem
prazniku, na 13. marec, a jo je morala zaradi začetka epidemije novega koronavirusa odpovedati.
Listino občine Slovenska Bistrica za izjemne dosežke na področju glasbenega
izobraževanja in 70 let delovanja je pre-

jela Glasbena šola Slovenska Bistrica. »To
priznanje meni osebno in zagotovo tudi
vsem sodelavcem pomeni potrditev, da
delamo dobro in da delamo kakovostno.
Prepoznavni smo v svojem lokalnem okolju in tudi izven meja Slovenije. Priznanje nas obenem zavezuje, da bomo tudi v
prihodnje delali z visokimi cilji in gledali
daleč v prihodnost,« zadovoljno ugotavlja Radmila Bikić Magdić, ravnateljica
Glasbene šole Slovenska Bistrica. Priznanja Občine Slovenska Bistrica so prejeli
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Ribiška družina Slovenska Bistrica za uspešno 60-letno delo na področju gojitve
rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega športnega ribolova, Mirko Munda
s Pragerskega za dolgoletno in uspešno
delo na področju novinarstva in publicistike ter Aktiv kmečkih žena Kebelj za
požrtvovalno delo članic pri ohranjanju
kulturne dediščine in podob naših krajev
ter 40 let delovanja. »Predsednik ribiške
družine sem štiri leta. V teh letih smo
marsikaj postorili. Vesel sem, ker je tudi
okolica opazila naše delo. Ponosni smo na
to, kar počnemo, seveda pa smo veseli, če
to opazijo tudi drugi. Ker imamo bogate
vode, se ribiči radi vračajo k nam,« pravi
Franc Valand, predsednik Ribiške družine
Slovenska Bistrica. Tudi Mirko Munda na
krajši slovesnosti ni skrival zadovoljstva:
»Vesel sem zaradi tega, ker je to priznanje
dokaz, da moje delo odmeva in da ljudje vedo za moje ustvarjanje. To me tudi
spodbuja, da delam še naprej, čeprav sem
že deset let v pokoju. Pred izidom je moja
nova knjiga, knjiga o zgodovini Spodnje
Polskave.« In kaj priznanje pomeni Aktivu kmečkih žena Kebelj? »Zelo sem ponosna na to, kar smo dosegle. Kljub temu da
je bilo včasih težko, tudi marsikatera noč
ni bila prespana, mi ni žal. Zdaj bodo morale druge povleči voz naprej, naše punce
so pridne, veliko so se že naučile, veliko pa
se še bodo,« odgovarja Hedvika Kočnik,
predsednica Aktiva kmečkih žena Kebelj.
Tomaž Ajd

Botanični vrt Tal 2000
Program prireditev 2020
• 5. 7. 2020
Hmelj Humulus lupulus,
predstavitev rastline,
IV. štajerski dan piva

• 16. 8. 2020
KORUZA Zea mays, VODNI
OREŠEK Trapa natans,
predstavitev rastlin z
botaničnega in kulinaričnega
vidika, piknik in druženje ob
ognju

Foto: www.atropa.si

• 12. 7. 2020
Dan odprtih vrat
botaničnega vrta

• 23. 8. 2020
Krompir Solanum
tuberosum, predstavitev
rastline, Parzivalov krompir
iz žerjavice, druženje ob
ognju

• 22. 7. 2020
Alkimija, priprava sončnega
eliksirja po starem
alkimističnem receptu

• 30. 8. 2020
Medgeneracijsko druženje
v botaničnem vrtu ob koncu
počitnic
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zdravje

PROJEKT SOPA USPEŠEN
IN ŠE VEDNO AKTUALEN
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (SOPA) je projekt Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, ki se v občini
Slovenska Bistrica izvaja že od jeseni 2018.
V izvajanje sta vključena Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica in Center za socialno
delo Maribor, enota Slovenska Bistrica.
Osnovni namen projekta je odpravljanje
oziroma zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji ter s tem
zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja in
družbe.
Kljub temu da se pilotni del projekta na
terenu končuje letos novembra, pa lahko
že zdaj ugotovimo, da je projekt uspešen
in kaže pozitivne rezultate. Do sedaj smo
v 18 lokalnih okoljih po celotni Sloveniji, kjer se projekt izvaja, aktivno vključili
807 prebivalcev Slovenije, ki so spremenili svoje pivske navade v smeri zmanjšanja pitja alkohola. V Slovenski Bistrici je
takšnih posameznikov že več kot 30. V
okolici se projekt izvaja še v Mariboru, na
Ptuju in v Laškem.

ALKOHOL NE REŠUJE TEŽAV
Izvajanje projekta se ni ustavilo niti med
epidemijo, kar je še posebej pomembno
in dobrodošlo, saj smo v tem času prepoznali povečano uporabo alkohola. To lahko
pripišemo več razlogom. Eden izmed njih
je vsekakor mit, da pitje pijač z velikim
odstotkom alkohola uničuje virus pri človeku ali da posamezniku dviguje odpornost in ga tako varuje pred okužbami. To
vsekakor ne drži. Veliko bolj učinkovito
v tem primeru je vzdrževanje oziroma
vzpostavitev zdravega življenjskega sloga,
npr. zdrav način prehranjevanja, redna telesna dejavnost in izogibanje slabim razvadam.
Zelo pomembna pa je tudi skrb za duševno zdravje. Eden izmed razlogov za pogostejše pitje alkoholnih pijač (tudi v času
epidemije) je naraščanje duševnih stisk, s
katerimi se je marsikdo že soočil. A tudi v
tem primeru pitje alkoholnih pijač ne pomaga, saj težav ne rešuje, ampak jih kvečjemu poglablja. V primeru, da tudi sami
doživljate duševne stiske ali druge izzive
na področju duševnega zdravja, so vam
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na voljo mnogi viri pomoči, ki so za vso
Sloveniji zbrani tudi na naši spletni strani
www.sopa.si.
Na duševno zdravje posameznika zelo
pomembno vplivajo tudi medosebni odnosi. Ravno v tem času v sklopu projekta
SOPA potekajo delavnice Zdravi odnosi: udeleženci imajo na štirih delavnicah
možnost krepiti učinkovito izražanje svojih potreb, dobro počutje, spretnosti reševanja problemov in medosebne odnose.
Delavnice se izvajajo v Centru za krepitev
zdravja, tudi v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Udeležba na delavnicah je
brezplačna, več informacij dobite na ckz@
zd-sb.si ali po telefonu na tel. št. 041 682
288.
V sklopu projekta SOPA imamo tudi letos
namen obeležiti dan brez alkohola v vaši
okolici. Če nam bodo razmere dopuščale,
ga bomo izvedli jeseni v obliki dogodka
na prostem. Vsekakor bomo poskrbeli, da
boste obveščeni, kdaj in kje se bo dogodek
odvijal. Upamo, da se vidimo.
Sara Fabjan, območna odgovorna oseba
pri projektu SOPA za lokalni okolji
Slovenska Bistrica in Laško

REŠITEV ZA VSE TEŽAVE JE V NAS
Tisti, ki vodijo družbo, ki vodijo svet, nam
vsiljujejo svoja pravila, svoje zakone, ki
ustrezajo njihovim apetitom po moči, po
prevladi, po kapitalu (pod pretvezo, da delajo najboljše za vse nas). Večina ljudi pa je
nezadovoljna, ker vrednote takšne družbe
niso naše vrednote, vrednote posameznikov. Ves čas nas vodijo in skrbijo za to, da
ne prepoznamo svojih potencialov, da ne
prepoznamo svojega bistva. V njihovem
načrtu je, da smo nezadovoljni, da nas je
strah, da nas skrbi, da se jezimo … Takšne
nas lahko vodijo kot »ovce«. Vsa ta stanja
strahu, jeze, skrbi so značilnosti razuma,
ki se ga lahko manipulira. Takšna stanja
umetno ustvarjajo, da lahko dosežejo, karkoli želijo.
Skrbno pa nam prikrivajo vèdenje o našem »božanskem« bistvu, da je vsak posameznik prek SRCA povezan s kozmično
inteligenco vesolja, ki skrbi za harmonijo vsega. NAŠEGA SRCA NIHČE NE
MORE MANIPULIRATI. Srce točno ve,
kaj je treba narediti, da je najboljše za vse,
za skupno dobro (da je istočasno najboljše
za nas in za druge!). Ampak srce je treba
ZAČUTITI. Zelo preprosto ... Začutiti je

treba glas srca in mu slediti (temu včasih
pravimo »šesti« čut). Srce je tisto, ki širi
ljubezen, harmonijo, mir, radost, iskrenost, poštenost, zdravje (ko delujemo iz
srca, ne zbolevamo).
ZAČUTITI se in temu občutku slediti, je
rešitev vseh težav sedanjega sveta. Vsak
posameznik se mora spremeniti v sebi,
če želi spremembe okoli sebe. Treba se je
ustaviti, umiriti svoj razum, prisluhniti in
slediti tihemu notranjemu glasu svojega
srca. Vsi lahko to
zavestno
naredimo. To je naša
enost, naša največja skupna moč.
RAZUM
JE
SAMO ORODJE
V SLUŽBI SRCA!
(Že nekaj časa pa
zmotno velja, da je
pomemben samo
razum, kar je med
najpomembnejšimi vzroki za vse
težave sodobnega

