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KOLOFON

Teden dni pred veliko nočjo se po uli-
cah Slovenske Bistrice s svojimi izdel-
ki predstavijo sejmarji iz vse Slovenije. 
Tako je bilo tudi letos; Krajevna skupnost 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
Medobčinska turistična zveza Slovenska 
Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica so pripravili tradicionalno prire-
ditev, že 72. Cvetni petek – Pozdrav po-
mladi, ki je potekala v petek, 23. marca. 
Na stojnicah ni manjkalo lesenih izdelkov, 
butar, suhega sadja, zelenjave, mesnih iz-
delkov, oblačil in obuval. Na ustaljenih lo-
kacijah ob mestnem parku, na notranjem 
grajskem dvorišču in ob stari telovadnici 
je svoje izdelke ponujalo 68 prodajalcev. 
Kljub hladnemu vremenu je sejem obi-
skalo okoli 2500 ljudi. Organizatorji so 
prireditev popestrili z nastopoma pihalne 
godbe KUD Spodnja Polskava in plesalk 
Twirling kluba Sašo iz Slovenske Bistrice. 

Tomaž Ajd 

72. CVETNI PETEK – 
POZDRAV POMLADI

Avtor fotografije na naslovnici: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar

Odgovorni urednik: Drago Čož
Tisk: Evrografis d.o.o. Naklada: 9300 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v občini Slovenska Bistrica 
brezplačno.
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29. marca smo praznovali obletnico 
rojstva generala Rudolfa Maistra. Člani 
Pohorskega društva general Maister na ta 
dan vsako leto položimo šopek rož pred 
njegov doprsni kip, ki stoji v Vojašnici 
Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. 
Letos mineva 100 let od konca prve sve-
tovne vojne. To je bilo največje razsulo 
Evrope, veliko je bilo negativnih pojavov 
in teženj po ozemljih. Sklenjena Versajska 
mirovna konferenca se je hitro razblinila.
V teh negotovih časih, ko so se na ruše-
vinah avstro-ogrske monarhije uveljavljali 
podjarmljeni narodi, je meseca novembra 
leta 1918 general Rudolf Maister nare-
dil izjemno dejanje duha in uma, veliko 
moralno dejanje in odločno poudaril, to 
je naše, slovensko. Uprl se je nameram 
avstrijskih Nemcev, da si prisvojijo Mari-
bor in slovensko ozemlje na Štajerskem in 
Koroškem. Takrat še nismo imeli politične 
kulture, imeli smo bogato kulturno življe-
nje, ki nas je ohranjalo skozi zgodovino 
kot Slovence od Trubarja do Slomška. Ker 
ni pridobil podpore pri omahljivi vladi v 
Ljubljani, je samoiniciativno izvedel mo-
bilizacijo na Štajerskem. S prepričljivim 
osebnim nastopom je zbral maloštevilno 
vojsko, preko 4000 vojakov in 200 častni-
kov. Prvo slovensko vojsko v zgodovini 
naroda! Sloviti 45. pešpolk slovenskih 
prostovoljcev, Maistrovih borcev. Ključno 
je, da je dal slovenskemu narodu lastno 
vrednost! 
23. novembra 2918 je general Rudolf Ma-
ister z bliskovito, dobro organizirano ak-
cijo za nekaj ur prehitel mnogoštevilnejšo 
nemško zeleno gardo. Razorožili so naci-
onalistični Schutzwehr in Nemce prisilili 

k opustitvi osvajalskih namer. Nemci so 
se zoperstavili uspešnemu in odločnemu 
Maistru, skušali so ga obiti na vse načine, 
s provokacijami, demonstracijami, diplo-
matskim lobiranjem pri tujih silah. Žal pri 
tem niso bili uspešni.
Maister je odstopal od tedanje politike, 
zato se je o poteku slovenskih narodno-
stnih mej pogajal z ameriško vojaško de-
legacijo. Na koncu je odločil vrhovni svet 
zmagovalcev 1. svetovne vojne. Določil 
je mejo na Štajerskem, priključitev Me-

upokojila ter pozabila. Pri vseh oblasteh, 
ki so sledile, je ostal zamolčan.
Ker je odstopal od tedanje politike, se je v 
desetletjih potem izkazalo. General Mais-
ter je bil prvi, ki je dal Slovencem vedeti, 
da imamo svojo obrambno sposobnost, to 
se je izkazalo v NOB in v osamosvojitveni 
vojni 1991. Potem smo vstopili v Evrop-
sko unijo, kar seveda nismo v celoti doži-
veli, in pričakujemo zunanjo svobodo, kar 
ne drži. Svojo suverenost moramo sami 
izgraditi, to je pot generala Rudolfa Ma-
istra. Danes je seveda bolj zapleteno, ven-
dar to znamo in zmoremo. 
Zaradi ohranjanja spomina na genera-
la Rudolfa Maistra, drznega vojskovod-
ja, pesnika, bibliofila in njegovih borcev, 
smo pred desetimi leti ustanovili Pohor-
sko društvo generala Rudolfa Maistra. V 
društvu nas druži čut pripadnosti in na-
vezanosti na bližnje, na rod, jezik, dom in 
domovino. Čutimo, da nekam pripadamo. 
Na čutu pripadnosti temeljijo domoljubje, 
rodoljubje in patriotizem, ljubezen do do-
movine. Ljudje s tem čutom in ljubeznijo 
do domovine smo domoljubi.
»Človek človeku človek.« 
(filozof dr. Anton Trstenjak)

Pohorsko društvo general Rudolf Maister
Božidar Zorjan, predsednik 

MAISTROVO LETO 2018

žiške doline k Jugosla-
viji in plebiscitni coni 
na Koroškem. V njej je 
general Rudolf Maister 
uspešno vodil Labotski 
odred in odločilno dop-
rinesel k zmagi. Zato 
so mu zaupali vodenje 
koroškega obmejne-
ga poveljstva v coni A 
plebiscitnega ozemlja. 
Zaradi domačih in tu-
jih politikov se je moral 
po enem letu s svojimi 
silami umakniti, ker bi 
lahko vplival na rezul-
tate plebiscita. Kljub 
pomembnim vojaškim 
zmagam in osvobodi-
tvi slovenskega ozemlja 
se je razočaran vrnil v 
Maribor. Boril se je še 
naprej za interese slo-
venskega naroda in za 
slovenske meje. Tedanja 
oblast ga je formalno 
odlikovala in leta 1923 Foto: večer.com



Stran 4 OTVORITEV CESTE Informator, april 2018

ZAHODNA OBVOZNICA
PREDVIDOMA DO LETA 2020

V novem poslovnem objektu skupine Im-
pol so v ponedeljek, 16. aprila, slovesno 
podpisali sporazum o izgradnji kablovoda 
in druge etape zahodne obvoznice v Slo-
venski Bistrici. Na slovesnosti so obeležili 
tudi zaključek del, povezanih s širitvijo in-
dustrijske cone Impol, v sklopu katere sta 
bila dokončana prva etapa zahodne obvo-
znice in nov poslovni objekt, ki se naha-
ja znotraj novega dela industrijske cone 
Impol. Sporazum o izgradnji kablovoda in 
druge etape zahodne obvoznice so podpi-
sali dr. Ivan Žagar, župan Občine Sloven-

elektrokabelske napeljave, ki je vezan tudi 
na izgradnjo voziščne konstrukcije, bo so-
financirala Direkcija RS za infrastrukturo. 
Omenjena obvoznica bo prinesla številne 
pozitivne učinke za občino in regijo, saj bo 
odprla priložnosti za nova delovna mesta, 
za lokalna majhna in srednje velika podje-
tja, prav tako pa bo izboljšala tudi kakovost 
življenja lokalnih prebivalcev,« je poudaril 
Peter Gašperšič. Župan Ivan Žagar je uvo-
doma spomnil, da so širitev industrijske 
cone Impol uresničili v rekordno hitrem 

času, in se zahvalil vsem, ki so sodelova-
li pri projektu. Občina Slovenska Bistrica 
je z investicijo širitve industrijske cone 
Impol uspešno kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na javnem razpisu 
Ekonomsko poslovna infrastruktura, ki ga 
je v letu 2016 objavilo Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo. »Z nalož-
bo bomo omogočili prihod novih podjetij, 
ki so povezana z dejavnostjo Impola. Gre 
za delovna mesta z visoko dodano vre-
dnostjo. V Sloveniji veliko govorimo o go-
spodarski rasti, prepričan sem, da k temu 
precej prispevajo slovenjebistriška podje-
tja na čelu z Impolom. Zato je prav, da se 
nekaj od gospodarske rasti nameni tistim 
okoljem, kjer ta pravzaprav nastaja,« pravi 
Ivan Žagar. Predsednik upravnega odbora 
Impola, Jernej Čokl, je dodal, da se z novo 
halo in prvim delom zahodne obvoznice 
za njihovo podjetje začenja novo obdobje: 
»Svoje prihodke želimo povečati s seda-
njih 700 milijonov evrov na eno milijardo 
evrov. Hala je v bistvu kamenček v mozai-
ku naših prizadevanj. Impol namreč letno 
vloži približno 40 milijonov evrov v svoje 
posodobitve in v novo opremo. Del proi-
zvodnje tukaj že poteka, seveda pa bomo 
morali vložiti še precej stvari, da bo pro-
izvodnja na takšnem nivoju, kot želimo. 
Vsekakor bo z naložbo na voljo tudi več 
delovnih mest, že zdaj smo zaposlili okoli 
60 ljudi. Tako smo vse zahteve, ki jih je za 
ta projekt zahtevala Evropska unija, izpol-
nili.« 
Slovesnosti se je udeležil tudi Zdravko Po-
čivalšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

ska Bistrica, dr. Peter Gašperšič, 
minister za infrastrukturo, in An-
drej Kolmanič, glavni izvršni di-
rektor Impola. Minister Gašperšič 
je sporočil težko pričakovano no-
vico, da bo druga etapa obvoznice 
predvidoma končana leta 2020, s 
prvimi deli naj bi začeli prihod-
nje leto. » Zahodna obvoznica za 
Impol ni pomembna le zaradi pri-
dobitve dodatnih površin, ampak 
tudi zaradi zagotavljanja ustrezne 
oskrbe z električno energijo. Tre-
nutna daljnovoda namreč komaj 
zadovoljujeta potrebe podjetja po 
električni energiji, vsaka motnja 
na daljnovodih pa vodi v delno ali 
celotno zaustavitev proizvodnje. Z 
izgradnjo ceste bo v traso vgrajen 
tudi kablovod, ki bo omogočal in 
zagotavljal pokrivanje potreb indu-
strijske cone Impol. Del izgradnje 

Foto: Aleš Kolar
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POSVET O PRIHODNOSTI 
KOHEZIJSKE POLITIKE  

V Bistriškem gradu so v četrtek, 5. aprila, 
gostili posvet o prihodnjih izzivih in usme-
ritvah evropske kohezijske politike v nas-
lednji finančni perspektivi Evropske unije. 
Posvet je potekal ob zaključku tridnevne-
ga obiska delegacije Odbora Evropskega 
parlamenta za regionalni razvoj v Sloveni-
ji na predlog evropskega poslanca Franca 
Bogoviča (SLS, EPP). Poleg Bogoviča so 
bili v delegaciji še Lambert van Nistelro-
oij, vodja delegacije (Nizozemska, EPP), 
Ivana Maletič (Hrvaška, EPP), Fernando 
Ruas (Portugalska, EPP), Milan Zver (Slo-
venija, EPP), Julie Ward (Združeno kra-

ljestvo, S&D), Maria Gabriela Zoana (Ro-
munija, S&D) in Ivan Jakovčič (Hrvaška, 
ALDE). Na posvetu v Slovenski Bistrici so 
o tem, koliko razvojnega denarja si lahko 
Slovenija oziroma regije obetajo v novi 
finančni perspektivi, razpravljali Lam-
bert van Nistelrooij, Franc Bogovič, dr. 

litiko. Pred začetkom pogajanj kaže, da bo 
sredstev za kohezijsko politiko občutno 
manj, prav tako bodo spremenjeni kriteriji 
za delitev ob novih prednostnih vsebinah, 
vezanih na migracije in varnostno politi-
ko. Ugotovitve z diskusije, ki jo je povezo-
vala mag. Monika Kirbiš Rojs, so poslanci 
prenesli v Evropski parlament in se prip-
ravili na pogajanja z Evropsko komisijo o 
proračunu EU. 

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

Ivan Žagar, župan 
Občine Slovenska 
Bistrica in predse-
dnik Razvojnega 
sveta kohezijske 
regije Vzhodna 
Slovenija, mag. Li-
liana Madjar, pred-
sednica Razvojne-
ga sveta kohezijske 
regije Zahodna 
Slovenija, in An-
drej Engelman, na-
mestnik direktorja 
v Službi Vlade RS 
za razvoj in evrop-
sko kohezijsko po-

Nov objekt Impol-FinAl
Z zaključitvijo gradnje prve faze zahodne 
obvoznice in preusmeritvijo Mroževe ulice 
so k obstoječi Industrijski coni Impol prik-
ljučili še dodatnih 15.000 m2 zemljišča, na-
menjenega gradnji industrijskih objektov. 
Tako so pridobili prostor za gradnjo štirih 
proizvodnih hal, vsaka z razpoložljivo po-
vršino 3.000 m2. Kompleks teh hal se bo na 
zahodni strani naslanjal na objekt folijske 
valjarne, na vzhodni strani pa bo zaklju-
čen s halo Impola-FinAla. Celoten projekt 
poznamo kot Širitev IC Impol vzhod. Prvi 
objekt na tem področju je že zgrajena pro-
izvodna hala Impola-FinAla s pripadajo-
čimi pisarniškimi prostori. Pri načrtova-
nju tega objekta je bilo treba upoštevati 
nekaj vidikov, ki do sedaj niso bili toliko 
izraženi. Najprej je bilo treba upoštevati 
estetski vidik, saj objekt zaključuje indu-
strijsko cono proti mestu in pravzaprav 
predstavlja prvi vtis o urejenosti industrij-
ske cone, ki ga dobijo prebivalci, poslovni 
partnerji in vsi mimoidoči. Poleg tega je 
bilo treba upoštevati Pravilnik o učinko-
viti rabi energije v stavbah (PURES), saj 
v primerjavi z večino ostalih proizvodnih 
objektov zaradi procesa dela ne bo odpa-
dne toplote. Pravilnik zahteva ustrezno 
toplotno zaščito sten in kakovost stavbne-
ga pohištva. Seveda razlog za takšno grad-

njo ni samo omenjeni pravilnik. V objek-
tu poteka proizvodnja, ki celo leto zahteva 
čim bolj konstantno temperaturo. Objekt 
je s tehničnega vidika zelo sodoben. Vir 
toplote za ogrevanje predstavljajo toplo-
tna črpalka, odpadna toplota kompresorja 
in rekuperator na prezračevalni napravi. 
Toplotna črpalka in rekuperator skrbita 
tudi za hlajenje objekta. Razsvetljava je 
izvedena z nizkoenergetsko LED-razsvet-
ljavo. Nova hala Impola-FinAla ima 3.000 
m2 proizvodne in skladiščne površine. 
Dodana je še nakladalna rampa v površini 

130 m2. V aneksu s površino 520 m2, ki se 
razprostira v dveh nadstropjih, so pisarne, 
garderobe in sanitarije. Dela so bila kljub 
relativno kratkemu roku za izvedbo in 
precej zahtevnim vremenskim pogojem 
v času gradnje končana v predvidenem 
roku. Z gradnjo so začeli v začetku sep-
tembra 2017 in zaključili konec januarja 
2018. V začetku februarja so uspešno op-
ravili tehnični pregled, cenovno projekt ni 
presegel odobrenih sredstev. V hali obra-
tuje šest CNC-strojev. Naložba je stala 2,5 
milijona evrov.

Foto: Aleš Kolar
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Z ZAVODOM ZA ZAPOSLOVANJE 
DO ŽELENE ZAPOSLITVE

Ko se dovolj spozna-
mo, si medsebojno laž-
je zaupamo

Z Zavodom za zaposlovanje imate mož-
nost, da pridete do želene zaposlitve ali si 
izboljšate zaposlitvene možnosti pri de-
lodajalcu. Beleži se namreč porast dobrih 
praks in spodbud za zaposlitev, ki prinaša-
jo ugodnosti ter koristi tako za delodajalce 
kot za iskalce zaposlitve. Programi aktivne 
politike zaposlovanja so namenjeni spod-
bujanju usposabljanja in zaposlovanja 
brezposelnih, ki iščejo svoje zaposlitvene 
priložnosti na trgu dela. In kaj so o pred-
nostih uspešnega sodelovanja v progra-
mih povedali delodajalci in udeleženci?

delovnih mest. Za tiste, ki ste brez zapo-
slitve, so lahko priložnost za dodatni zas-
lužek in pridobivanje delovnih izkušenj. 
Ponujamo vam aktualne informacije 
o možnosti vključitve v sezonska dela v 
posameznih slovenskih regijah. Infor-
macije objavljamo glede na potrebe delo-
dajalcev po tovrstnih delih v obdobju od 
aprila do novembra 2018. Če se zanimate 
za občasna dela v kmetijstvu, vas vabimo, 
da na naši spletni strani spremljate obja-
ve aktualnih potreb po sezonskih delih v 
kmetijstvu.
Prijavite se lahko tudi pri svojem osebnem 
svetovalcu na uradu za delo.

Nova sezonska dela v 
kmetijstvu

Program Podjetništvo za mlade se izva-
ja v obliki subvencije za samozaposlitev 
brezposelnih mladih, starih do vključno 
29 let, ki bodo predhodno uspešno zaklju-
čili program podjetniškega usposabljanja 
in pridobili potrjen podjetniški načrt. V 
usposabljanje bo Zavod napotil le osebe, 
stare do vključno 28 let, ki so prijavljene 
v evidenci brezposelnih osebe na Zavodu. 
Subvencija znaša 5.000 evrov za vsaj 12 
mesecev samozaposlitve za polni delovni 
čas oziroma sorazmerno manj v primeru 
samozaposlitve invalida, ki skladno z od-
ločbo o invalidnosti lahko dela le krajši 
delovni čas. 

Mladi, stari do vključno 29 let, prijavljeni 
v evidenci brezposelnih oseb, ki: 
•so uspešno zaključili program usposa-
bljanja in pridobili potrjen podjetniški 
načrt v okviru programa Spodbujanje 
podjetništva med mladimi, ki ga naroča 
ministrstvo, pristojno za delo;
•so se samozaposlili v novoustanovljenem 
gospodarskem subjektu za polni delovni 
čas, razen invalidov, ki se lahko samoza-

poslijo le za krajši delovni čas v skladu z 
izdano odločbo o invalidnosti;
•v zadnjih 5 letih niso prejeli sredstev iz 
naslova subvencije za samozaposlitev od 
Zavoda RS za zaposlovanje;
•v zadnjih 3 letih niso bili vključeni v pro-
gram Podjetno v svet podjetništva;
•v zadnjih 12 mesecih niso bili: samostoj-
ni podjetniki posamezniki (s. p.); osebe, ki 
so z osebnim delom samostojno opravljale 
dejavnost; večinski družbeniki gospodar-
skih družb, kar pomeni, da imajo lastni-
ški delež 50 % ali več; direktorji oziroma 
poslovodne osebe.
Program se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020. Sredstva 
bodo v višini 80 % upravičenih stroškov 
sofinancirana iz sredstev Evropske unije, 
preostala pa iz proračuna Republike Slo-
venije. 

Registrirana brezposelnost

Marca letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.202 
brezposelnih oseb, kar je za 6,7 odstotka 
manj kot v mesecu februarju v letu 2018 
in za 18,5 odstotka manj kot v enakem 
obdobju lani, meseca marca 2017. Med 
registriranimi brezposelnimi je v mesecu 
marcu bilo 276 mladih, kar znaša 23 od-
stotkov. Stopnja registrirane brezposelno-
sti je marca 2018 na Uradu za delo Sloven-
ska Bistrica znašala 8,6 odstotka (kar je 
za 2,1 odstotka manj kot v istem obdobju 
lani), na območju celotne Slovenije pa je 
znašala 9,3 odstotka.

Delodajalci opozarjajo, da nekatera delovna 
mesta kljub brezposelnosti še vedno ostajajo 
nezasedena. Za delodajalce postaja iskanje 
ustreznega kadra velik izziv, saj je treba za-
interesirane in motivirane kandidate ustre-
zno usposobiti za samostojno opravljanje 
posameznega dela V ta namen lahko delo-
dajalci koristijo programe usposabljanja in 
delovnega preizkusa, ki omogočajo ude-
ležencem, da pridobijo veščine in znanje 
iz prakse na konkretnem delovnem mestu. 
Udeleženec ali udeleženka programa se 
lahko v enem, dveh ali treh mesecih izkaže, 
pridobi nova znanja in izkušnje, si izboljša 
zaposlitvene možnosti, pogosto pa se po 
končanem usposabljanju delodajalec odloči 
preizkušenega kandidata ali kandidatko tudi 
zaposliti. 
Vabimo Vas, da si na naši spletni strani pod 
rubriko USPEŠNE ZGODBE preberete po-
zitivne izkušnje brezposelnih oseb, iskalcev 
zaposlitve in delodajalcev, ki so s pomočjo 
Zavoda pripeljale do želene zaposlitve. 
Zgodbe so dokaz, da je s trudom, voljo, 
znanjem in lastno angažiranostjo mogoče 
doseči zastavljene cilje na poklicnem podro-
čju. Želimo, da bi bile predstavljene zgodbe 
navdih vsem, ki iščete zaposlitev ali novega 
sodelavca, saj se zavedamo, da skupaj zmo-
remo več in da tudi na Zavodu pišemo po-
zitivne zgodbe.

Sezonska dela v kmetijstvu so priložnost 
za dodatni zaslužek in pridobivanje delov-
nih izkušenj. Tudi v letošnjem letu so od 
spomladi do jeseni sezonska dela v kme-
tijstvu pomemben del ponudbe prostih 

Izvajati se bo začel nov 
program za mlade pod-
jetnike

Pogoji za pridobitev 
subvencije 5.000 evrov

Trg dela 
Brezposelnost se v letu 2018 še naprej 
konstantno zmanjšuje. Ob koncu mar-
ca je bilo v evidenci Zavoda registriranih 
81.220 brezposelnih, kar je 5,2 % manj kot 
februarja in 14,7 % manj kot marca v letu 
2017.
Na območju Slovenske Bistrice se je od 
januarja do marca letos iz evidence brez-
poselnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo 
384 brezposelnih oseb. Razveseljujoči so 
podatki o dodatnih potrebah po novih 
kadrih delodajalcev, saj je bilo do meseca 
marca letos v sodelovanju z Zavodom za 
zaposlovanje na območju Slovenske Bi-
strice objavljenih že 375 prostih delovnih 
mest. 
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Makole 73 290 8,5

Oplotnica 121 647 6,7

Poljčane 158 1.167 8,7

Slovenska 
Bistrica

910 8.210 8,9

Po podatkih Statističnega urada RS se 
delovno aktivno prebivalstvo povečuje. 
Marca 2018 je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica 10.314 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovne-
ga mesta), kar je za 6,7 odstotka več kot 
v enakem obdobju lani. Na območju Ob-
močne službe Maribor se je delež povečal 
za 2,9 odstotka, povečal se je tudi delež 
na ravni celotne Slovenije, in sicer za 3,9 
odstotka.