sveta.)
VSE JE V NAS! Mir v nas pomeni mir v
družini, mir v družini pomeni mir v družbi, mir v družbi pomeni mir v narodu, mir
v narodu pomeni mir v svetu. Enako velja
za ljubezen, harmonijo, radost, iskrenost,
poštenost ...
Ob tem zavedanju postanemo svet zadovoljnih posameznikov, ki skupaj predstavljamo zadovoljno družbo.
Leopold Potnik
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BISTRIŠKA KASARNA VINCENCA REPNIKA SKOZI OBDOBJA
Današnja vojašnica Vincenca Repnika v našem mestu ima zelo dolgo tradicijo.
Kasarna, ki je bila zgrajena ob koncu 19.
stoletja, se je do leta 1918 imenovala po
cesarju Francu Jožefu. Vojaška sestava je
bila od tega leta za stalno nameščena v našem mestu in je tukaj še danes. Ko je bilo
leta 1848 v Avstriji konec absolutizma, so
v našem mestu ustanovili narodno gardo
pod poveljstvom Karla von Formacherja.
Sestavljena je bila iz civilnih oseb, ki pa
niso imele veliko izkušenj iz vojaštva.
Konjeniška vojašnica Franca Jožefa je bil
sestavljena iz Dragonskega polka št. 5. Dragonski polk je bil ustanovljen leta 1721. Za
njegovega imetnika je bil leta 1849 imenovan ruski car Nikolaj I. v boju proti francoskim četam. Polk je imel tri divizije. Eden
je bil v Gradcu, drugi v Gorici in tretji pri
nas v Slovenski Bistrici. Uniforma polka je
bila: rdeče hlače, moder suknjič s cesarjevo
rumenimi obrobami in z belimi gumbi.
Leta 1910 je bilo v našem mestu ob popisu
prebivalstva kar 17,5 % vojakov, kar je zelo

Fotografija Dragoncev iz leta 1902.

veliko. V šoli za rezervne častnike je bil leta 1917 tudi slikar Božidar Jakac, ki je v tem času tudi skiciral vedute našega mesta. Po
koncu prve svetovne vojne je objekte prevzela Jugoslovanska kraljeva vojska. Med drugo svetovno vojno so kasarno zavzeli Nemci,
po vojni JLA, od leta 1991 pa je v njej Slovenska vojska.
Druga fotografija je iz leta 1908, tretja iz leta 1914.

Pogled na kasarno Franca Jožefa iz leta 1908. Levo je še vidna
nova jahalna šola. Danes je na tem prostoru trgovski center.

Pogled na vojašnico v času, ko je bila v lasti
Jugoslovanske kraljeve vojske.
Viktor Ajd

Razglednica izpred začetka prve
svetovne vojne priča o veliki pomembnosti nastanitve vojaškega
polka v našem mestu. Desno spodaj:
poskrbljeno je bilo tudi za zabavo oficirjev.
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MAKSIMILJAN
TRAMŠEK,
direktor Komunale
Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar

Potem ko ste že od avgusta lani, po odstopu dolgoletnega direktorja Blaža
Gregoriča, vodili Komunalo Slovenska
Bistrica, ste s prvim julijem nastopili
polni štiriletni mandat. Zakaj ste se odločili, da kandidirate za zasedbo direktorskega mesta?
Toliko časa sem že v občinski politiki, da
delovanje javne gospodarske službe kot
tudi delovanje občinskega sveta in nenazadnje krajevne skupnosti, ki jo vodim že
tretji mandat, dobro poznam. Poslovanje
Komunale sem zelo dobro spoznal, bil
sem tudi nadzornik. Delovanje družbe
skušam dvigniti na malo višjo raven; to
mi predstavlja izziv, zato sem se za kandidaturo tudi odločil. Ko sem začel leta
2011 delati v nadzornem odboru, je bilo
zaposlenih 68 ljudi, Komunala je ustvarila
za slabe 4 milijone evrov prihodov. Danes družba ustvarja preko 10 milijonov
prihodkov, zaposlenih je 120 ljudi. Vizija je, da bomo rastli. Je pa tudi izziv, ker
prihajam iz gospodarstva. Skoraj 25 let
sem delal v zasebnem sektorju, kjer je bil
drugačen način dela. Zadeve so se odvijale
zelo hitro, zdaj pa prihajam v sistem, kjer
je treba določene zadeve usklajevati tudi
na politični ravni v več občinah.
Z enim izzivom ste že uspešno opravili.
Med epidemijo novega koronavirusa ste
morali storiti res veliko.

Dnevno smo usklajevali vse naloge in zadolžitve, po posameznih področjih smo
razporedili zaposlene, določeno število
ljudi je bilo tudi v karanteni. Poskušali
smo nemoteno izvajati javno gospodarsko službo na vseh ravneh, pri vodooskrbi, kar je bil še posebej velik zalogaj, pri
odpadkih, odvajanju in čiščenju, pri javni
snagi v mestu, pri vzdrževanju vseh lokalnih cest in seveda na ravni pokopališke
dejavnosti. Pravočasno smo si zagotovili
zadostno število zaščitnih sredstev. Nekaj
osnovne zaščite smo sicer imeli na zalogi za približno teden dni. Zaščitne maske
smo morali razdeliti vsem zaposlenim.
Maske smo pridobili predvsem s pomočjo
naših partnerjev, dobaviteljev po ugodni
ceni. Bili smo kreativni, bili smo prisotni
tudi medijsko, sprejeli smo veliko ukrepov in prešli na elektronsko poslovanje.
Skoraj ves ta čas smo nemoteno izvajali
našo službo na vseh področjih. Najbolj
pomembno pa je, da se nihče od naših zaposlenih ni okužil.
Nekoliko ste že omenili poslovanje družbe. Kakšni so torej poslovni rezultati
leta 2019 v primerjavi z letom poprej?
Družba se je v zadnjih dveh, treh letih
srečevala z veliko težavo predvsem na področju odpadkov. Za vse objekte v CERO
Pragersko plačujemo najemnino občinam
ustanoviteljicam. Količina odpadkov se je

povečala, za odpadke, ki so se prej po prebiranju shranjevali neposredno v jamo,
danes velja, da jih več kot 70 odstotkov
vozimo v termično obdelavo. To je seveda zelo vplivalo na poslovanje regijskega
centra za ločevanje odpadkov, zato je bilo
tudi poslovanje Komunale leto poprej negativno.
V ta namen boste v prihodnjih štirih
letih osrednjo pozornost namenili ravno problematiki ravnanja z odpadki.
Kakšna je vaša vizija na tem področju?
Dejstvo je, da sistem ravnanja z odpadki ne funkcionira. Zato smo aktivni tudi
na državni ravni, sodelujemo v različnih
združenjih. Količina odpadkov se je v
zadnjih letih podvojila. Trenutno v regijskem centru zberemo 21 tisoč ton vseh
odpadkov, med njimi so tudi odpadki iz
industrije. Vedno govorimo samo o mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev, pozabljamo pa na industrijo.
Javno službo izvajamo v petih občinah,
odpadke, ki jih zbiramo, moramo tudi
obdelati. Obdelujemo mešane komunalne odpadke, medtem ko vse druge odpadke, kot so embalaža, papir in steklo,
prodajamo embalažnim družbam. Shema
ne funkcionira, embalažne družbe, ki jih
je ustanovila država, bi morale poskrbeti
za nastale odpadke, od nas jih prevzemajo zgolj 40 odstotkov. Odpadki se sedaj
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kopičijo na naših deponijah, sami pa jih
ne smemo obdelovati. Te zgodbe rešujemo skozi interventne zakone, trenutno
je v proceduri zakon, ki naj bi delno rešil nastalo situacijo. V skladišču imamo
približno 600 ton embalaže, medtem ko
skladiščna kapaciteta znaša zgolj 200 ton,
vse druge odpadke skladiščimo na prostem. Zato nastaja velik okolijski problem,
velika je tudi požarna ogroženost, to nas
vse skupaj skrbi. Načrtujemo, da bi se v
prihodnjem mandatu nekoliko osamosvojili, da ne bi bili tako močno odvisni do
embalažnih družb. Stremimo k temu, da
bi začeli obdelovati embalažo. Odpadke
bi tudi predelali v proizvode in jih dali na
trg. Vlagali bomo v infrastrukturo v zbirnem centru. V ta namen se povezujemo z
raznimi poslovnimi partnerji, ki tržno delajo na pridelavi goriva. Večina odpadkov
namreč pristane kot gorivo za sežigalnice.
Poskušali bomo proizvajati gorivo in znižati ceno, kar bo posledično tudi zmanjšalo vpliv na cene javne gospodarske službe
in tudi za uporabnike.

Kakšni pa so drugi načrti Komunale
Slovenska Bistrica v prihodnjih štirih
letih?
Za mandatno obdobje 2020–2024 predvidevamo 14-odstotno rast števila vseh zaposlenih na Komunali Slovenska Bistrica.
Velik poudarek bo na izobraževanju zaposlenih na vseh ravneh operativnega in menedžerskega dela. Na področju varnosti in
zdravja pri delu bomo veliko pozornosti
posvetili zagotavljanju in promoviranju
varnega in zdravega dela, pregledom delovne opreme, usposabljanju zaposlenih,
nadzoru ter ukrepom izboljšanja pogojev
dela v obliki nabave novih, sodobnejših
in varnejših delovnih strojev, opreme in
osebne varovalne opreme. Varna, kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo ter
urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter nenehno izvajanje ukrepov za
zmanjševanje vodnih izgub so poglavitni
cilji družbe na področju izvajanja dejavnosti vodooskrbe in dejavnosti odvajanja
ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Želimo povečati dejavnost tr-

žnega segmenta, saj nam ta omogoča kontinuirano rast, vlaganja v modernizacijo
in razvoj zaposlenih. Želimo biti prisotni
v lokalnem okolju, izvajati določena dela
tudi za fizične stranke, poslovne subjekte
in podjetja. Vlaganja v osnovna sredstva
nam bodo omogočila, da bomo lahko
nudili dober servis našim občanom. Prav
tako bomo pripravili projekt izgradnje
skladiščnih prostorov in garaž za potrebe
zaposlenih in voznega parka na območju
čistilne naprave in projekt izgradnje novih poslovnih prostorov Komunale, ki bi
bili prijaznejši za uporabnike. Sprejemna
pisarna za občane bo delovala vse delovne dni v tednu. Nujno potrebna je tudi
digitalizacija Komunale. Pristopili bomo
k projektu postopne digitalizacije pri poslovanju s papirno dokumentacijo. Želimo si nove Komunale, ki bo prijazna do
uporabnikov.
Tomaž Ajd
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Izobraževanje je kot voda,
četudi se ustavi svet, teče dalje
kulture, navade in življenjski slog drugih
narodov, ter tako krepiti solidarnost, demokratičnost in prijateljstvo.
Vsakoletni natečaj Umetnije spodbudi
nadarjene ustvarjalce na področju književnosti, slikarstva, fotografije, lutkarstva,
gledališča in filma; nekateri talenti med
njimi resnično presenetijo. Dva vrhunska
eseja, poslana na dva odmevna razpisa v
naši državi, je v letošnjem šolskem letu
napisal Luka Mihailović Potrč. Drobtinice
resnice – naš svet s perspektive realizma
je po oceni slovenskega centra PEN najboljši dijaški esej v državi. Draga Slavka
ali o nesmiselnosti upanja pa so kot eno
najboljših ljubezenskih pisem v državi na
natečaju ocenili žiranti KD Josipine Turnograjske.

Slika 1

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica
vsako leto na različnih področjih nizajo
izjemne dosežke, na katere se s ponosom
zazremo ob koncu šolskega leta. Tudi letos
so vložili ogromno časa v priprave na številna tekmovanja, žal pa je marsikatero izvedbo preprečila epidemija. Kljub vsemu
jim je, preden se je ustavil svet, marsikaj
odlično uspelo; večinoma izpostavljamo
maturante. Tudi nekaj naših pomembnih
dogodkov smo uspeli izpeljati.
Že jeseni smo osnovnošolce in naše dijake za nekaj časa prelevili v podjetnike.
Za dva dni se nam je pridružil tudi znani
obraz akcije Štartaj Slovenija Matija Go-

Slika 2

ljar iz Ustvarjalnika, pospeševalnika mladinskega podjetništva. Mladi so skupaj z
njim oblikovali poslovne modele, ustvarili
prototipe svojih izdelkov in jih na koncu
predstavili pred komisijo (slika 1).
Maturantka Klara Očko je ena izmed sedmih prejemnikov štipendije Fundacije za
inovativne mlade, ki jih za mlade podjetnike podeljuje predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor (slika 2).
Decembra smo gostili romunske in srbske
partnerje v projektu Erasmus+ Mladi v
akciji. Z izmenjavo želimo med mladimi
spodbujati sodelovanje in vrstniško učenje, jim omogočiti, da spoznajo različne

Slika 3

Vita Mikulič Vernik je z nagrajenim likovnim delom ET HOC NON ET VITIUM,
navdahnjenim z modernistično književnostjo in Magrittovo sliko To ni pipa želela nakazati varljivost podob. Silhueto v
hipu prepoznamo kot invalida, s čimer je
nakazala, da pri ljudeh najprej opazimo
hibo (slika 3).
Nadarjeni matematik Žan Hozjan je z
matematiko okužil tudi nekaj svojih vrstnikov. Z izvirnim odnosom do matematičnih problemov je sodeloval na tekmovanjih, kot sta Matemček in Logična
pošast, pripravljal se je na mednarodna
tekmovanja, po njegovi zaslugi pa tudi
naša šola izvaja tekmovanje Razvedrilna
matematika (slika 4).

Informator, julij
Informator;
april2020
2014

Slika 4

Zelo talentirana dijakinja 1. letnika Katarina Grilj se je uvrstila na evropsko
dekliško matematično olimpijado na Nizozemskem, državna prvakinja v znanju
matematike pa je bila večkrat že v osnovni
šoli. Tudi Izidor Gregorič že več let sodeluje na domačih in mednarodnih tekmovanjih – že v drugem letniku se je udeležil
naravoslovne olimpijade.
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In potem je prišla korona. Za
nekaj časa smo svoje okolje in
izobraževanje omejili na štiri
stene. Pouk je potekal s pomočjo naprednih tehnologij in programske opreme, ki nas je še
pred časom razdvajala, zdaj pa
tesno povezala. Vsakega obraza
na zaslonu in čisto vsakega glasu iz zvočnikov smo bili veseli.
Pot »v šolo« se je omejila na premik iz spalnice v delovno sobo
ali s postelje k pisalni mizi. Ure
slovenščine so postale literarni
večeri, učna ura matematike se
je kdaj prepletla z glasbo in petjem … Kuhinja je postala laboratorij, kozarci epruvete, vlogo
precizne tehtnice je prevzela
gospodinjska. A dijaki so kljub
vsemu uspešno načrtovali in
izvajali poskuse s kemikalijami,
ki so jih imeli na voljo doma,
opažanja pa utemeljevali z reakcijami in izračuni. Na srečo
ni nihče pognal kuhinje v zrak
(slika 5).

Slika 5

Profesorji športa so dijake
spodbujali k telesni aktivnosti,
ki je postala v času posedanja in
poležavanja v zaprtem prostoru
še toliko pomembnejša. Na srečo je veliko dijakov doma zunaj
mesta, kjer je treba kaj postoriti znotraj in okoli hiše, s čimer
se je razvijal še en pomemben
proces, pomoč staršem pri domačih opravilih (slika 6).
Kljub vsemu smo šolsko leto
uspešno pripeljali do konca.
Dijaki so svoje obveznosti v veliki večini zavzeto in pravočasno opravili. Zadnji šolski dan
se bomo končno spet srečali na
šoli in poslovili še bolj slovesno
in ganljivo kot leta poprej. Od
maturantov poklicne mature se
bomo poslovili 7., od gimnazijskih maturantov pa 13. julija na
grajskem dvorišču. Poleg maturitetnih spričeval bomo podelili še priznanja in nagrade
šole. Častni gost bo župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar, ki bo za odličen uspeh
svečano podelil tudi županove
petice kar 33 maturantom.
Slika 6

Alenka Ajd Bratkovič, prof.
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LUKA MIHAILOVIĆ POTRČ
NAPISAL NAJBOLJŠI
ESEJ V DRŽAVI

Foto: osebni arhiv

Luka Mihailović Potrč, dijak 4. b Srednje
šole Slovenska Bistrica, je v svoji kategoriji napisal najboljši esej v državi. Slovenski
center PEN letos že 52. organizira Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V
okviru srečanja že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih
srednješolk in srednješolcev na razpisano
aktualno temo, o kateri na blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literati z vsega
sveta. Žirija je letos nagradila štiri mlade
esejiste. Med njimi je tudi Luka Mihailović
Potrč, ki je pisal pod mentorstvom Lidije
Ličen, profesorice slovenščine na Srednji
šoli Slovenska Bistrica. Žirija je v obrazložitvi napisala naslednje: Esej Drobtinice
resnice – naš svet s perspektive realizma
Luke Mihailovića Potrča je pretresljiva in
poetična, na trenutke črnogleda in satirična metafora mladostnikove krhkosti sredi
sodobnega kaosa. Avtorjeva (samo)kritičnost izhaja iz zavesti o kompleksnosti
odnosov v svetu, nasprotij med videzom
in neusmiljeno resničnostjo ter edinstvenostjo lastnega jaza in ugotovitvijo »vsi
smo nihče«.
Luka Mihailović Potrč pravi, da mu pisanje kot dejavnost ne pomeni veliko:
»Sam namreč enostavno pripovedujem o
stvareh, ki jih preberem ali v svetu opazim sam. V dejstvu, da gre pisanje ljudem
od rok različno dobro, vidim le dva raz-

loga: sposobnost, v svetu videti resnico,
in sposobnost, videno ljudem predstaviti na zanimiv način. Po mojih izkušnjah
ima pri pisanju talent zelo majhno vlogo.
Ljudje pisanju pripisujejo ogromno težo,
ki je sam ne opažam. Dobrega pripovedovanja se po mojem mnenju lahko nauči
prav vsak posameznik, in to enostavno s
pogostim prebiranjem ali poslušanjem
sebi najljubših zgodb in pripovedovalcev.
Sedaj ko sem dobil priznanji, mi ljudje
govorijo, da posedujem dar pisanja. Jaz
svojega daru ne vidim v pisanju. Največji
približek daru, ki ga posedujem, je zmožnost, svet videti takšen, kot je v resnici,
– in prav to se pogosteje kot za dar izkaže
za prekletstvo. Pisanje se, presenetljivo,
za najpriročnejše izkaže v šoli, a ne zaradi pridobivanja ocen (te niso tako blesteče, kot bi človek utegnil pomisliti). Zame
predstavlja zanimivo dejavnost, nekakšno
igro. Kako nekaj napisati na najzanimivejši način. To igro bi se bilo namesto vrtenja
šolskih potrebščin v rokah zagotovo zelo
zanimivo igrati med poukom, a sam na to
seveda ne bi nikoli niti pomislil (če pa bi,
bi bil najbrž ravno to razlog za moje netako-blesteče ocene).«
Luka je letos prejel že drugo odmevno
nagrado za esej (prva je bila nagrada za
eno najboljših ljubezenskih pisem v državi; organizator KD Josipine Turnograjske).