Ugodnosti Zavoda, 
namenjene delodajalcem 
•Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
ustrezne kandidate in njihove kompe-
tence. Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 
mesec. Izjema so invalidi, pri katerih lah-
ko traja vključitev več kot 1 mesec. Na-
menjen je vsem brezposelnim osebam. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu za 
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposelne 
osebe spoznate v konkretni delovni sit-
uaciji in jih usposobite za predvideno 
delovno mesto. V program se lahko vkl-
jučijo mladi do izpolnjenega 30. leta in so 
prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb 
najmanj 3 mesece. Usposabljanje lahko 
traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečni program 

se lahko vključite le, če ste iskalec prve 
zaposlitve. Program je aktualen do razdel-
itve sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu 
2017/2018
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let 
in več, ki so najmanj 12 mesecev prijav-
ljeni v naši evidenci; starim 30 let in več 
z nedokončano ali končano osnovno šolo, 
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši 
evidence; posameznikom, ki se vključu-
jejo na trg dela po končanem programu 
socialne aktivacije. Usposabljanje traja 2 
ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 30. 11. 2018.
•Trajno zaposlovanje mladih
Osebe, ki so mlajše od 30 let, se lahko že 
takoj po prijavi v evidenco brezposelnih 
vključijo v subvencionirano zaposlitev. 
Javno povabilo delodajalcem omogoča 
subvencijo za zaposlitev mladih pred do-
polnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 

realizirana za polni delovni čas (t.j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dol-
gotrajno brezposelne osebe in invalidi se 
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 
vendar ne krajši od 20 ur tedensko. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2019. 
•Priložnost zame – spodbujanje 
zaposlovanja v nevladnih organizacijah
S programom se izboljšujejo zaposlitvene 
priložnosti za brezposelne, ki imajo ter-
ciarno izobrazbo, so prijavljene v naši ev-
idenci vsaj 6 mesecev ter so brez delovnih 
izkušenj. Nevladne organizacije, ki bodo 
zaposlile osebo iz ciljne skupine, bodo 
prejele subvencijo v višini: 
- 7.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidenci od 6 do 12 mese-
cev,
- 9.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidence več kot 12 mese-
cev.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora 
biti realizirana za polni delovni čas (t. j. 
40 ur tedensko) za obdobje 15 mesecev, 
s 3-mesečnim poskusnim delom. Invalidi 
se lahko zaposlijo tudi za krajši delovni 
čas. Javno povabilo je odprto do porabe 
sredstev oz. najdlje do 30. 4. 2018.
Novost: eStoritev na portalu 
za delodajalce
Na portalu za delodajalce je na voljo nova 
storitev, ki delodajalcem omogoča pošil-
janje sporočila o izidu posredovanja za 
zaposlitev po elektronski poti.
Storitev je namenjena vsem delodajal-
cem, ki iščete nove sodelavce in smo 
vam na podlagi vašega oddanega proste-
ga delovnega mesta poslali kandidate za 
zaposlitev.
Z novo eStoritvijo nam hitreje in enos-
tavneje sporočite, koga ste izbrali in kako 
je potekal postopek izbora. Tako bomo s 
poznavanjem vaših potreb v prihodnje 
lažje našli primerne kandidate za vas in iz-
boljšali učinkovitost njihovega izbora.
Obrazec Sporočilo o izidu posredovanja 
izpolnite in pošljete na portalu za deloda-
jalce: www.zadelodajalce.si. Pri tem so 
vam v pomoč navodila za izpolnjevanje. 
Za več informacij se lahko obrnete na:
•naše pisarne za delodajalce na 12 lokaci-
jah po vsej Sloveniji ali
•naš kontaktni center na brezplačni tele-
fonski številki 080 20 55.

en dan prijavljeni v 
evidenci brezposelnih 
oseb. Subvencija znaša 
5.000 EUR za zapos-
litev 40 ur na teden. 
Delovno razmerje 
mora biti sklenjeno za 
nedoločen čas. Javno 
povabilo je odprto na-
jdlje do 31. 7. 2019. 

•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000 
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 
7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri 
kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let in so najmanj 6 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 
30 let in so najmanj 12 mesecev prijavljene 
v evidenci brezposelnih oseb; so starejše 
od 30 let in imajo izobrazbo 1. ali 2. stopn-
je (nedokončana ali zaključena osnovna 
šola) ter so v evidence brezposelnih oseb 
prijavljene najmanj 6 mesecev; so starejše 
od 30 let in bodo po vključitvi v programe 
socialne vključenosti in aktivacije znova 
postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica
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ZGODILO SE JE

Izjemna knjiga »Pragersko (kronika)« izpod peresa Mir-
ka Munde je drugič po premieri jeseni na Pragerskem 
doživela predstavitev v predporočni dvorani Bistriškega 
gradu. Avtor se je v kratkem času s pomočjo vizualne 
predstavitve sprehodil skozi polpreteklo zgodovino Pra-
gerskega, navezujoč se na Slovensko Bistrico. Za uvod 
je na citrah poskrbela mlada nadobudna citrarka Hana 
Hren iz bistriške glasbene šole.

PREDAVANJE O JAKUTIJI

Čudovit glasbeni večer se je zgodil 23. marca v Viteški dvorani bistriškega gradu. Zakrivila ga je preprosta koroška 
kantavtorka Ditka. Kakovostna besedila izpod peresa Ferija Lainščka, ki je z recitacijo poezije dopolnjeval koncert, 
dokazujejo, da imamo Slovenci še kako kakovostno glasbo in kako se da poezija lepo uglasiti. Na klavirju je Ditko 
spremljal njen oče Gorazd, ki zanjo dela aranžmaje. V polni Viteški dvorani bistriškega gradu smo uživali v prepletu 
prekmurske ravnice in preproste koroške pesmi.

Viktor Ajd

Mrzli mesec marec smo začeli z predavanjem Tatja-
ne Zafošnik o najbolj oddaljeni ruski provinci, Jaku-
tiji. Tatjana Zafošnik, ki že 19 let živi v našem mestu, 
je predavala v značilni noši, ki jo obleče to sibirsko 
ljudstvo. V dobri uri smo spoznali to mrzlo deželo, 
polno nedotaknjene narave.

PREDSTAVITEV KNJIGE: »Pragersko (kronika)« 

Večer uglasbene poezije v Viteški dvorani 
bistriškega gradu

Arhiv fotografij ZZK Slovenska Bistrica
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Odprli smo razstavo Dva svetova, eno srce – Iran & Slovenija

Na gregorjevo je svoj praznik praznovala Občina 
Slovenska Bistrica. V Viteški dvorani bistriškega 
gradu so za kulturni program poskrbeli dijaki sre-
dnje šole pod mentorstvom mag. Gregorja Artni-
ka in pevski zbor pod mentorstvom Nadje Stegne. 
Slavnostni govornik je bil župan Občine Slovenska 
Bistrica dr. Ivan Žagar. Na akademiji so podelili li-
stino občine, ki jo je prejel KUD Vivere. Priznanja 
občine so bila vročena Andreju Erlaču, Jožetu Slačku 
in Klemnu Prepeliču.

19. maja ob 11. uri vas vabimo v Graslov stolp na odprtje raz-
stave Od tradicionalne do sodobne keramike – zgodba o vrelni 
vehi, ki jo že četrtič zapored pripravljamo v sodelovanju z Dru-
štvom Majolika kot spremljevalni dogodek trienala UNICUM. 
Rdeča nit spremljevalnih razstav je tradicija kot izziv sodobne-
mu likovnemu izrazu.
Za osrednjo temo letošnje razstave je izbrana vrelna veha, ki 
je pozabljeni izdelek lončarske tradicije, čeprav je bila in je še 
vedno nepogrešljiv del opreme vsakega kletarja in okras njego-
vega soda.
In kaj pravi izročilo? Ko je klet prek vrelnih veh »zapela«, je začel 
mošt vreti in se spreminjati v vino, ko pa se je klet »pogreznila 
v tišino«, je Martin slavil novo vino.
Istočasno bomo v tretjem nadstropju razstavišča Graslov stolp 
gostili Mednarodno razstavo vinskih vrčev in čaš Zelina 18. 
To je tradicionalna razstava keramike iz hrvaškega mesta Sve-
ti Ivan Zelina, ki je skozi leta prerasla v zanimivo umetniško 
manifestacijo. S skulpturami majhnega formata se predstavljajo 
umetniki iz bližnjih in daljnih držav.

PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA

Z odprtja razstave; druga z leve je Azita Hedayati Bijol, prvi z 
desne pa iranski konzul nj. eks Mortez Darzi Ramandij

V galeriji Grad smo 22. marca 2018 odprli razstavo iranske 
akademske slikarke Azite Hedayati Bijol, ki se je rodila v Te-
heranu, v Iranu, sedaj pa že 18 let živi in ustvarja v Sloveniji, 
kamor jo je pripeljala ljubezen. Leta 2000 je uspešno dokon-
čala študij slikarstva na akademiji univerze Islamic Azad v 
Teheranu.
Odprtje je s svojim obiskom počastil tudi konzul islamske re-
publike Iran v Sloveniji, nj. eks Mortez Darzi Ramandij.
V kulturnem programu so nastopili učenci GŠ Slovenska Bi-
strica, Amadeja Komučar, Jure Kop in Jernej Kosajnč, razsta-
vo pa je odprl podžupan občine Slovenska Bistrica, Stanko 
Mlakar.

Od tradicionalne do sodobne keramike – zgodba o vrelni vehi

Stanka Janžič: Bila sem nekoč vrelna veha

Foto: Lidija Ajd Zafošnik
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10. maj ob 20.00: branje Cankarjevih črtic, Povabilo na 
skodelico kave
19. maj ob 11.00: odprtje razstave Od tradicionalne do sodobne 
keramike – zgodba o vrelni vehi! (razstavišče Graslov stolp)
24. maj ob 18.00: zaključni javni nastop učencev GŠ 
30. maj: zaključni koncert orkestrov GŠ
31. maj ob 19.00: koncert Žive in Neje Skrbiš
13. junij ob 18.00: odprtje razstave del Branka Kraševca
18. junij ob 18.00: Poletna muzejska noč

KOLEDAR DOGODKOV:

BISTRIŠKE ZGODBE – drugič

Odkrivamo zgodbe, raziskujemo, pogledujemo čez zid na dvorišča in spoznavamo polpreteklo 
zgodovino našega mesta. Pozabljene bistriške družine, hiše, gostilne …
Vabljeni.

ZA JESEN NAPOVEDUJEMO

Glavni trg (današnji Trg svobode) iz leta 1900 – arhiv starih razglednic ZZK Slovenska Bistrica
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SISTEM SPOT, SLOVENSKA 
POSLOVNA TOČKA – 
CELOVIT SISTEM BREZPLAČNIH 
PODPORNIH STORITEV 
DRŽAVE ZA POSLOVNE SUBJEKTE
4. aprila 2018 je na Mariborski razvojni 
agenciji (MRA) potekala novinarska konfe-
renca, na kateri je bil predstavljen nacional-
ni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. 
Predstavila sta ga minister za javno upravo, 
Boris Koprivnikar, in državni sekretar na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo in vodja vladnega strateškega pro-
jekta, mag. Aleš Cantarutti. Gre za celovit 
sistem brezplačnih podpornih storitev drža-
ve, namenjenih za poslovne subjekte, ki bo 
deloval pod enotno znamko SPOT.
Pod okrilje Slovenske poslovne točke med 
drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM 
(točke VEM in portal e-VEM). Sistem 
SPOT bo poslovnim subjektom, podjetni-
kom in potencialnim podjetnikom nudil 
nove in izboljšane elektronske storitve, sto-
ritve podjetniškega svetovanja, informiranja 
in usposabljanja za dvig konkurenčnosti na 
trgu ter obogaten nabor storitev s področja 
internacionalizacije in tujih investicij za iz-
voznike in investitorje. 
Vladni strateški razvojni projekt bodo v 
okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Mini-
strstvo za javno upravo in Javna agencija 
SPIRIT Slovenija. Projekt SPOT, Slovenska 
poslovna točka sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropski sklad za regionalni razvoj 
v skupni vrednosti 35,8 milijona evrov.
Sistem SPOT, Slovenska poslov-
na točka združuje štiri ravni:
Portal SPOT – informacije in ele-
ktronske storitve za poslovanje
Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno sple-
tno mesto sistema SPOT (dosedanji portal 
e-VEM). Na portalu trenutno potekajo po-
stopne vsebinske in tehnične nadgradnje 
prehoda pod znamko SPOT in razvoja no-
vih ter nadgradnje obstoječih elektronskih 
storitev, ki poslovnim subjektom omogočajo 

preprosto, hitro in brezplačno poslovanje z 
javno upravo po načelu vse na enem mestu. 
Na voljo so na primer različni postopki, ki se 
navezujejo na urejanje obveznega socialnega 
zavarovanja, ustanovitev, registracijo, spre-
membe ali izbris podjetja, oddajo davčnih 
podatkov, ureditev napotitve delavca na delo 
v tujino, objavo prostega delovnega mesta 
ipd. Poleg elektronskih storitev portal nudi 
tudi ključne vsebine o pogojih v različnih 
fazah poslovanja. Je ključno orodje za delo 
referentov na točkah SPOT, ki s svojimi sto-
ritvami dopolnjujejo storitve portala. Portal 
postaja tudi ključna povezovalna točka raz-
ličnih ustanov, ki nudijo storitve za podporo 
poslovnim subjektom.
SPOT Registracija – registracije 
podjetij s pomočjo svetovalca
SPOT Registracija so fizične točke (dose-
danje točke VEM), kjer uporabnik lahko 
opravi postopke registracije podjetja in 
druge elektronske postopke prek portala 
SPOT(dosedanji portal e-VEM) s pomočjo 
referenta. Fizične točke SPOT Registracija 
so npr. izpostave AJPES-a, upravne enote, 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Go-
spodarska zbornica Slovenije idr.
SPOT Svetovanje – podjetniško 
svetovanje in regionalno pove-
zovanje
Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 

odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje 
lokalnega okolja, splošno promocijo pod-
jetništva na regionalni in lokalni ravni, po-
vezovanje vseh lokalnih deležnikov za pod-
poro poslovnim subjektom … Točke SPOT 
Svetovanje nudijo bistveno širši vsebinski 
obseg storitev, ki so potencialnim podje-
tnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu 
konkurenčnosti na trgu. 
SPOT Global – pomoč izvozni-
kom in investitorjem
Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod ime-
nom SPOT Global na četrti ravni prevzela 
javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo iz-
vajala aktivnosti koordinacije in integracije 
delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena 
glavna naloga bo pomoč večjim domačim 
in tujim investitorjem, nudenje storitev v 
zvezi z internacionalizacijo podjetij ter ko-
ordinacija tretje ravni, SPOT Svetovanja. 
SPOT Global bo med drugim zagotavljal: 
celovito podporo tujim investitorjem z in-
formacijami o možnostih zagona ali širitve 
dejavnosti (od začetka projekta oz. investici-
je in tudi po tem – t. i. »after-care«), celovito 
informiranje domačih in tujih investitorjev 
o možnih virih financiranja ter informiranje 
glede ostalih poslovnih priložnosti, celostno 
zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo op-
ravljati dejavnost v Sloveniji, pomoč doma-
čim podjetjem pri zagotavljanju informacij 
glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve 
na tuje trge. 
Povzeto po Sistem SPOT, Slovenska poslov-
na točka – celovit sistem brezplačnih pod-
pornih storitev države za poslovne subjekte 
(sporočilo medijem), avtorici: Karin Jurman 
Marn iz Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in Vanja Režonja Utenkar iz 
Ministrstva za javno upravo.

Povzetek pripravila:
Danica Košir, SPOT svetovalka,

RIC Slovenska Bistrica

regijskih točk SPOT 
Svetovanje, ki poleg 
pomoči pri registra-
cijskih postopkih 
in elektronskih po-
stopkih prek portala 
SPOT nudijo tudi 
strokovno pomoč 
svetovalcev v obliki 
informiranja, sveto-
vanja, organizacijo 
delavnic in uspo-
sabljanj za potenci-
alne podjetnike in 
podjetnike, izme-
njave dobrih praks, 

SISTEM SPOT
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ZLATA VRTNICA 2018
MEDOBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA 
SLOVENSKA BISTRICA objavlja
POVABILO UDELEŽENCEM 24. AKCI-
JE OCENJEVANJA UREJENOSTI OKO-
LJA ZLATA VRTNICA 2018
1.Medobčinska turistična zveza Slovenska 
Bistrica razpisuje tradicionalno, 24. akcijo 
ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 
2018 in vabi k sodelovanju turistična društva 
in vse ostale člane zveze, občine, krajevne 
skupnosti in vaške odbore, da ob ustreznem 
soglasju predlagajo kandidate.   
2.Akcija traja od 1. maja do 15. avgusta 2018 
in poteka na območju občin Slovenska Bi-
strica, Poljčane, Makole in Oplotnica.
3.Ocenjevalni kriteriji so usklajeni s splošno 
uveljavljenimi merili ocenjevanja urejenosti 
okolja in predstavljajo osnovo ocenjevalne-
ga lista:
−celovitost urejenosti okolja (urejenost 
objekta in skladnost z okoljem, delež lastne 
kreativnosti in delovnega prispevka),
−urejenost objekta kot arhitekturne celote 
(vzorno urejeno pročelje in vseh fasadnih 
površin),
−urejenost okolice objekta, trata (negova-
nost zelenih površin, kakovost, urejen trav-
nati rob, cvetoči travnik),
−nasadi (skladnost zasaditve dreves, grmov-
nic, trajnic in sezonskega cvetja),
−zelenjavni vrt (umeščenost, skladnost, pe-

strost z mešanimi nasadi),
−grajene površine (ograje, utrjene površine, 
nadstrešnice, vodni elementi, prostori za 
druženje, zimski vrt, paviljon ipd.),
−okna, balkoni, terase (sezonsko cvetje, traj-
ni nasadi, skladnost, izvirnost).
4.Način prijave
Za sodelovanje v akciji se lahko z izpolnjeno 
prijavnico in priloženimi fotografijami oko-
lja prijavijo kandidati s sedežem ali s stalnim 
prebivališčem na območju omenjenih štirih 
občin. Kandidate lahko predlagajo turistič-
na društva in vodstva krajevnih skupnosti.
Prijave sprejemamo najpozneje do 15. avgu-
sta 2018 na naslovu TIC Slovenska Bistrica, 
Trg svobode 17, 2310 Slovenska Bistrica, z 
izpolnjeno prijavnico z vsemi potrebnimi 
podatki (naslov, telefon, elektronski naslov) 
in priloženimi fotografijami, lahko tudi po 
elektronski pošti (nepopolne prijave ne 
bomo upoštevali) na naslov info@tic-sb.si.
5.Kategorije ocenjevanja:
5.1. zasebne stanovanjske hiše,
5.2. naselja in ulice,
5.3. balkonske zasaditve, 
5.4. kmetije, 
5.5. objekti splošnega družbenega pomena.
V vsaki kategoriji bo komisija izbrala do-
bitnike zlatih, srebrnih in bronastih vrtnic, 
razen če je kandidatov manj kot 3 (tri) – tak-
rat se podeli eno samo priznanje v kategoriji. 

Sodelujoči soglašajo, da lahko imena nagra-
jencev in fotografije organizator posreduje 
medijem za objavo.  
6.Ocenjevalna komisija akcije Zlata vrtnica 
2018
Na podlagi prijav in morebitnega predizbo-
ra posameznih turističnih društev končni 
izbor nagrajencev opravi posebna ocenje-
valna komisija v sestavi Leopold Turk, Ve-
sna Eberhart Čelan, Marijana Jereb, Viktor 
Horvat, Milena Furek, Aljaž Jelen in Ivana 
Pečovnik.
7.Slovesna razglasitev
Slovesna razglasitev bo ob svetovnem dnevu 
turizma. Točen datum in lokacijo razglasitve 
bo organizator pravočasno objavil v lokalnih 
medijih.

Predsednik UO MTZ Slovenska Bistrica
Leopold Turk

Imajo svoj mlin in stroj za luščenje pire in 
prosa. V njem žita sveže meljejo in luščijo, 
kar je zaradi ohranjanja kakovosti mok in 
kaš zelo pomembno. 

DOMAČE, OKUSNO IN NA DOSEGU ROKE 
– SPLETNA TRŽNICA JEMDOMAČE.SI
V spletni tržnici Jemdomace.si si prizadevamo za čim bolj raznovrstno ponudbo okusnih in kakovostnih lokalnih izdelkov. Na ta 
način lahko našim potrošnikom zagotovimo zdrave in kakovostne izdelke, ki jih po želji dostavimo tudi na dom.
Tokrat vam predstavljamo dva nova pridelovalca, ki sta s svojimi izdelki še dodatno popestrila našo ponudbo. Če imate radi zdravo, 
kakovostno, raznovrstno in okusno hrano, je nakup v spletni tržnici Jemdomače.si (www.jemdomace.si) pravi izbor za vas. Vabljeni!

Kmetija Pri omi Neži se nahaja v Mihovcah sredi ravnic Dravskega polja. Kmetija ima 
dolgoletno tradicijo, s preusmeritvijo v ekološko kmetovanje pa svež in pomlajen pri-
dih, s katerim se odzivajo na mikrosvet okrog nas in ga spreminjajo v bolj prijaznega 
in zdravega. S to energijo ustvarjajo pridelke in izdelke visoke kakovosti. 

Na 11 hektarjih kolobarijo z bučami sorte slovenska golica, ki daje vrhunsko kakovost 
bučnemu olju, konopljo, sejejo sončnice, riček, lan, proso, piro, ajdo, rž, koruzo. Su-
rovine sušijo z ogrevanim zrakom, jih očistijo in nato predelajo. Nenehno vlagajo v 
razvoj, kar je že obrodilo sadove. Njihova olja so dobila potrditev na državnih ocenje-
vanjih v Sloveniji (zlata priznanja za bučno olje in hladno stiskano sončnično olje) in 
zlato medaljo v Avstriji, kjer so za bučno olje pridobili tudi naziv kakovostni izdelek.
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ZDRAVSTVENO IN  SOCIALNO 
LETOVANJE OTROK V PUNATU

Spoštovani starši, vašemu otroku omo-
gočimo zdrave, aktivne in doživete de-
setdnevne počitnice v Mladinskem po-
čitniškem domu Frankopan v Punatu 
na otoku Krku: zdravstveno letovanje na 
predlog zdravnika, še posebej priporočlji-
vo za otroke s pogostimi obolenji dihal 
in z drugimi respiratornimi boleznimi, 
okvarami lokomotornega aparata in z 
alergičnimi obolenji (prispevek 89,90 €), 
samoplačniško letovanje (cena 350,00 €) 
in socialno letovanje iz sredstev donacij in 
humanitarne akcije RKS »Peljimo jih na 
morje«.
Pomembno je, da so otroci v družbi sovr-
stnikov, da širijo krog prijateljev, da skozi 
različne aktivnosti razvijajo svoje potenci-
ale, da se počutijo enakovredni. Naj bodo 
počitnice polne smeha, zdravja in sreče.
Informacije: RKS – Območno združenje 
Slovenska Bistrica, tel. št.: 02 80 50 160, št. 
mob. tel.: 041 723 565, e-naslov: slov-bi-
strica.ozrk@ozrks.si. 

Pridružite se 200 prostovoljcem vzgojite-
ljem otrok in tudi vi s svojim delom pri-
spevajte k temu, da bodo otroci preživeli 
deset nepozabnih dni ob morju v Punatu 
na Krku. Vaš trud bo ob veselih obrazih 
otrok zagotovo poplačan.
SOLIDARNOSTNA AKCI-
JA RKS PELJIMO JIH NA 
MORJE
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni RKS 
– Območno združenje 
Slovenska Bistrica na 
Partizanski ulici 21. v 
Slovenski Bistrici.
Hvala za vašo do-
brosrčnost in podporo.

RKS – Območno 
združenje Slovenska 

Bistrica

Velik poudarek na kmetiji je na reji živali. Za govedo angus so se odločili zaradi števil-
nih dobrih lastnosti: meso je odlične kakovosti, mehko in sočno, živali so dobrodušne 
in prilagojene na podnebne razmere.

Kmetija Ropret Stegne se nahaja na Tinju. Kmetija se ukvarja s sonaravno rejo živali 
goveda pasme rdeči angus. Trenutno na kmetiji redijo skupaj okrog 20 glav govedi 
omenjene pasme. V okviru dopolnilne dejavnosti se dodatno ukvarjajo s predelavo 
mlevskih izdelkov (domače kaše, moke, domačega koruznega zdroba (iz bele in ru-
mene koruze), pirinega zdroba, kosmičev, domačih piškotov, suhomesnatih izdelkov 
iz mesa goveda angus itd. 

Izmene zdravstvenega letovanja za predšolske otroke (od 5. 
leta starosti) in šolske otroke (do 18. leta starosti) v MPD 
Frankopan Punat na otoku Krku v letu 2018: 
predšolski otroci:
1. izmena: od 2. do 12. 7. 2018;
šolski otroci:
2. izmena: od 12. do 22. 7. 2018,
3. izmena: od 22. 7. do 1. 8. 2018,
4. Izmena: od 1. do 11. 8. 2018,
5. izmena: od 11. do 21. 8. 2018.
Vabimo vse zainteresirane prostovoljke in prostovoljce, da se 
prijavite za prostovoljno delo vzgojitelja na letovanju otrok.
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Gospod poveljnik, najprej čestitke za 
prejeto priznanje, častni znak ZSČ, ki 
vam ga je pred kratkim v imenu Zdru-
ženja slovenskih častnikov podelil pred-
sednik združenja, generalmajor Alojz 
Šteiner. 
Hvala za čestitke. Moram povedati, da sem 
približno teden dni pred tem prejel tudi 
zlati znak Združenja veteranov vojne za 
Slovenijo. Ob tej priložnosti sem povedal, 
da teh priznanj niti slučajno ne jemljem 
kot priznanja na osebni ravni, ampak jih 
dojemam kot rezultat skupnega dela vseh 
mojih podrejenih in ostalih sodelavcev, in 
so tako seveda plod odličnega sodelovanja 
tako z različnimi združenji, civilnimi or-
ganizacijami kot tudi lokalno skupnostjo.