»Nikoli si nisem niti mislil, da bo kdo opazil moje pisanje. Eno priznanje je zakon,
ampak dve? Steroidi za mojo samozavest.
Ti priznanji sta kot petica v šoli ali prvi
seks v življenju – povsem nepričakovan
dogodek, ki naenkrat pritegne pozornost
majhne množice ljudi, ki želi vedeti, kako
ti je uspelo. Moj odgovor ostaja v vseh treh
primerih enak: nimam pojma. Kot sem
že rekel, le pišem o stvareh, ki jih v svetu
opažam. Mnogo več kot sami priznanji mi
pomeni mnenje tistih, ki so moje pisanje
prebrali in ga označili za priznanje vrednega. Za njihovo nadvse vrhunsko odločitev bom našel tudi kakšno praktično
uporabo: drugi fantje se hvalijo s postavo,
jaz se bom pač z dvema kosoma papirja.
Ta poved najbrž popolnoma pojasni moje
presenečenje nad prvim seksom v življenju. Sedaj pa mi oprostite, vendar moram
končati. Profesorica je ravnokar opazila,
da ne sledim pouku. Do naslednjič …« o
svojih priznanjih razmišlja Luka Mihailović Potrč.
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica Luku
iskreno čestitajo in se zahvaljujejo za vse
ustvarjalne in razmišljujoče trenutke, ki
jih je v štirih letih z esejskim pisanjem kot
veščino oblikovanja in izražanja samostojnega mnenja delil z njimi.
Tomaž Ajd
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PROJEKT POGUM NA OŠ POHORSKEGA
ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

Naša šola je že tretje leto vključena v projekt Pogum – krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Ključni izziv, na katerem temeljijo dejavnosti, se imenuje Raziščimo
naravno in kulturno dediščino domačega
kraja.
Udeležili smo se Podob bistriških domačij, kjer smo se seznanili s kulturno dediščino, domačo obrtjo ter z domačimi jedmi nekoč in danes. Učenci 4. razredov so
pletli košare iz vrbovih vej. Odpravili smo
se tudi v Bistriški vintgar, kjer smo spoznavali njegovo izjemno naravno in kulturno dediščino.
V tednu otroka je vsako leto na šoli zanimivo dogajanje, kjer ne manjka druženja,
iger, sprostitve in razvedril. Med drugim
so tretješolci obiskali eko kmetije Brumec,
Podgrajšek in Bernik ter pri njih preživeli zanimiv naravoslovni dan, namenjen
osveščanju samooskrbe. Pouk v drugih
razredih so popestrili obiski babic, ded-

kov in učencev iz višjih razredov, ki so
učence z branjem pravljic popeljali v svet
domišljije. Učenci razredne stopnje so bili
tudi na obisku v Domu dr. Jožeta Potrča
Slovenska Bistrica. S starejšimi občani so
se pomerili v različnih družabnih igrah.
V času tedna otroka je potekala tudi simbioza giba ter druženje otrok iz vrtca in
šole. V 2. c-razredu so se učenci družili z
dedkom učenca Vida in iz gline ustvarjali unikatne skodelice. Učence so v šoli pri
uri športa obiskali stari starši. Skupaj so se
gibali, igrali, družili in pri tem neizmerno
uživali. Ustvarjalno so zapisovali igre babic in dedkov nekoč v angleškem jeziku
pri predmetu tuji jezik.
Učenci 5. razredov so raziskovali naravno
in kulturno dediščino domačega kraja.
Skupaj z učitelji so si ogledali staro žago in
vodno drčo, po kateri so včasih spravljali
les v dolino.
Na podružnični šoli Zgornja Ložnica smo
z učenci od 6. do 9. razreda izvedli pohod
po Stepišnikovi poti, po kateri smo iskali
kulturne znamenitosti domačega kraja.

Učenci 4. in 5. razreda podružnične šole
Zgornja Ložnica so izmenjali knjižne kazalke z učenci iz Indije. Na njih so upodobili slovensko naravno in kulturno dediščino. Pri pouku tehnike in tehnologije
so učenci izdelovali nove družabne igre in
raziskovali Slovenijo kot skupnost državljanov pri predmetu DKE.
Vsako leto izdelujemo izdelke za dobrodelni bazar, pri čemer krepimo številne
kompetence podjetnosti (odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vrednotenje zamisli, vključevanje virov ter finančno in
ekonomsko pismenost).
Skozi vsa šolska leta pa poteka aktivno
jutranje varstvo in varstvo vozačev na matični in podružnični šoli, kjer učenci svoj
čas čakanja na pouk ali prevoz domov
preživljajo ob družabnih aktivnostih.
Projektne aktivnosti so zelo popestrile obvezni program in učencem ter učiteljem
prinesle nove izkušnje in priložnosti za
razvijanje kompetenc podjetnosti.
Gabrijela Ploj Zavšek
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ZMAGA VESELIH SONČKOV
S SPODNJE POLSKAVE

Debatni klub Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, kjer debatirajo
učenci v slovenščini in angleščini, uspešno vodi učiteljica Irena Krajnc. Pred kratkim so zmagali na online osnovnošolskem
turnirju. Člani ekipe Veseli sončki so Ema
Jesenek (prva govorka), Niko Tomac (drugi govorec) in Daša Šuntner (tretja govorka), ki so na tem področju dejavni dve leti
in so tudi že zmagovali na turnirjih v živo.
Kljub epidemiji novega koronavirusa so se
odločili, da bodo z delom nadaljevali prek
spleta na daljavo in se udeležili prvega
online debatnega turnirja. Mladim deba-

terjem je pri pripravah pomagala nekdanja učenka, sedaj maturantka in članica
srednješolske svetovne nacionalne ekipe,
Ema Žagar. Tehnično podporo in nasvete,
kako debatirati na daljavo, je vodil Miha
Andrič, direktor ZiPa. Na tekmovanje so
se pripravljali prek video srečanj na ZOOM-ovi spletni platformi. Debatna trditev, na katero so se pripravljali, je bila:
»Zdravniki in ne starši bi morali imeti
odločilno besedo pri zdravljenju otrok.«
Pripraviti so morali argumente za in proti. Na turnirju so dobili trditev: »Dobro
je biti slaven,« za katero so imeli eno uro
priprave na daljavo. Kako drugače je debatirati prek spleta kot v živo, so debaterji
povedali tudi v oddaji Infodrom RTV Slovenije. »Prvotna razlika je v tem, da si pri
debatiranju v živo na določeni gostiteljski
šoli in debatiraš v razredu pred sodnikom
v živo. Pri debati na spletu si doma in debatiraš prek različnih aplikacij. Najprej so
si debaterji posamezno pripravili predloge
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za sestavo skupnih argumentov, nato so se
začeli pripravljati skupaj prek spleta in vadili z drugimi debaterji. Lažje je to, da lahko debatirajo doma iz svoje sobe, se lažje
se dogovorijo za čas srečanja, saj je v živo
včasih težko najti skupen čas za pripravo.
Ravno tako smo se lažje dobili prek spleta z Emo Žagar in Miho Andričem, kar bi
drugače težje realizirali,« pojasnjuje mentorica Irena Krajnc in dodaja, da je težje
komunicirati s sodebaterji med debato,
saj ne morejo takoj vprašati svojega sodebaterja, ampak morajo počakati, da gredo
v zasebno sobo, kjer se nato pogovorijo.
Slaba stran turnirja na daljavo je ta, da je
lahko kdaj slaba povezava, zaradi česar se
debato prekine, kar se v živo ne more zgoditi. Irena Krajnc še pravi, da je bila to za
vse njih ena velika preizkušnja in da so se
iz nje veliko naučili. Mentorica je ponosna na svoje Sončke Emo, Dašo in Nika ter
jim čestita za zmago. Za pomoč se zahvaljuje tudi drugim svojim debaterjem, Emi
Žagar in Mihi Andriču.
Tomaž Ajd

VRTEC LAPORJE, NOVA
HIŠA LAPORSKIH OTROK

no in varno okolje, hkrati pa predstavlja
nove priložnosti za učenje, raziskovanje
in spodbujanje radovednosti otrok. Veselje, smeh in navdušenje otrok v vrtcu nas