Mogoče uvodoma nekaj osnovnih, avto-
biografskih podatkov o vas.
S ponosom povem, da sem rojen Štaje-
rec. Rodil sem se 11. septembra leta 1962. 
Otroštvo sem preživel pri Sveti Ani v 
Slovenskih goricah, kjer sem tudi končal 
osnovno šolo. Z nepolnimi 15 leti staros-
ti sem se praktično že odločil za vojaško 
uniformo, saj sem se vpisal na srednjo vo-
jaško šolo v Sarajevu.

Za poveljnika vojašnice Vincenca Rep-
nika v Slovenski Bistrici ste bili imeno-
vani leta 2013. Kako je sicer tekla vaša 
karierna pot poklicnega vojaka?
Po zaključeni srednji vojaški šoli v Sara-
jevu sem odšel na službovanje v takratni 
garnizon JLA v Pivki. Dve leti pozneje 
sem šolanje nadaljeval na vojaški akade-
miji v Beogradu in Banji Luki. Na akade-
miji sem diplomiral leta 1986. Po diplomi 
sem deloval v izvidniških enotah in enotah 
vojaške policije, za kar sem opravil tudi 

ustrezna dodatna izobraževanja in tečaje. 
Po prestopu v TO sem leta 1991 najprej 
deloval kot operativec v Območnem štabu 
TO na Ptuju. Leta 1992 se je formiral 74. 
oklepno mehanizirani bataljon. Skupaj s 
sedanjim načelnikom generalštaba, gene-
ralmajorjem Alanom Gederjem, sedanjim 
brigadirjem Miho Škerbincom in vašim 
domačinom, stotnikom Vladimirjem Za-
fošnikom sem bil eden od nosilcev formi-
ranja tega bataljona. Po osamosvojitvi sem 
opravljal dolžnosti namestnika poveljnika 
tega bataljona in zatem poveljnika bataljo-
na. Zatem me je pot zanesla na general-
štab SV, kjer sem opravljal naloge načel-
nika odseka oklepno mehaniziranih enot. 

nika 670. logističnega polka sem peto leto 
in priznati moram, da sem se na začetku 
zelo veliko učil in učim se še danes. Bilo 
je zanimivo in koristno. In prepričan sem, 
da bi moral vsak operativni poveljnik vsaj 
del svoje vojaške kariere preživeti v logi-
stiki, saj bi pozneje pri vodenju operativ-
nih enot veliko lažje razumel zakonitosti 
in sistem delovanja vojaške logistike. Po-
vedati moram še to, da sem v letih 2001 
in 2005 zaključil višji štabni tečaj in gene-
ralštabno vojaško izobraževanje in uspo-
sabljanje, kar mi je potem tudi omogočilo 
napredovanje v čin polkovnika.

Ko je slovenskobistriška vojašnica leta 
2011 dobila ime po Vincencu Repniku, 
je del lokalne politike temu preimeno-
vanju odkrito nasprotoval. Završalo je 
tudi med veterani. Za tiste, ki slučajno 
ne vedo, kdo je bil pravzaprav Vincenc 
Repnik?
Poglejte, ko sem leta 2013 prevzel dolžnost 
poveljnika vojašnice in poveljnika 670. lo-
gističnega polka, je bilo eno mojih prvih 
srečanj prav srečanje z veterani, in izposta-
vilo se je ravno to vprašanje. Takrat sem 
jim seveda pojasnil, da je edini pristojen 
za preimenovanja vojašnic minister za ob-
rambo in da sam na to nimam nikakršnega 
vpliva. Povedal sem tudi to, da si kot povelj-
nik resnično ne želim, da bomo vsaka dva 
meseca menjali nazivno tablo na vhodu v 
vojašnico. Moram reči, da so veterani vsa 
ta moja pojasnila sprejeli zelo korektno in 
da pozneje na to temo ni bilo več nobene 
posebne polemike. Vincenc Repnik je bil 
kot 24-letni mladenič 14 dni pred agresijo 
na Slovenijo vpoklican v enote TO na ob-
močju Dravograda, kjer ga je na položaju 
28. junija 1991 smrtno ranil pripadnik ta-
kratne zvezne milice, in to v času, ko naj 
bi veljala prepoved bojnega delovanja. Pri 
poznejši rekonstrukciji je bilo ugotovljeno, 
da je strel prišel iz vojašnice Bukovje, kjer 
so bili zvezni miličniki nameščeni. Sicer 
pa z družino in svojci pokojnega Vincenca 
Repnika redno ohranjamo stike in se sreču-
jemo vsaj dvakrat na leto, običajno junija in 
novembra na pokopališču.

V nekem obdobju so bile dokaj prisotne 
tudi težnje po izselitvi vojašnice. V de-
vetdesetih sta takratni predsednik skup-
ščine občine Slovenska Bistrica, Ivan 
Pučnik, in takratni minister za obram-
bo, Janez Janša, celo podpisala nekakšno 
pismo o nameri. Pozneje se je vse skupaj 
nekako poleglo in zdi se, da je vojašnica 
danes dobro integrirana v lokalno okolje 
…

Polkovnik

FRIDERIK ŠKAMLEC,
poveljnik vojašnice Vincenca Repnika

Foto: Aleš Kolar

Nato sem bil premeščen v Pivko, kjer sem 
bil eno leto poveljnik novoustanovljenega 
45. oklepnega bataljona. Sledil je povratek 
na Štajersko, kjer sem prevzel dolžnosti 
načelnika štaba 72. brigade, nato sem bil 
do leta 2008 poveljnik 72. brigade, ko sem 
predal to dolžnost in nadaljeval službova-
nje v Poveljstvu za doktrino, razvoj, izo-
braževanje in usposabljanje, kjer sem eno 
leto opravljal naloge častnika za nadzor. 
Nato sem opravljal tudi naloge načelnika 
štaba v tem poveljstvu, in sicer nekje do 
leta 2013. Po tej zadnji reorganizaciji sem 
bil nekoliko v dilemi: ali Ljubljana ali Slo-
venska Bistrica, se pravi, 670. logistični 
polk. Iskreno moram povedati, da sem bil 
vedno prepričan, da je vojaška logistika 
področje, kamor nikoli ne bom zašel, ker 
sem preprosto ocenil, da imam premalo 
tovrstnih znanj in izkušenj. Ampak, saj 
veste, stari pregovor pravi, da se zarečene-
ga kruha največ poje. Na položaju povelj-

»PRAZNA VREČA NE 
STOJI POKONCI«
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No, takoj po prevzemu dolžnosti sem se 
kot poveljnik srečal tudi s to problematiko, 
in sicer v kontekstu lokalnih razmišljanj o 
tem, da bi del vojašnice kazalo nameniti 
kopališkemu kompleksu in še čemu. V po-
govoru s predstavniki lokalne oblasti ozi-
roma občine sem povedal, da moram kot 
poveljnik zgolj ustrezno skrbeti za pre-
moženje, katerega lastnik je Ministrstvo 
za obrambo, ki je tudi edino pristojno za 
morebitne spremembe lokacije vojašnice, 
premike vojašnične ograje in podobno. In 
od takrat dalje tudi na to temo ni bilo več 
kakih posebnih razprav.

Vojašnica je bila svoj čas zelo prepo-
znavna po 710. učnem centru …
Pogled nazaj pokaže, da je bila vojašnica 
v preteklosti precej povezana z artilerijski-
mi enotami.
Po osamosvojitvi pa je bil del 710. učne-
ga centra iz Peker premeščen v bistriško 
vojašnico, drugi del pa na območje voja-
šnice Ptuj. V lanskem letu smo obeležili 
25-letnico tega centra in ob tej priložnosti 

Danes v vojašnico prihaja nekoliko več 
kot 300 pripadnikov slovenske vojske, 
ki menda večinoma pripadajo 670. logi-
stičnemu polku. Kaj so njihove osnovne 
zadolžitve oziroma naloge?
Lanskoletno povprečje je znašalo približ-
no 320 pripadnikov dnevno, ki v veliki 
večini pripadajo 670. logističnemu polku. 
V vojašnici je tudi zdravstvena oziroma 
sanitetna enote Role 2, nekaj je še pri-
padnikov 157. logističnega polka, in sicer 
gre za strokovnjake za področje vzdrževa-
nja tehnike in opreme. Osnovno nalogo 
predstavljajo vse tiste dejavnosti, ki so po-
vezane s storitvami, oskrbo ter premiki in 
transportom materialnih sredstev in ljudi. 
Tako doma kot v tujini. Enote, ki bi imela 
identične naloge in zadolžitve, kot jih ima 
naš logistični polk, na območju Slovenije 
preprosto ni.

Ena od enot Slovenske vojske nedolgo 
tega ni uspešno prestala tako imenova-
nega Nato testa pripravljenosti oziroma 
usposobljenosti. Kako se psihofizična 

enote zapolnjujemo po načelu, če nekdo 
ni primeren za pehotne, bojne enote, bo 
pa v redu za logistiko. Niti slučajno. Poleg 
tega se verjetno strinjate, da prazna vreča 
ne stoji pokonci. Dober in motiviran vo-
jak je tisti vojak, ki je ustrezno oskrbljen, 
oblečen, nahranjen in podobno. In prav to 
je osnovna naloga logistike. Naj omenim, 
da je v ostalih članicah Nato pakta vojaško 
razmerje med bojnimi enotami in logisti-
ko precej bolj v prid slednji. Kar pa zade-
va preverjanje psihofizničnih sposobnosti 
in določenih vedenj ter znanj, gre za bolj 
ali manj enotno opredeljeno metodologi-
jo na ravni SV. So določena, predpisana 
usposabljanja, ki jih mora enkrat letno 
obvezno opraviti vsak pripadnik SV. En 
del vsebuje standardna predavanja in re-
ševanje določenih nalog, drugi del je po-
vezan z elektronsko učilnico, kjer je treba 
opraviti predpisane teste, na osnovi česar 
se mu potem izda ustrezno potrdilo, ki je 
eden od pogojev, da se na koncu leta poda 
službena ocena, kot je to praksa za vse za-
poslene v javnem sektorju.
Posebej moram omeniti še tako imenova-
ni Cooperjev test, ki vključuje tri elemen-
te, in sicer tek, sklece in dvigovanje trupa. 
Potem je tu še strogo vojaški del, vezan na 
streljanje. Vsak od nas je dolžan opraviti 
test TRO, se pravi, test rokovanja z obo-
rožitvijo. Vse to, skupaj s prej naštetim, 
predstavlja osnovo, da nadrejeni na koncu 
poda končno službeno oceno.

Poveljstvo SV bo vpoklicalo pogodbeno 
rezervo. Kako je s kadrovsko zapolnitvi-
jo v vaši vojašnici?
Kar zadeva kadrovsko zapolnjenost naše 
enote, je situacija enaka, kot velja za SV 
kot celoto. Se pravi, da smo pač nekoliko 
podhranjeni. Kar se tiče rezervne sestave, 
imamo načrtovana redna usposabljanja. 
Zadnje usposabljanje smo izvedli pred 
dvema letoma in takrat je bila udeležba 
izjemna. Pričakujem, da bo tako tudi na 
letošnjem usposabljanju. Kar se pa tiče 
vpoklica pogodbene rezerve na osnovi 
odločitve generalštaba, lahko rečem, da 
bomo vpoklicane rezerviste s pridom upo-
rabili pri izvajanju nalog, ki jim bodo pri-
padniki pogodbene rezerve kos. Tu imam 
v mislih predvsem varovanje, saj bomo s 
tem nekoliko razbremenili pripadnike re-
dne sestave, ki se bodo tako lahko še bolj 
posvetili svojim osnovnim zadolžitvam s 
področja logističnih storitev. Naj ob tem 
omenim, da smo v času begunske krize z 
našimi vpoklicanimi pripadniki pogodbe-
ne rezerve v vojašnici generala Maistra v 
Mariboru dnevno pripravili tudi do 5500 

sva skupaj z nekdanjim poveljnikom, Jo-
žefom Majcenovičem, ugotavljala, da bi 
morali tako 710. kot tudi 510. učnemu 
centru vendarle posvetiti nekoliko več po-
zornosti in ju vsaj na simbolni ravni tra-
dicionalno povezati s katero od vojašnic 
oziroma enot, ki bi lahko nosile naziv iz 
tega obdobja. Mogoče bi to kazalo izpeljati 
ob kateri od prihodnjih reorganizacij. Ko-
nec koncev so iz obeh centrov prišle prve 
generacije slovenskih vojakov. 

pripravljenost ocenjuje in preverja na 
ravni 670. logističnega polka?
Uvodoma moram povedati, da si želim, 
tako kot najbrž vsak poveljnik, da bi imel 
v svoji enoti čim več mladega, svežega ka-
dra, na višku fizičnih in siceršnjih sposob-
nosti. Ampak vendarle je treba upoštevati 
dejstvo, da gre v primeru vojaške logistike 
za specifično dejavnost. Tu gre za nekoliko 
starejšo strukturo zaposlenih, pomembna 
so specialna znanja in tudi izkušnje. To pa 
seveda še zdaleč ne pomeni, da logistične 
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obrokov, kar pomeni, da so rezervisti za 
področje intendantskih storitev izjemno 
dobro usposobljeni. Pa tudi sicer bomo 
rezerviste, ki so strokovnjaki na določe-
nem področju, temu ustrezno angažirali.

Letos mineva 100 let, odkar je general 
Rudolf Maister Vojanov v Mariboru 
postrojil svoje čete in storil, kar sta mu 
velevala vest in srce. Tudi v vojašni-
ci Vincenca Repnika je posebna, spo-
minska soba, kjer stoji njegov doprsni 
kip …
Ja, moram povedati, da smo veseli in po-
nosni, da nam je Pohorsko društvo gene-
rala Maistra omogočilo, da v spominski 
sobi vojašnice stoji njegov kip in da lahko 
tako redno obeležujemo obletnici rojstva 
in smrti generala Maistra ter se na ta na-
čin poklanjamo njegovemu spominu. 

Verjamem in upam, da bo tako tudi v pri-
hodnje. Njegovo takratno ravnanje nam je 
lahko vsem skupaj za zgled in v ponos. In 
ob tem bi se kazalo vprašati, ali smo vsi 
skupaj, tako politika kot vzgojno-izobra-
ževalni sistem in nenazadnje tudi mediji, 
naredili dovolj, da bi se mladi rodovi za-
vedali pomena rezistence, domoljubja in 
uporniškega duha, tako pomembnega za 
ohranjanje lastne identitete, narodovega 
telesa in njegove biti.

Polkovnik Škamlec, če nam dovolite, bi 
še malce odstrli zaveso vaše zasebnosti. 
Zaupajte nam, kako se sproščate, kako 
preživljate prosti čas, katere hobije ima-
te. Orožja najbrž ne zbirate, ali pač?
Ne, orožja ne zbiram (smeh). Moja naj-
ljubša sprostitev je vsekakor bovling. V 
tem resnično uživam. Poleti tudi precej 

kolesarim. Sicer pa imam doma manjši 
sadovnjak, tudi opravila na vrtu mi niso 
tuja. Prav tako vojaška uniforma ni moja 
edina uniforma, sem namreč tudi prosto-
voljni gasilec. Skratka, nimam bojazni, da 
bi se v tretjem življenjskem obdobju dol-
gočasil.

Gospod poveljnik, ob koncu malo za 
šalo, malo zares: konec leta odhajate v 
pokoj; ali bi bilo mogoče, preden se do-
končno poslovite, da bi se cev havbice, ki 
stoji na platoju znotraj vojašnice in meri 
naravnost na cesto in bližnje zgradbe, 
obrnila nekoliko bolj v zrak?
V Slovenski vojski smo odprti tudi za ci-
vilne pobude. Če so seveda na mestu in 
uresničljive. Vsekakor bomo razmislili in 
prepričan sem, da bomo to tudi storili.

Drago Čož

OGLED SMUČARSKIH
POLETOV V PLANICI
V četrtek, 22. marca, smo se učenci OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
odpeljali do Planice, kjer smo si ogledali 
uradni trening smučarskih poletov. Za-
ključek svetovnega pokala v smučarskih 
skokih se tradicionalno že nekaj let dogaja 
v Planici. In tradicionalno (od leta 1983) 
je tudi povabilo Zavarovalnice Triglav, ki 
osnovnošolcem omogoči, da zastonj obiš-
čejo četrtkov trening in kvalifikacije za 
petkovo tekmo.
Zgodnja ura odhoda ni zmotila naših 
učencev; dvainpetdeset šolarjev je že 
nestrpno čakalo, da se odpravijo novi do-
godivščini naproti. Vodič nam je razdelil 
navijaške rekvizite (kape), tako da smo 
lahko enotno izkazovali naše navijaške 
simpatije.
Ob prihodu v Planico nas je pričakala 
prečudovita zimska pravljica. Planica je 
zasijala v vsej svoji lepoti, prav tako nas 
je sončno vreme napolnilo s pozitivno 

energijo, ki smo jo s pridom usme-
rili v navijaško vnemo. Ker smo ob 
prihodu imeli še nekaj časa, smo si 
lahko po stojnicah nakupili dodatne 
pripomočke za navijanje (šale, za-
stave, troblje …).
Nastopili so prav vsi najboljši ska-
kalci, najbolj bučno pa je bilo, ko 
so nastopali naši orli, ki so s svojimi 
skoki navduševali množico otrok, 
seveda tudi nas.
Za konec so poskrbeli še za eno pre-
senečenje, nastop skupine BQL na 
odru pod doskočiščem. Polni lepih 
vtisov smo se odpravili proti domu. 
Hvala zavarovalnici za nepozabno 
doživetje!

Novinarski krožek OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica
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BISTRIŠKI MALI PRINC 
NA ODRU SNG MARIBOR

V četrtek, 29. marca, so na odru Stare 
dvorane v SNG Maribor nastopili balet-
ke in baletniki vseh starosti Glasbene šole 
Slovenska Bistrica. Celoletni trud so pod 
vodstvom profesorice Mance Raušl vložili 
v predstavo Mali princ, ki so jo uprizori-
li na baletni produkciji. Tudi letos velja 
omeniti prijetno medsebojno sodelovanje 
z bistriško 2. osnovno šolo, saj so si učenci 
prvega in drugega razreda že v dopoldan-
skem času ogledali generalko in uživali ob 
spremljanju predstave. Mladi baletniki so 
imeli naporen dan, saj so istega dne upri-
zorili še dve večerni predstavi. Odlično so 
se znašli v vlogi plesalcev in tudi igralcev 

ter pričarali nepozaben večer obiskoval-
cem, ki so do zadnjega kotička napolnili 
dvorano na obeh predstavah. 
V vlogi pripovedovalca sta se preizkusila 
devetošolca z 2. osnovne šole Slovenska 
Bistrica, Matej Sever in Oskar Kleindienst, 
ki sta enotnega mnenja, da je bila to zanju 
nepozabna izkušnja. Zadovoljno občin-
stvo, ki z dolgim aplavzom nastopajočih 
skorajda ni bi spustilo z odra, nasmeh in 
solze sreče na obrazu baletk in zadovolj-
ni mentorji so zagotovo recept za uspeh 
in nadaljnji zagon tudi v prihodnjem šol-
skem letu. Iskrene čestitke vsem, ki so so-
delovali pri pripravi in izvedbi produkcije. 
Odlično in veliko delo so opravili. Le kaj 
nam bodo pripravili prihodnje leto? Pus-
timo se presenetiti. Do takrat pa naj nas 
spremljajo besede Malega princa: »Bistvo 
je očem nevidno. Kdor hoče videti, mora 
gledati s srcem.«

Tanja Keber, Marjanca Frangež

Da so bili mladi obiskovalci s predstavo zadovolj-
ni, pričajo tudi njihova mnenja in ocene:
Všeč mi je bil ples. Najlepše je bilo, ko je bila 
Ana pijanec in je pila. Tudi kraljica, ki je dala 
punčkam lučko, je bila lepa.  
Všeč mi je bilo, ko sta sošolki Zara in Lana 
plesali. Rad sem gledal, ko je Anže risal in se 
je videlo na tabli. Lepo je, ko nastopajo pri-
jatelji.
Lep je bil zaključek, ko so se vsi zbrali in so 
bile lepe barve, pa tudi ko so jagode plesale.
Všeč mi je bilo, ko je moj bratranec vozil leta-
lo iz kartona in se je videla senca. 
Ovčko ji je kar trikrat narisal in ji najprej ni 
bila všeč. Ko pa jo je narisal v škatli, pa ji je 
bila všeč. Zanimivo.
Tian, Neli, Kaja, Gašper, Klemen, Lana, vsi 1. a
Všeč mi je bila cela predstava. Najbolj sem 
bila vesela, ko sem videla svojo sosedo in so-
šolki, ki so plesali na odru.
V gledališču mi je bilo všeč. Moj najljubši del 
je bil tisti pijanček s flaško v roki. Tudi Mali 
princ mi je bil zelo všeč. Ko je prišel na oder 
kralj, sem se počutila kot kraljica. Super mi je 
bilo, ko so plesalci hodili v belem dimu.
Najbolj mi je bila všeč skupina vrtnic. Bila 
sem vesela, ker so na odru nastopali moji pri-
jatelji.
V gledališču sem se počutil dobro. Najbolj mi 
je bil všeč Mali princ.
Všeč mi je bilo, ko so zaplesale lisice in vr-
tnice. V gledališču mi je bilo zelo všeč. Imela 
sem se zelo super.  
Všeč mi je bilo, ko je Mali princ letel z letalom 
in je zvezdici prinesel darilo. Všeč mi je bilo 
tudi, ko so spustili dim. 
Ko plešem, sem živa. Ko sem začela s predsta-
vo, sem čutila, da je to delček mojega življe-
nja. Všeč mi je bilo, ko so me gledale prijate-
ljice in seveda gospa Motaln. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko je na oder prišla 
moja prijateljica Julija.

Lili, Zoja, Lote, Jaka, Eva, Aljaž, Julija, 
Evelin, vsi 2. razred

Foto: arhiv Srednje glasbene šole Slovenska Bistrica

24. REGIJSKO PREVERJANJE 
USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI 
CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

Vabimo vas v mestno središče Slovenske Bistrice, kjer bo v soboto, 2. ju-
nija, potekalo 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
iz vrst civilne zaščite lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov in 
drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekip ki jih ustanavljajo 
Rdeči križ in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu zaščite 
in reševanja na območju vzhodne štajerske regije. Na preverjanju znanja 
ekip prve pomoči, ki ga organizirajo Uprava RS za zaščito in reševanje, 
izpostava Maribor, RKS –Območno združenje Slovenska Bistrica in Ob-
čina Slovenska Bistrica bo prikazano nudenje prve pomoči poškodova-
nim in nenadoma obolelim osebam na več simuliranih delovnih mestih. 
Dogodek bodo spremljale predstavitve delovanja različnih javnih reševal-
nih služb (službe nujne medicinske pomoči, gasilcev, GRS, enot reševal-
nih psov …) in društev ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na 
območju občine Slovenska Bistrica in širše. Dogajalo se bo na različnih 
lokacijah, v mestnem parku, v okolici Bistriškega gradu, v parku za knji-
žnico in vse do Trga svobode.

Darja Adam Pak
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SREBRNO PRIZNANJE ZA 
TURISTIČNI PODMLADEK 

ležencem, ki bi radi bolje spoznali bistri-
ški grad na zabaven in kreativen način. 
Raziskovalno nalogo smo predstavili na 
turistični tržnici v Mercatorju v Maribo-
ru. Letos smo izvedli predstavitev v obliki 
delavnic. Ponujali smo tri različne delav-
nice. Mimoidoči so si lahko izdelali staro 

V letošnjem šolskem letu smo učenci tu-
rističnega krožka in turistični podmladek 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
pod vodstvom mentoric Mateje Lesko-
var in Petre Orešič napisali raziskovalno 
nalogo z naslovom Pridi v bistriški grad 
dolgčas pregnat. Namenjena je vsem ude-

dosegali mnoge dosežke na tem področju. 
Iskreno se zahvaljujemo za vso pomoč pri 
pisanju raziskovalne naloge in pri predsta-
vitvi na turistični tržnici.
    