Kje so doma najlepše sanje in kje se rojevajo čarobne pravljice? Kje se pojejo najlepše pesmi in kje se sliši otroški smeh na
krilih vetra? V našem, na novo zgrajenem
Vrtcu Laporje. V naši novi hiški, kjer je
mnogo drobnih ust, ki o sreči le drobijo in
se vrtca veselijo.
Vsak dan je v našem vrtcu prav poseben
dan in vsak je nova dogodivščina. Prostori v novem vrtcu omogočajo otrokom,
strokovnim delavkam in staršem otrok iz
štirih oddelkov vrtca preživljanje veselih
in razigranih trenutkov v spodbudnem
učnem okolju. Harmonija barv, estetike
in funkcionalnosti prostorov nam nudi
mirno in sproščeno vzdušje ter spodbud-

bogatijo in učijo. Spomnijo nas
na dejstvo, kako lepo je biti del
njihovega odraščanja, sprejemanja in del njihovega razigranega
vsakdanjika.
Zagotovo bo naš novi vrtec ostal lep spomin mnogim generacijam, spomin na iskrivo in
brezmejno domišljijo otroških
radostnih dni.
Ines Domadenik, dipl.
vzgojiteljica, Vrtec Laporje
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VRNITEV V ŠOLO
Naša šola je ponovno zaživela, ko je po
osmih tednih izobraževanja na daljavo
najprej sprejela učence prve triade. Ti so
vstopili v nekoliko spremenjeno šolsko
okolje, v nekoliko drugačno organizacijo. Čeprav so učitelji pričakovali malce
zaskrbljene, zadržane in sramežljive učence, so jih mali korenjaki izjemno presenetili. Ponosno so samostojno vstopali
v šolski prostor. Z iskrenim nasmehom

ki so in še bodo sledili v tem šolskem letu,
vsekakor niso in ne bodo taki, kakršnih
so bili vajeni do sredine marca. Šola je kar
naenkrat postala prostor, kjer je druženje,
če ni na primerni razdalji, skoraj prepovedano, dotike med učenci pa budno
spremlja učiteljevo ostro oko. Delavci šole
so naenkrat postali drugačni, saj se njihovi obrazi skrivajo za maskami, a kljub
temu se pod njimi skrivajo nasmejani ob-

Foto: Luka Husu

in z iskricami sreče v očeh so opazovali
in pozdravljali svoje sošolce in učitelje s
»komolčnim pozdravom«. Veselja in tudi
kakšne solzice sreče v ponovnem prvem
šolskem dnevu ni manjkalo niti pri učencih niti pri učiteljih.
Z vrnitvijo v šolo so učenci vstopili v novo
pustolovščino in začeli pisati prvo »pokorona« zgodbo. V njo zagotovo lahko napišejo, da prvi dan in vsi nadaljnji dnevi,

razi, ki so veseli vrnitve otrok.
Razredničarke in razrednik ter drugi učitelji, ki so prevzeli polovico razreda, so
učence prvo šolsko uro seznanili z novimi pravili šolskega reda. Razložili so jim,
da so dobili svojo mizico, za katero vedno
sedijo, da ne zahajajo v garderobe, ampak čevlje pustijo pred matično učilnico,
ki jim je bila dodeljena. Veliko pozornost
so namenili pravilnemu in doslednemu
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umivanju rok, ki je poleg ustrezne razdalje najnujnejši ukrep prepričevanja prenosa virusa. Seveda ni manjkalo opozoril,
da se ne objemajo, si ne posojajo šolskih
potrebščin, da ne prijemajo kljuk in da ne
prinašajo v šolo in odnašajo iz šole ničesar.
Učence pa je najbolj zanimalo, kaj bodo
lahko sploh počeli, če bodo morali ves čas
pouka in podaljšanega bivanja upoštevati
varnostno razdaljo. Tekom prvega tedna
so spoznali, da to ni velika ovira, morda
celo prednost, saj so se seznanili z različnimi že pozabljenimi igrami ali pa so
imeli priložnost, izmisliti si nove. Velik
del pouka so učenci preživeli v naravi,
na svežem zraku, kjer so dobili možnost
izkustvenega učenja, zraven tega pa tudi
priložnost, da so se lahko za delček sekunde hote ali nehote tudi dotaknili svojega
prijatelja.
Po prvih dveh tednih ponovnega šolanja
naši učenci prve triade pišejo že drugo
»pokorona« zgodbo. Tokrat lahko vanjo
zapišejo, da so ponovno združeni v celoten razred, da imajo ves čas pouka ob sebi
razrednika in da lahko že sedijo s svojim
najboljšim prijateljem. Lahko omenijo,
da glavni junaki zgodbe niso več le sami,
temveč so v zgodbo vstopili novi liki, prejšnji teden devetošolci, v tem tednu pa še
četrtošolci in petošolci. Vsekakor lahko
zapišejo, da se veselijo srede, ko bodo skozi šolska vrata stopili še učenci 6., 7. in 8.
razredov. Nemara bo celo kdo dodal, da
kljub marsikateri obljubi države o rahljanju ukrepov še do tega ni prišlo. Mogoče
se bo našel posameznik, ki bo zapisal, da
je dovolj zrel in da razume, da so nova pravila pomembna za zdravje celotne družbe.
Nedvomno pa bi lahko vsak učenec zapisal, da je bilo to šolsko leto zanj posebno
in da mu bo za vedno ostalo v spominu.
Katja Leva, 2. OŠ Slovenska Bistrica
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NEDOVOLJENI ODJEMI
VODE IZ VODOVODNEGA
SISTEMA
Na Komunali Slovenska Bistrica smo kot
upravljavec javnega vodovodnega omrežja prek telemetrijskega nadzora sistema že
nekaj časa ugotavljali povišane neavtorizirane odjeme pitne vode iz vodovodnega
sistema. V mesecu marcu in aprilu smo
fizično pregledali celoten sistem in pri
pregledu vizualno nismo zaznali puščanj
vode. Ker pa nam trenutne tehnične možnosti omogočajo natančnejše preglede
individualnih prilkjučkov in spremljanje
pretokov na posameznih odcepih do vodomernih jaškov, smo povečane odjeme v
kontroli z letnimi porabami vode selekcionirali in se posvetili iskanju mikrolokacij.
26. maja smo začeli izkopavati individualne vodovodne priključke za potrebe
oskrbe s pitno vodo stanovanjskih hiš, ki
se po Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Ur.
l. RS, št. 88/12) in 38. členom Odloka o
oskrbi z vodo na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 91/15) šteje
kot priključek stavbe na javni vodovod v
lasti lastnika stavbe. Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali
najemnik stavbe pa mora preverjanje iz-

vedbe in delovanje cevovoda in opreme
priključka stavbe na sekundarni vodovod
ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v okviru
omrežnine.
Kot upravljavec javnega vodovoda moramo voditi evidence o stavbah in opremi
priključkov stavb na sekundarni vodovod,
v primeru novogradenj pa tudi o trasah
priključkov z izvedbo geodetskega posnetka. Skladno z 21. členom tega Odloka
je prepovedana lastna oskrba s pitno vodo
vseh stavb, ki ležijo znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba.
Pri odkopavanju priključkov za stanovanjske hiše je bilo ugotovljeno, da je
bil izveden nedovoljen odcep, ki je polnil dotrajano opuščeno vodovodno cev,
in položena je bila še dodatna cev, ki je
mimo priključka omogočala dotoke vode
za objekte na tem območju.
Tako izvedeni odjem vode
je povzročal letno za približno 35.000 m3 izgube vode
na vodovodnem sistemu.
Celotna izvedba nelegalne
priključitve je bila izvedena
na zasebnem zemljišču z
gradbenim posegom v zemljišče velikosti približno
10 m2, kar pomeni, da poseg ni bil nenamerno, skrito
dejanje, ki ga ne bi bilo mogoče opaziti.
Oskrba s pitno vodo je še
posebaj v času hidrološke
suše ključnega pomena za
vse prebivalce v občini. Dejanje naklepa znižanja standarda oskrbe s pitno vodo
v vodovodnem sistemu –
ki pomeni slabše pretoke
v sistemu, večanje števila
okvar zaradi nihanja pretokov, povečano vzdrževanje
in nadzor sistema, kar draži storitev oskrbe, pri tem
pa zaradi nedovoljenega
in nekontroliranega vpliva
lahko negativno deluje tudi
na zdravje uporabnikov –
odraža zaskrbljujoče stanje
zavesti ljudi v naši družbi
v naši neposredni bližini.