Učenci turističnega krožka OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

RAZVESELJEVALI SO NAJMLAJŠE 
Že po tradiciji učitelji nižjih razredov na 
2. OŠ v Slovenski Bistrici v prednovole-
tnem času pripravijo gledališko igro in z 
njo razveselijo najmlajše na šoli, z vese-
ljem pa gostujejo tudi drugje. Letos so se 
odločili za igro Helene Kraljič Muca Maca 
in novoletno darilo. S skupnimi močmi in 
pod režiserskim vodstvom Franje Justinek 
so delo nekoliko preoblikovali in nastala 
je Miška Maška, bitje, ki hrepeni po novo-
letnem darilu. Ob koncu ga tudi najde, le 
da to ni materialno darilo, ampak iskreno 
prijateljstvo. Z igro, ki je imela močno du-
hovno sporočilo, so najmlajšim sporočili, 
naj srečo in zadovoljstvo iščejo tudi izven 
materialnega sveta.
Igro so si z zanimanjem ogledali tudi 
učenci OŠ Pohorskega odreda, podružni-
ca Zgornja Ložnica, otroci vrtcev Otona 
Župančiča in Blažeta in Nežice ter varo-
vanci VDC Polž.

Novinarski krožek 2. OŠ Slovenska 
Bistrica, mentor: Janez Ülen

družabno igro, moš-
njiček in baklo. Us-
pelo nam je pritegniti 
veliko mimoidočih, ki 
so bili zelo navdušeni 
nad idejo in predstavi-
tvijo bistriškega gradu 
v obliki delavnic na 
zabaven način. Za na-
porno delo in vložen 
trud nam je strokovna 
komisija podelila sre-
brno priznanje. Odlo-
čili smo se, da se bomo 
v prihodnjem šolskem 
letu še naprej sestaja-
li, pridno ustvarjali in 
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DEJAVNOSTI V ODDELKU 
PODALJŠANEGA BIVANJA

kreativnost, izvirnost, sproščeno 
domišljijsko igro, gibanje in pre-
življanje časa v naravi. Učenci 
sodelujejo v različnih socialnih in 
didaktičnih igrah ter s tem prido-
bivajo veščine socialnega dialoga 
in medsebojnega sodelovanja. Pri 
vseh dejavnostih sledimo letnim 
časom, praznikom in aktualnim 
dogodkom, ki se odvijajo na šoli 
ali v njeni okolici. Skrbimo tudi za 
dekoracijo šole skozi šolsko leto in 
izvajamo projekt Krasimo šolo.
Z učenci prve triade smo se v zim-
skih mesecih posvetili izdelovanju 
pustnih škratkov in pustnih mask, 
ki smo jih okrasili z raznimi do-
datki in različnimi materiali. Pri-
redili smo si pravo malo pustno 
rajanje in skupaj preganjali zimo. 
Veliko pozornosti smo namenili 
pticam, ki v zimskem času pot-
rebujejo še posebno skrb. Pogo-
varjali smo se o krmljenju ptic, 
izdelali ptičjo hišico in iz različ-
nih odpadnih materialov izdelo-
vali ptice. Naše ptice sedaj krasi-
jo šolske prostore in že čivkajo o 
pomladi. 
Z izdelovanjem modrih srčkov so 
naši prvošolci sodelovali v Nive-
jinem projektu Podarimo modro 
srce ter tako pomagali odpreti 
okno v svet izobrazbe otrokom iz 
socialno šibkejših družin.
Smo tudi veliki ljubitelji športa. 
Skupaj spodbujamo slovenske 
športnike pri njihovih izjemnih 
rezultatih in se veselimo skupaj 
z njimi. Velikokrat se učenci pre-
izkusijo v znanju športnega kvi-
za. Četrtošolci in petošolci so na 
to temo izdelali plakat, s katerim 
smo se našim športnikom tudi 
poklonili. 
Aktiv OPB OŠ Pohorskega odreda 

V oddelkih podalj-
šanega bivanja na 
Osnovni šoli Pohor-
skega odreda Sloven-
ska Bistrica se tru-
dimo, da se učenci 
počutijo dobro, se 
sprostijo in naužije-
jo druženja s prijate-
lji ob igri in ustvar-
janju. Spodbujamo 
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»RED JE VEDNO PAS PRIPET!«
Otroci enote Vrtca Otona Župančiča Slo-
venska Bistrica Šmartno na Pohorju in 
učenci OŠ Šmarno na Pohorju so s sode-
lovanjem izvedli športni poligon v sklopu 
projekta Pasavček. 
Projekt je namenjen otrokom, starim od 
tri do deset let. Namen projekta Pasavček 
z zelo dobro poznanim sloganom RED JE 
VEDNO PAS PRIPET!je opozoriti vrtce, 
šole, starše in druge, da je za varnost otrok 
zelo pomembno, da so tudi med vožnjo v 
šolo in domov pravilno pripeti in name-
ščeni v otroški varnostni sedež in pripeti z 
varnostnimi pasovi. Namreč veliko otrok 
se v šolo pripelje s svojimi starši, ki mo-
rajo poskrbeti za njihovo varnost na vsaki 
vožnji. 
V sklopu tega projekta so vrtčevski otroci 
v sodelovanju s starši izpolnjevali tabelo, 
ali so v avtomobilu pripasani, v vrtcu jih je 

obiskal policist in otrokom po-
vedal o varni rabi avtosedežev 
in varnostnih pasov, otroci so 
spoznavali pesmice o prometu, 
izdelovali semafor, se merili, 
kako veliki so in kakšen sedež 
je primeren za njihovo velikost, 
spoznali različne vrste prome-
ta in skozi igro ustvarjali svoje 
domišljijsko prometno mesto, 

ci kot vrtčevski otroci so bili zelo navdu-
šeni in motivirani pri takšnem načinu 
sodelovanja in ker so v projekt vkjučeni 
tako otroci, starši, vzgojitelji, učitelji kot 
policist, sta namen in uspešnost projekta 
še toliko večja. 

Suzana Mlakar, vzgojitejica
Enota Vrtca Otona Župančiča Slovenska 

BistricaŠmartno na Pohorju

ogledali so si tudi posnetek varne vožnje v 
traktorjih, prispevek je poslala Aleksandra 
Repnik.
Tudi učenci OŠ Šmartno na Pohorju so 
vključeni v ta projekt in učitelj športne 
vzgoje, KristijanIlijevec, je za učence in 
vrtčevske otroke pripravil športni prome-
tni poligon, na katerem so starejši otroci 
pomagali mlajšim otrokom pri usvajanju 
ovir in prometnih zakonitosti. Tako učen-

MLADI RAZISKOVALCI 
PONOVNO ZABLESTELI 
Že po tradiciji na šoli vsako leto veliko 
pozornosti in truda posvetimo nalogam 
mladih raziskovalcev, zato tudi uspehi niso 
nobena redkost. Na letošnjem področnem 
tekmovanju mladih raziskovalcev 
Spodnjega Podravja in Prlekije so učenci, 
devetošolci, predstavili pet raziskovalnih 
nalog, od katerih so štiri prejele zlato, ena 
pa srebrno priznanje. Dve raziskovalni 
nalogi sta se zaradi izvirnosti uvrstili tudi 
na državno tekmovanje.

učni uspeh, pripravila sta tudi aplikacijo, 
nekakšen vodnik, ki učencem pomaga, da 
prepoznajo svoj učni stil in s pomočjo tega 
vodnika izboljšajo svojo uspešnost. Del 
te uspešne naloge je tudi eksperiment – 
delavnica, na kateri sta mlada raziskovalca 
dokazala, da se učni uspeh povprečnih 
učencev bistveno izboljša v kombinaciji 
gibanja, glasbe in prilagojenih učnih stilov.
Na ekološko in druga področja posega 
naloga učenke Mije Pipenbaher in 

V raziskovalni nalogi Imaš tudi ti 
FOMO? sta Zoja Gobec in Anže Lešnik 
ob mentorskem vodenju Tare Sinkovič 
proučevala negativne učinke nenehne 
spremljave sodobnih družbenih omrežij. 
Mnogi uporabniki teh sodobnih 
kanalov, predvsem mladi, (pre)pogosto 
pogledujejo v svoje mobilne telefone v 
strahu, da ne bi česa zamudili. Ob tem pa 
se jim še krepi občutek, da vsi drugi na teh 
omrežjih živijo krasno življenje, ki ga sami 
zamujajo. Pri opazovalnem projektu sta 
dokazala, da je občutje učencev, ki od teh 
družbenih omrežij niso izrazito odvisni, 
veliko boljše.
Brata Danijel in Dejan Gavrić sta z 
mentorjem Igorjem Kebrom proučevala 
kombinacijo telesne dejavnosti in učnega 
uspeha v nalogi Kdor ima v petah, ima tudi 
v glavi?. Ugotovila sta, da gibanje pred, 
med in po pouku bistveno pripomore 
k boljši koncentraciji in uspehu. Ker so 
v šoli pred kratkim v učilnice namestili 
kinestetične mize, sta potrdila tezo, da 
njihova uporaba pozitivno vpliva na 
nemirne učence in na njihovo telesno 
držo ter učiteljem omogoča mirnejše in 
bolj učinkovito delo v razredu.
Mladi raziskovalci bodo svoje uspešne 
naloge v prihodnjih dneh predstavili 
sošolcem, staršem in delavcem šole. Za 
izjemen uspeh jim iskreno čestitamo in  
želimo uspešne predstavitve in veliko 
uspeha tudi na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev.

Novinarski krožek 2. OŠ Slovenska 
Bistrica, mentor Janez Ülen

Tam se bo 
predstavila Zoja 
Gobec, ki je ob 
pomoči mentorice 
Natalije Kopše 
pripravila nalogo 
z naslovom Ali 
gredo čevljarji v 
korak s časom? 
V praksi je 
spremljala delo 
čevljarjev, še 
posebej mojstra 
Andreja Trunkla, 
in ugotavljala, da se sodobnim trendom 
prilagajajo tako njihove metode kot tudi 
pripomočki in besedišče.
Šolo bosta na državnem tekmovanju 
zastopala tudi devetošolca Ana Pučnik 
in Juš Pešak, ki sta z mentorico Taro 
Sinkovič pripravila nalogo Učenje v 
(učnem) stilu. V svoji domiselni nalogi 
predstavljata učne stile in njihov vpliv na 

mentorice Katje Leva z naslovom Še 
mnogo vode bo preteklo, da bo cenjena 
dovolj. Raziskovala je odnos do vode, 
kot ga kažejo učenci in njihovi starši, 
in poiskala vrsto načinov in konkretnih 
predlogov za varčevanje z vodo, ki je in bo 
kmalu še bolj strateška snov življenjskega 
pomena.
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PASAVČEK V VRTCU CICIBAN
Kot kažejo raziskave, je uporaba varno-
stnega pasa in otroškega sedeža še vedno 
eden izmed najpomembnejših dejavni-
kov, s katerimi lahko bistveno izboljšamo 
varnost na cestah. V sklopu projekta Pa-
savček smo se v mesecu marcu z otroki 

pogovarjali o prometni varnosti. Pozor-
nost smo usmerili predvsem na pravilno 
uporabo varnostnega pasa in otroškega 
sedeža med vožnjo v avtomobilu. Otro-
ci so ob prihodu v vrtec dnevno beležili 
uporabo varnostnega pasa med vožnjo in 

FIZIOTERAPIJA MANA

Fizioterapija MANA je prva zasebna fizio-
terapija v Slovenski Bistrici, registrirana že 
od leta 2003. Ustanovljena je bila z name-
nom nuditi takojšnjo, strokovno, učinko-
vito in prijazno pomoč vsem, ki potrebu-
jejo kakršnokoli obliko fizioterapije zaradi 
poškodbe, operacije, degenerativnih obo-
lenj gibalnega aparata ali zgolj masažo. Že 
od ustanovitve so bile na voljo naslednje 
storitve: diagnostika in terapija po princi-
pu ortopedske medicine cyriax, manualna 
terapija, kinezioterapija, magnetoterapija, 
elektroterapija, terapevtske, športne in 
sprostitvene masaže in strokovno sveto-
vanje, pozneje so se pridružile še kinezi-
otaping, limfna drenaža, refleksoterapija, 

obravnava trigger 
točk, manipulacija 
fascij, od leta 2017 
pa sta na voljo še 
terapija z globinski-
mi udarnimi valovi 
in terapija s k-laser-
jem.
Preglede in tera-
pije opravljam v 
novih prostorih na 
Levstikovi ulici 2 v 
Slovenski Bistrici.
Sem diplomira-
ni fizioterapevt in 
terapevt ortoped-
ske medicine in 

manualne terapije 
(OMMT). Delo fi-
zioterapevta op-
ravljam že od leta 
1995. Največ iz-
kušenj sem dobil 
v času 15-letnega 
službovanja v Splo-
šni bolnišnici Ma-
ribor. Bil sem tudi 
fizioterapevt Nogo-
metne zveze Slove-
nije, sodeloval z Od-
bojkarskim klubom 
Branik Nova KBM, 
z atletskimi društvi 

iz Maribora in Slovenske Bistrice ter s 
športniki iz raznih drugih športnih panog. 
Ves čas sem se tudi redno strokovno izpo-
polnjeval, predvsem s področja OMMT, 
na tem področju sem od leta 2005 tudi 
asistent. Kot učitelj strokovnih veščin sem 
sodeloval na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Mariboru, smer trener športne panoge 
in v visokošolskem zavodu Fizioterapev-
tika. S širitvijo in nadgradnjo ponudbe fi-
zioterapevtskih storitev v novih prostorih 
Fizioterapije MANA želim hitro, strokov-
no, učinkovito in prijazno zdravstveno os-
krbo na najvišji ravni še bolj približati čim 
širšemu krogu ljudi, ki potrebujejo pomoč 
fizioterapevta.