To dejanje in izvedba sta resnično vredna
prezira tistega, ki si je dovolil poseg na
infrastrukturo v taki meri, da je ogrožal
zdravje ljudi okoli sebe.
Žal pa ugotavljamo, da to ni osamljeni
primer, zato bomo v prihodnje nelegalnim odjemom pitne vode iz vodovodnega sistema v sodelovanju s pristojnimi
inšpekcijskimi službami in s pomočjo
sodobne tehnologije posvečali še več pozornosti, volje, energije in entuziazma vsi
zaposleni, saj bomo le tako lahko vodovodni sistem, ki je na žalost očem skrit in
nedostopen, vzdrževali v skladu s standardi, ki bodo uporabnikom zagotavljali
varno oskrbo s pitno vodo in zaupanje v
njegovo delovanje.
Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.
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ZA ZDRAVJE POSKRBIJO SAME
Kako pomembno je gibanje vse življenje,
zlasti pa ga ne smemo zanemariti na starost, se zavedajo ženske na Pragerskem. Z
veseljem vas vabijo v svojo družbo. V tamkajšnji šolski športni dvorani se srečujejo
vsak ponedeljek od 17.30 do 19.30. A rekreativne telovadke niso le s Pragerskega,
temveč prihajajo tudi z Leskovca, Spodnje
Polskave, Črešnjevca, iz Starega Loga in
Gaja. Zbere se približno 30 žensk, starih
od 52 do 75 let. Le v dveh šolskih urah naredijo več kot tisoč različnih gibov, ki so
koristni, dobrodejni za ohranjanje zdravja
in dobrega počutja, saj to zelo potrebujejo v svojih letih. Udeleženke vadijo pod
vodstvom upokojene profesorice Miroslave Ptičar, ki je poučevala telovadbo na
srednji ekonomski šoli v Mariboru. Zdravo gibanje ob prijetnem druženju izvajajo devet mesecev, letos nekaj manj zaradi
koronavirusa, junija pa se odpravijo na

dopuste s svojimi družinami. Telovadke se
rade tudi družijo in poklepetajo, kadar se
odpravijo v Gostišče Jurič na Črešnjevcu,
in si privoščijo odlično kulinariko in do-

mačo kapljico. Ujeli smo jih v objektiv tik
pred koncem.

Z RODENDRONI
OSVAJAL ZLATE VRTNICE

Brigita Ptičar

se pelje skozi Leskovec, se rad
ustavi pri njem in občuduje
prekrasno cvetje. Da Zvonko
ni kar tako, dokazujejo tudi
številne srebrne in zlate vrtnice, osvojene na občinskem
tekmovanju, na katerem so
preverjali urejenost okolja zasebnih stanovanjskih
hiš, ulic, balkonov, kmetij in
drugih objektov splošnega
družabnega pomena. Takšno
cvetje, ki se bohoti na njegovem vrtu, je v ponos le redkokateremu moškemu, saj
pravijo, da je ženska roka zlata roka za lepo okolje in lepe
rože.
Brigita Ptičar

Zvonko Pirec se ponaša z vrtom, polnim spomladanskih cvetočih grmovnic. Ob njem se radi ustavijo
mimoidoči in ga občudujejo, saj privablja poglede.
Tudi Leskovčani znajo poskrbeti za lepo okolje v pomladanskih dneh. Ko se začne saditi rože na vrtovih
in v korita za na okna ali balkone, se Zvonko Pirec
pridno smuka ob svojem ribniku in se pogovarja z
rododendroni in ribicami v ribniku. Ima posajenih
kar 32 in vsak ima svojo čudovito barvo. S ponosom
se usede na klopco in občuduje svojo lepoto, ki je
vredna vsakega pogleda. Rododendron je trajna ali
letna rastlina v obliki drevesa, grma ali zeli. Potrebuje veliko nege, tudi zalivanja v suši. Zvonko pa zna
zanje dobro poskrbeti in jih ceniti, saj le on ve, koliko truda je vložil v tako čudovito okolje. Vsak, ki
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KLJUB EPIDEMIJI
OPRAVILI NUJNA DELA
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kraje priletela z Madžarske, eden od njiju je bil
celo obročkan. Belorepec
je v Sloveniji zavarovana
vrsta, prav tako je ta vrsta
na rdečem seznamu ogroženih ptic gnezdilk Slovenije (Uradni list RS, št.
82/02, z vsemi spremembami), kjer je opredeljen
kot kritično ogrožena
vrsta. V letošnjem letu
jim je sicer malo zagodel
koronavirus, a kljub temu
so v lovišču uspeli urediti
najpomembnejša dela.
Brigita Ptičar

Lovsko društvo Črešnjevec je majhna lovska družina, ki šteje 30 članov, z visoko
starostno strukturo. V letošnjem letu so
imenovali novo vodstvo, ki si je zastavilo
visoke cilje v skrbi za prostoživečo divjad.
V družini imajo tudi eno lovko, Darjo Pirec, ki zelo rada s svojo lovsko psičko Kuki
bdi nad celotnim loviščem.
Lovci morajo poskrbeti za malo, srednjo
in veliko divjad, še posebej za zajce, fazane, jerebice in druge, saj jih je v naravi
vedno manj oziroma jih skoraj ni več. Da
jih imajo s čim krmiti, imajo v ta namen
krmne njive. Za lažji nadzor lovišča imajo
lovske opazovalnice, ki jih je treba redno
vzdrževati, in vsako leto naredijo eno ali
več novih. V letošnjem letu so izdelali kar
štiri nove opazovalnice, tako da so lahko na lovišču prisotni podnevi in ponoči
(predvsem lovski čuvaji). Čuvaji imajo po-

sebna pooblastila za nadzor lovišča in narave kot
celote (s področja vznemirjanja divjadi, potepuških psov in krivolova).
Dve novi opazovalnici so
poimenovali Rajhova in
Dvoršakova.
Letos so odkrili zelo redkega belorepca, ki spada
med ogrožene vrste ptic
in je ena največjih ptic v
Sloveniji. Pred kratkim
so ga opazili celo pri vodnem zajetju Medvece v
bližini Pragerskega. Lovska družina Črešnjevec
in DDPS so skupaj sodelovali pri reševanju dveh
belorepcev, ki sta v naše

RIBIČIJA
NA PRAGERSKEM

Ribiška družina Slovenska Bistrica je na
tekmovalni terasi ob ribnikih na Pragerskem in v Gaju začela z ribolovom. Kar
trikrat na teden se tam zbere kakšna ribiška družina iz vse Slovenije in medsebojno tekmujejo in trenirajo, saj se bo vsak
čas začelo pravo tekmovanje, ko se bodo
pomerili za državnega prvaka in uvrstili
na evropsko ali svetovno prvenstvo. Nova
tekmovalna terasa je velika pridobitev, saj
takšne ni daleč naokrog. Tekmovalni ribnik krasijo še drugi ribniki na Pragerskem
in v Gaju ter lepo urejena ribiška koča, kjer
potekajo podelitve nagrajencem. Okolica
ribnikov je lepo očiščena in urejena, v tem
času pa tudi polna rac, labodov in drugega
življenja.
Brigita Ptičar
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ČEBELARSTVO, KRAJEVNE SKUPNOSTI

PREDAVANJE O VZREJI
ČEBELJIH MATIC

Foto: Aleš Kolar

Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica
je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije v torek, 16. junija, pripravilo strokovno predavanje o vzreji čebeljih matic.
Teoretičnega dela in praktičnega prikaza
v čebelarskem centru v Slovenski Bistrici so se udeležili vzrejevalci iz vse Slovenije. » Vsi čebelarji strmimo k temu,
da vzrejamo avtohtono pasmo, kranjsko

čebelo. Namen posveta je, da vzrejevalci, čebelarji in splošna javnost spoznajo
pomembne lastnosti naše kranjske sivke.
Poleg tega se zavedamo, da želimo ohraniti kranjsko čebelo takšno, kot so nam jo
pustili predniki in jo seveda tudi prenesti
na naš podmladek, » pravi Tomaž Samec,
svetovalec pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Podporo selekciji pri vzreji kranjske sivke
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vodi Kmetijski inštitut Slovenije. »To je
precej pomembno delo, na katerem temeljita sama prodaja in proizvodnja matic. V
slovenskem merilu predstavljata približno
20 tisoč matic za slovensko tržišče in približno še enkrat toliko za tuje tržišče. Delo
vzrejevalcev mora biti vodeno in usmerjano,« je poudaril Janez Prešern iz skupine
za čebelarstvo pri Kmetijskem inštitutu
RS, ki je podrobneje predstavil selekcijo
in vodenje linij pri vzreji. Maksimiljan
Prah, predsednik Čebelarskega društva
Slovenska Bistrica pa je gostom predstavil
delovanje njihovega društva. Ob tej priložnosti je predsednik tudi povedal, da je
njihov center pred kratkim dobil še lepšo
podobo. » Konec maja smo predali namenu nova vhodna vrata. Pri tem so nam
pomagali donatorji, Impol je priskrbel
aluminij, podjetje Krt je darovalo pogon,
naš pridruženi član Danilo Motaln pa je
skupaj z ekipo namestil vrata. Kot vedno
pri takšnih projektih, nam je pomagala
tudi Občina Slovenska Bistrica, » je dejal
Maksimiljan Prah in dodal, da so obnovili
tudi 18 panojev ter namestili pet košev in
smerokaze.
Tomaž Ajd

SOGLASJE ZA IZGRADNJO
VETRNE ELEKTRARNE

Člani sveta Krajevne skupnosti Šmartno
na Pohorju so na redni seji, ki je potekala v sredo, 17. junija, podali soglasje za
postavitev male vetrne elektrarne v kraju Kalše. Po večurni živahni, na trenutke burni razpravi, so odločitev sprejeli s
tajnim glasovanjem, s štirimi glasovi za
in dvema proti, ena glasovnica pa je bila
neveljavna. Sejo v prostorih osnovne šole
je spremljalo okoli 30 krajanov Kalš, ki
ostro nasprotujejo izgradnji vetrne elektrarne v njihovem kraju. Kot poudarjajo,
objekta nikakor ne želijo blizu svojih domov, vetrna elektrarna naj bi namreč stala
150 metrov od najbližje hiše. Kalšani so
na sejo povabili tudi tri priznane strokovnjake, ki so skušali članom sveta krajevne
skupnosti pojasniti, da vetrne elektrarne

negativno vplivajo na zdravje ljudi, ki živijo v njihovi bližini, Tomaž Ogrin in Ferdinand Deželak sta poudarila, da vetrne
elektrarne povzročajo nizkofrekvenčni
zvok, ki lahko prodre skozi stene hiš in
povzroča številne zdravstvene težave. »
Na željo krajanov Kalš smo pri Nacionalnem inštitutu za zdravje in hrano naročili hrupno študijo. Ta je pokazala, da so
mejne vrednosti pod dovoljenimi, zato
ne vidim razloga, zakaj ne bi nadaljevali z
gradnjo, »je na očitke o vplivih na zdravje
ljudi odgovoril Marko Kokol, predstavnik
investitorja, podjetja Energo-Maks. Investitor bo sedaj lahko vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, meritve
bodo izvajali do maja prihodnje leto, zatem pa naj bi malo vetrno elektrarno tudi

zgradili. Krajani Kalš sveta KS Šmartno
na Pohorju, ki so se povezali v civilno iniciativo, so zaradi odločitve sveta KS Šmartno na Pohorju ogorčeni. »Odločitev je
pričakovana, znana je bila že v naprej. Investitor je svoje dosegel. Vemo, na kakšen
način je poskušal pri nas, pri najbližjih
stanovalcih, verjetno je bilo podobno pri
svetnikih. Pristojne službe bodo preverile
veljavnost tega obratovanja in veljavnost
nekaterih drugih ozadij, ki verjetno obstajajo. Vemo, da je žal kapital tisti, ki odloča,
to se je pokazalo tudi danes. Investitor s
sredstvi, ki jih dobi od države financira
celotno zgodbo, » pravi Dominik Ivančič,
predstavnik krajanov Kalš in dodaja, da
bodo svojo pravico iskali po pravni poti.
Tomaž Ajd
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DARUJ KRI - REŠI ŽIVLJENJE

Kr vo dajalstvo
Pridružite se veliki družini krvodajalk in krvodajalcev na rednih terenskih krvodajalskih akcijah 2020.
v Sloveniji temelji na prostovoljnosti,
anonimnosti in
brezplačnosti.
Darovanje krvi
je humano dejanje, je gibanje
za življenje in
odraz najvišje
solidarnosti med
ljudmi. V Sloveniji mora dnevno darovati kri
400 krvodajalk
in krvodajalcev,
da
zadostimo
potrebam zdravstva. Rdeči križ
Slovenije je edina humanitarna
organizacija v
Republiki Sloveniji, ki ima javno
pooblastilo za
organiziranje krvodajalskih akcij.
V Območnem združenju RKS Slovenska Bistrica je sedem vitezov krvodajalstva. To so krvodajalci, ki so darovali kri sto- in
večkrat: Jože Kos s Kostanjevca, Anton Košič s Križnega Vrha,
Branko Lunder s Spodnje Polskave, Zdravko Širec iz Kočna ob
Ložnici, Jože Papotnik iz Slovenske Bistrice, Živko Leskovar iz
Slovenske Bistrice, Ludvik Smogavc iz Oplotnice in Danilo Košič iz Spodnje Brežnice.
VSI LJUDJE SMO POTENCIALNI DAROVALCI IN PREJEMNIKI KRVI.
Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni krvodajalke in
krvodajalce prosimo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o
uri prihoda na posamezno krvodajalsko akcijo osebno po telefonu na telefonskih številkah 041 320 796 ali 02 321 22 71 med
delovniki od 8. do 15. ure.
Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo vsaj 50 kg. Začasno se
odsvetuje odvzem krvi nekaterim rizičnim skupinam, npr.: odvisnikom od alkohola in drugih prepovedanih drog. Kri mora
biti varna za tistega, ki jo bo prejel. Ženske lahko darujejo kri
vsake štiri, moški vsake tri mesece. Na krvodajalsko akcijo ni
treba priti tešč; priporoča se zaužitje nemastnega obroka, npr.:
kruh z marmelado, čaj, sadni sok.
V lanskem letu je Območno združenje RKS Slovenska Bistrica organiziralo 19 rednih krvodajalskih akcij in evidentiralo 2841 krvodajalk in krvodajalcev (leta 2018: 2837). Kri je
darovalo 7,9 odstotka prebivalk in prebivalcev občin Makole,
Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica ali vsak trinajsti.
Darovali so 1400 litrov krvi. 217 krvodajalk in krvodajalcev
je prvič darovalo kri.
Spoštovane krvodajalke in krvodajalci, hvala, ker pomagate,
da veliko življenj z vami teče dalje.
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KNJIŽNICA

VO Š N J A KOVA B R A L N A Z N A Č K A
ZA ODRASLE
Tudi letos vas nagovarjamo in vas vabimo, da
se nam pridružite pri
branju s priporočilnega seznama Vošnjakove
bralne značke za odrasle.
Že sedmo leto zapored.
Letošnja sezona bralnega
potovanja nosi naslov Za
crknit od smeha in beremo humor.
Zagotovo je čas za smeh
še kako primeren, saj
vemo, da s humorjem
ublažimo napetost, tesnobo, osamljenost ali
kakšno drugo neprijetno
življenjsko situacijo. Humor nam daje moč, nove perspektive,
spodbuja ustvarjalno razmišljanje in kreativnost. Pravijo, da
je smeh pol zdravja, in verjetno imajo prav.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje pri bralni znački za odrasle in prav tako se nam lahko kadarkoli pridružite. Prebrati je treba vsaj pet del z izbrano tematiko in veseli
bomo, če boste svoje vtise ali misli o prebranem tudi zapisali
v zloženko, ki jo lahko prevzamete ob naslednjem obisku v
osrednji knjižnici ali v katerikoli naši krajevni knjižnici.
Izpolnjeno zgibanko oddate knjižničarki najpozneje do konca
meseca oktobra, ko se bo Vošnjakova bralna značka končala.
Podrobne informacije so vam na voljo po telefonu na telefonski številki: 02 80 55 108 ali po e-pošti na naslovu darja.
plavcak@kjv.si. Želimo vam prijetno branje.
Če ne bomo brali, nas bo pobralo! (Tone Pavček)
Tanja Jakolič

IZPOSOJA KNJIG PO POŠTI
V času izrednih razmer, v katerih nismo mogli omogočiti prostega dostopa do knjižnice in knjig, smo članom naše knjižnice omogočili novo storitev, izposojo knjig po pošti. Člani naše
knjižnice so si lahko prosto gradivo naročili po elektronski
pošti ali po telefonu, mi pa smo jim gradivo po klasični pošti
poslali na njihov domači naslov.
Storitev je omogočala izposojo študijskega gradiva in leposlovja za obvezno
branje in bralno
značko za osnovnošolce in dijake ter
maturitetno gradivo iz osrednje knjižnice.
Tanja Jakolič
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N OVO N A N A Š I H K N J I Ž N I H
POLICAH

Kljub temu da nekaj časa nismo bili z vami v neposrednem stiku, smo za vas pripravljali knjižne novosti. Pohitite v knjižnico
in si zagotovite svoj izvod. Še bolje pa je, da lahko knjižne novosti preverjate v sistemu COBISS+. Po njem lahko odkrivate, raziskujete, brskate in si rezervirate izbrano gradivo kar od
doma in čakalo vas bo štiri delovne dni. Seveda pa ne spreglejte nasvetov naših knjižničark.
Tanja Jakolič

BIBLOS, KNJIGE NA KLIK
Izposoja elektronskih knjig na voljo članom
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Biblos je spletni portal, namenjen izposoji ali nakupu e-knjig.
Člani naše knjižnice imajo možnost izbirati med pestro ponudbo knjig, ki jih v sklopu Biblosa ponuja naša knjižnica. Trenutno je članom naše knjižnice na voljo 523 aktualnih naslovov elektronskih knjig z različnih tematskih področij, število
uporabnikom dostopnih e-knjig pa se ves čas povečuje.
Portal Biblos najdete na spletni strani www.biblos.si, kjer so na
ogled vse elektronske knjige, ki so na voljo, ter podrobnejša
navodila za uporabo. Vsaka e-knjiga je podrobno opisana in
opremljena z možnostjo nakupa ali izposoje.
Za izposojo knjig iz Biblosa potrebujete uporabniško ime (akronim knjižnice + številko izkaznice) in geslo, ki ga pridobite
v svoji knjižnici ter ga lahko uporabljate tudi za storitve Moja
knjižnica v COBISSU.
Za podrobnejša navodila obiščite našo spletno stran https://
www.kjv.si/e-knjižnica/biblos/ ali spletni strani https://www.
biblos.si/kako-deluje
in
https://www.biblos.si/pogosta-vprasanja.
Pobrskajte med naslovi elektronskih knjig, ki vam jih
naša knjižnica ponuja. Morda je med njimi vsebina, ki si
jo že dolgo želite prebrati.
Tanja Jakolič
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ZA ZAPRTIMI VRATI
ALI KNJIŽNICA V ČASU KORONE
V času prerekanj, nasprotovanj, obtoževanj, natolcevanj, napetosti med državljani in politiki se je nemalo ljudi spraševalo, kaj se je dogajalo v času koronakrize za
zaprtimi vrati javnih zavodov, med katere sodijo tudi knjižnice.
Kot vedno je Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica tudi v tem kriznem
času stopila svojim uporabnikom nasproti in jim omogočila, da niso ostali brez
gradiva. Po izdanem pozitivnem mnenju NIJZ glede pošiljanja knjig po pošti smo
svojim članom omogočili ta način izposoje. Študijsko gradivo, maturitetno gradivo in leposlovje za obvezno branje in bralno značko iz osrednje knjižnice smo
uporabnikom proti plačilu poslali na dom. Storitev smo ohranili in jo bomo izvajali tudi v prihodnje.
Tistim, ki še niso bili člani naše knjižnice in so se v času karantene želeli vanjo
vpisati, smo omogočili brezplačni spletni vpis, po katerem sta jim bila omogočena izposoja e-knjig na portalu Biblos in brezplačen dostop do e-virov.
Izposojali smo e-knjige na portalu Biblos, kamor smo tedensko dodajali aktualno gradivo. Izposoja e- knjig se je v mesecih zaprtosti knjižnice povečala tudi za
desetkrat, gledano na letni ravni pa je izposoja knjig v letošnjem letu do konca
meseca maja dosegla štirikratno izposojo celotnega lanskega leta.
V času zaprtosti knjižnice za uporabnike je knjižnica sodelovala v mednarodnem
projektu Noč knjige 2020. Uporabnikom smo ponudili sodelovanje na natečaju
Noč pisanja na temo Ujeti med štirimi zidovi – zgodbe in pesmi iz samoizolacije.
Kot vsako leto smo tudi letos 25. maja praznovali dan knjižnice. Letošnje praznovanje je bilo drugačno, saj zaradi omejitev nismo mogli postaviti stojnic pred
knjižnico in tudi dogodkov, ki se jih naši uporabniki tako radi udeležijo, nismo
mogli organizirati. Kot majhno pozornost ob dnevu knjižnice smo ljudem omogočili brezplačni celoletni vpis.
Veseli smo, da so se 27. maja stara zelena vrata Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in vrata vseh naših krajevnih knjižnic ponovno na stežaj odprla za
obiskovalce in upamo, da se tudi vi veselite z nami.
Prisrčno vabljeni med knjižne police.
Mojca Plaznik Plavec
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Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica v okviru
domoznanske
dejavnosti digitalizira pisno in slikovno kulturno dediščino. Knjižnica digitalizira tudi redko
domoznansko gradivo v sklopu posebnih
nalog osrednjih območnih knjižnic. Posebno pozornost namenjamo domačim
ustvarjalcem, ki v naš vsakdan vnašajo
dodano vrednost, z njimi prirejamo srečanja ali z velikim veseljem gostimo njihove razstave. Tako omogočamo dostopnost redkega in očem skritega gradiva
širokemu krogu uporabnikov. Na portalu dLib.si je bilo v preteklem letu 18.419
vpogledov v naše vsebine.
Knjižnica
se
lahko pohvali z
bogato
zbirko
razglednic iz konca 19. in 20. stoletja. Gre za zbirko
588 razglednic,
vse so digitalizirane, 383 si jih je
možno ogledati
na portalu dLib.

S likarska razstava V naravo
V osrednji Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo v poletnih mesecih na
ogled slikarska razstava del Ivana Skledarja.
Slikar Ivan Skledar z bogato slikarsko zgodbo slikarja samouka ne prihaja prvič
med nas. Sodeloval je že pri veliko skupinskih razstavah in tudi samostojnih. Ljubiteljski slikar svoje znanje neprestano izpopolnjuje na raznih likovnih delavnicah in seminarjih. Na njegovih slikarskih platnih nastajajo najrazličnejše podobe,
ki jih črpa največ iz domačega okolja. Tako nastajajo podobe narave v različnih
letnih časih, tihožitja, vedute, cvetje.
Od leta 2014, njenega nastanka, vodi likovno sekcijo KUD-a Štefana Romiha
Črešnjevec. Člane sekcije, nadobudne umetnike,
vodi v svetu slikarstva,
pod njegovim vodstvom
so obudili likovno znanje, ki ga uspešno nadgrajujejo. Razstava je na
ogled v prostorih knjižnice do 17. avgusta. Vljudno vabljeni.
Natalija Stegne

si, preostale pa še čakajo na objavo zaradi
velikega povpraševanja po objavi digitaliziranega gradiva.
Na spletnem portalu Kamra.si knjižnica
promovira kulturno dediščino kot zgodbo.
Lansko leto je bila dodana Zgodba o steklu.
V knjižnici smo gostili razstavo zbirke Alojza Praha. Predstavljal je steklene izdelke,
na katerih je izbrusil najrazličnejše motive
narave (rože, živali) in iz steklenih kvadrov
mojstrsko izbrusil šahovske figure. Vse to
in še več na www.
kamra.si.
Natalija Stegne
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OBNOVLJENI BAZEN

Foto: Aleš Kolar

Obnovljeno mestno kopališče v Slovenski
Bistrici je že sprejelo prve kopalce. Kopanje je za Bistričane brezplačno, saj so občinski svetniki na 9. redni seji občinskega
sveta na predlog župana dr. Ivana Žagarja
sprejeli sklep, s katerim so predlagali Svetu Zavoda za šport Slovenska Bistrica, da
sprejme sklep, s katerim se v celoti oprosti
plačilo vstopnine za kopališče Slovenska

Bistrica za vse občane občine Slovenska
Bistrica v kopalni sezoni v letu 2020. Bazen je popolnoma obnovljen, namestili
so sodobnejšo bazensko tehniko in keramiko ter zamenjali bazensko školjko. V
vzhodnem delu stavbe so uredili prostor
za vzdrževalca in prvo pomoč, severni del
zgradbe pa so odstranili in namestili ograjo. Bazen so tudi podaljšali za 1,5 metra.

Pred odprtjem so namestili še kopališko
opremo, ležalnike, igrala, senčnike in pohištvo. Naložba je vredna okoli 670 tisoč
evrov, okoli 60 tisoč evrov je prispevala
Fundacija za šport, preostali denar je zagotovila Občina Slovenska Bistrica v občinskem proračunu.
Tomaž Ajd

OBČINA VABI ZAINTERESIRANE
PROMOTORJE
Občina Slovenska Bistrica poziva vse zainteresirane promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za novogradnjo teniške dvorane Slovenska Bistrica. Gre za javno-zasebno partnerstvo izgradnje nove dvorane na
parc. št. 748/1 in 748/2, obe k. o. Slovenska Bistrica, kjer stojita dvorana za tenis s pripadajočimi prostori in

Foto: Tomaž Ajd

gostinski lokal v skupni
neto površini 1.321,33
m2. Dvorana je bila
postavljena leta 1992
in glede na njeno stanje obnova ni smiselna.
Zato je želja javnega
partnerja, torej občine, da se na isti lokaciji
postavi nov objekt. Več
podatkov lahko poiščete na spletni strani
občine ali jih dobite po
telefonu na telefonski
številki 02 843 28 13.
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KAKOVOSTNI REZULTATI
NA ATLETSKEM MITINGU
Foto: Tjaša Brglez

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je
v soboto, 13. junija, v športnem parku v
Slovenski Bistrici organiziralo prvi letošnji miting atletske lige Telekom Slovenije.
Najboljša posameznika mitinga po madžarskih tablicah sta bila Kristjan Čeh v
metu diska in Lia Apostolovski v skoku
v višino. Kristjan Čeh (Ptuj) je disk vrgel
znova izjemnih 65,58 m. Na 300 m je
Luka Janežič (Kladivar) zmagal z
32,57 sekunde, Agata Zupin (Velenje) pa s 37,63. Obetavna Lia
Apostolovski (Mass) je za šest
centimetrov izboljšala mlajši članski slovenski rekord v skoku v višino z 1,92 metra. Na 5000 metrov
je s 15:38,33 slavila Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), Neja Filipič
pa v skoku v daljino. Nejc Pleško
(Olimpija) je brez težav slavil v
metu kladiva, Stepišnikovem memorialu, a po seriji težkih treningov le s 67,96 m. Dvoboj atletinj v
tej disciplini je prepričljivo dobila
rekorderka Barbara Špiler (Brežice). Nick Kočevar je slavil v teku
na 100 m. Med atletinjami je bila
na najkrajši olimpijski disciplini
prva Zala Istenič, ki se je edina
spustila pod 12 sekund (11,97).
Na 800 m je bila po pričakovanju
daleč najboljša Jerneja Smonkar

(Velenje, 2:06,51), v metu diska pa Veronika Domjan (Ptuj, 54,76). Izmed članov
Atletskega društva Slovenska Bistrica se je
najbolj izkazal Nino Celec, ki je zmagal v
skoku v daljino (7,26 m), Rene Pernek Acker je v teku na 200 m osvojil peto mesto,
Aleks Jesenek je bil v teku na 100 m šesti,
Damjan Dovnik pa je bil v isti disciplini 20. Gala Trajkovič je v teku na 300 m

osvojila sedmo mesto, Klemen Španring
je bil v teku na 3000 m deveti, Maša Dvoršak pa je v teku na 100 metrov osvojila 18.
mesto. Klemen Modrijančič je zmagal v
teku na 60 m za pionirje, pri pionirkah v
teku na 60 m je bila Nuša Majer šesta.
Tomaž Ajd

Stran 38

SATIRA

Piše: Drago Čož
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Vir: Tednik Panorama

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

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