Robert Šarman,
dipl. fiziot., OMMT-terapevt

nameščanju povojev in drugih obvez, nad 
čemer so bili zelo navdušeni.         
  

Tjaša Ačko, dipl. vzg., Marija Strmšek, 
pom. vzg., otroci oddelka 5–6 let, enote 

Ciciban 
k temu aktivno spodbujali tudi 
svoje starše. Z otroki smo se sko-
zi mesec pogovarjali o različnih 
vrstah prometa, izdelovali prevo-
zna sredstva iz odpadne embala-
že, spoznavali prometne znake, 
na obisk smo povabili tudi po-
licista, ki nam je povedal veliko 
zanimivosti o svojem poklicu in 
o varnosti v prometu. V sklopu 
sodelovanja s starši nas je obiska-
la mamica enega izmed dečkov 
in nam pobliže predstavila tečaj 
prve pomoči. Otroci so se lahko 
preizkusili v oskrbovanju ran, 
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GASILSKA ZVEZA SLOVENSKA 
BISTRICA Z NOVIM VODSTVOM 
Gasilsko zvezo Slovenska Bistrica po no-
vem vodita predsednik Franc Ačko in 
poveljnik David Prelog. Na volilni skup-
ščini, ki je bila v petek, 6. aprila, v prosto-
rih PGD Laporje, so glasovali delegati iz 
14 društev. Za predsednika so kandidirali 
Franc Ačko, ki je prejel enajst glasov, Ro-
bert Grum, ki je prejel en glas, in Franc 
Višič, ki je prejel dva glasova. Za povelj-
nika sta po odstopu Vinka Zobca ostala 
le dva kandidata, Jasmin Kaljun in David 
Prelog, ki je s 13 glasovi postal novi po-
veljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica. 
Izvolili so tudi nazorni odbor, ki ga ses-
tavljajo: Alojz Kocijančič, Frančišek Špes, 

Foto: Arhiv GZ Slovenska Bistrica

NORMALNO ŽIVLJENJE
KLJUB SLADKORNI BOLEZNI   
Sladkorna bolezen je kronična presnovna 
motnja in nekateri pravijo, da je služba za 
nedoločen čas s 24-urnim delavnikom in 
vse dni v letu. V Društvu diabetikov Ma-
ribor, ki je konec leta 2016 obeležilo 60 let 
delovanja in je največje društvo v Slove-
niji s preko 1100 člani, smo zapisali, da se 
združujemo z namenom, da v njem uskla-
jujemo in zadovoljujemo lastne in javne 
interese na področju zdravstvene vzgoje 
in zdravstvene zaščite oseb s sladkorno 

boleznijo in oseb, ki jih na kakršenkoli 
možen način ogroža ta kronična bolezen. 
Vse večja prevalenca oziroma razširjenost 
sladkorne bolezni zahteva od društev nove 
pristope izobraževanja in pomoči članom 
in njihovim svojcem pri premagovanju 
bolezni. Iz Slovenske Bistrice je v društvo 
vključenih več kot 70 članov, zato smo se 
odločili, da v Slovenski Bistrici enkrat v 
mesecu organiziramo brezplačne meritve 
sladkorja in pogovor z laičnim svetoval-

cem. V občini so prisluhnili našim željam, 
pri čemer sta nam bila v veliko pomoč 
Zvone Kolar in Zlatka Mlakar. 
Meritve se bodo izvajale v prostorih ob-
čine, v informacijski pisarni oziroma na 
info točki, ki je namenjena osebam s po-
sebnimi potrebami, in sicer 25. maja in 
29. junija od 9. do 11. ure. Glede meritve 
boste obveščeni z obvestilom. 
Veseli bomo, če se boste srečanja in po-
govora udeležili, in tudi tako prispevali k 
premagovanju sladkorne bolezni.

Mirko Topolovec, predsednik Društva 
diabetkov Maribor

čiča, ki sta za svoje dolgoletno delo v ga-
silski zvez, prejela tudi plaketo. Dosedanji 
predsednik, Alojz Kocijančič, je poročal o 
delu za leto 2017. Iz poročila je razvidno, 
da so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, 
nekdanji poveljnik Franc Stopar pa se je 
zahvalil operativnim gasilcem za uspešno 
opravljene intervencije in gasilskim dese-
tinam, ki so na lanski olimpijadi v Avstriji 
dosegle vrhunske rezultate. Skupščine se 
je udeležil tudi dr. Ivan Žagar, župan Ob-
čine Slovenska Bistrica.  

Janko Mlakar

Mirko Slatenšek, Matjaž Leskovar in Kse-
nija Pristovnik. Tajniška dela bo opravlja-
la Lavra Slatenšek. Potrdili so tudi častna 
predsednika Gasilske zveze Slovenska Bi-
strica, Jožeta Črešnarja in Alojza Kocijan-

»VSE IZHAJA IZ DRUŽINE«   
Okrogla miza o psihičnem nasilju 
»Psihično nasilje je v družbi deležno 
najmanj pozornosti, zato pa povzroča 
dolgotrajne posledice. Te se odražajo v 
slabši uspešnosti posameznika, vplivajo 
na njegovo delo in samopodobo,« je 
uvodoma na okrogli mizi o psihičnem 
nasilju nad mladostniki, starejšimi in 
invalidnimi osebami, ki jo je prejšnji teden 
v prostorih Centra Metulj v Slovenski 
Bistrici pripravil Varnostni sosvet Občine 
Slovenska Bistrica, povedala Francka 
Premzl, regijska koordinatorica za 
preprečevanje nasilja v Centru za socialno 
delo Maribor. »Dolgotrajne grožnje in 
pretirana kritičnost lahko privedejo 
tudi do depresije in samomora. V prvi 
slovenski raziskavi o nasilju nad partnerji, 
ki so jo pripravili leta 2010, je skoraj 
polovica vprašanih žensk potrdila, da je 
bila deležna psihičnega nasilja. Prve oblike 
pomoči so začeli uvajati po osamosvojitvi 
Slovenije, kot najbolj učinkovit ukrep se 

je doslej izkazal pravilnik o prepovedi 
približevanja. Je pa res, da se v zadnjih letih 
dogajajo nove oblike psihičnega nasilja, 
ki niso zajete v zakonu o preprečevanju 
nasilja v družini,« je poudarila Francka 
Premzl. Tatjana Pufič, ravnateljica OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
je spomnila, da je v porastu psihično 
nasilje na družbenih omrežjih, otroci 
predvsem ponoči sovrstnikom pošljajo 
različne grožnje. Po mnenju ravnateljice 
bi pri tem morali odgovornost prevzeti 
tudi starši. »Potrebno je sodelovanje, vsi 
skupaj lahko naredimo več. Dejstvo je, da 
je psihičnega nasilja vedno več,« je dodal 
Aleksander Lubej, komandir Policijske 
postaje Slovenska Bistrica, Majda Vihtelič 
s Centra za socialno delo Slovenska 
Bistrica pa je opozorila, da bi na centru 
potrebovali kadrovske okrepitve: »Pri 
pomoči potrebujemo več časa, preveč je 
birokracije. Vedno več je težav duševnega 
zdravja, ljudje so v hudih stiskah. Zelo 

pomembno je druženje, vse izhaja iz 
družine, osnovna celica je zatajila.« 
Udeleženci okrogle mize so se strinjali, 
da bodo morali v prihodnje večjo vlogo 
nameniti preventivi, precej pričakujejo 
tudi od mednarodnega projekta First – 
Vzpostavitve mreže prvih točk pomoči 
za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja 
zaradi spola.

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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ZGODBE IZ METULJA
Zgodba je iz sklopa Zgodbe o Metulju, s 
katerim se je vsaka skupina predstavila s 
preluknjano besedo, s profilom obraza, z 
metuljem in geslom poosebljenih črk, ki 
predstavljajo vzdušje v skupini.
Plakat sta sestavili vodja ljudskih pevk in 
Betka Praprotnik, zgodbo pa je zapisala 
Olga Leskovar.
GOSLAČ, LOK IN STRUNA PRI 
LJUDSKIH PEVKAH
Pozen večer. Oči kar lezejo skupaj. Kavč v 
kotu sobe se potuhnjeno reži.
O ne, ne boš me zvabil. Napisati moram 
še domačo nalogo. Ja, prav slišite. Po 
tooooliko letih penzije spet domača 
naloga. Glava je prazna, vendar iz obupa 
napišem besedo glas. Besedo razčlenim na 
črke G, L, A, S. Vsaki črki izberem ime: 
G naj bo GOSLAČ, L postane LOK, S bo 
STRUNA, A pa naj bo AVDITORIJ.
V trenutku črke oživijo, začno se prerekati 
in zaživijo svoje življenje. Najbolj podjetna 
sta prijatelja LOK in STRUNA. Odpravita 
se na potep po Slovenski Bistrici. Spotoma 
prideta do neke stavbe v Leskovarjevi 
ulici. Na tabli vidita napis Center za 
starejše, Metulj.
STRUNA zavpije: »O, slišiš glas?«
»Kaj kričiš, saj se te nisem niti dotaknil,« 
zagodrnja LOK.
Opravičujoče poboža STRUNO, ta 
pa prijazno zazveni v odgovor. Oba 

ljudsko besedilo smo spesnile avtorsko 
Metuljevo himno Če si kisle kdaj volje in 
nekaj prigodnic z letovanja na Rabu.
Leta so tekla in nam obrusila robove. 
Nabralo se je dolgih sedem let, ki pa 
so neverjetno hitro minila. Pevke smo 
postale prijateljice in zaupnice. Vesele 
smo, da se lahko družimo. Sama krmarim 
med pevkami, kakor najbolje vem in 
znam. Včasih jim podtaknem kako pesem, 
ki je nimajo rade, ali pa preslišim katero, 
ki jim je všeč. Vse pa smo vesele, če nam 
petje uspe in je slišati ubrano.
Bodi dovolj.
     

Vaša Ofelija

Srebrni znak Civilne zaščite je letos preje-
la tudi Božena Levstik. Za priznanje jo je 
predlagalo Območno združenje Rdečega 
križa Slovenska Bistrica. Upokojena višja 
medicinska sestra, delala je v Zdravstve-
nem domu v Slovenski Bistrici, je že skoraj 
40 let prizadevna strokovna sodelavka in 
prostovoljka Rdečega križa. Izvaja tečaje 
prve pomoči za delovne organizacije, za 
bodoče voznike motornih vozil in druge 
tečaje prve pomoči ter predavanja o te-
meljnih postopkih oživljanja z AED in o 
nudenju prve pomoči za širšo javnost v 
lokalni skupnosti, ustanovah in podjetjih. 
Pri Rdečem križu je najprej ljudi usposa-
bljala za nego bolnika na domu, potem se 
je posvetila prvi pomoči in reševanju v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Bože-
na Levstik je tudi dolgoletna uspešna tre-
nerka ekip prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa. Med drugim je usposablja-

BOŽENA LEVSTIK, DOBITNICA 
SREBRNEGA ZNAKA CIVILNE ZAŠČITE 

la ekipo prve pomoči Spodnja Polskava, 
ki je leta 2004 osvojila naslov državnega 
prvaka in se uvrstila na evropsko prven-
stvo na Slovaškem. Prizadevno in uspešno 
je sodelovala pri organizaciji in izvedbi 
preverjanj usposobljenosti ekip prve po-
moči Civilne zaščite in Rdečega križa na 
občinski in regijski ravni. Poleg tega je 

ocenjevala ekipe na občinskih, regijskih 
in državnih preverjanjih znanja prve po-
moči. »Nesreča nikoli ne izbira, vedno 
pride nenajavljena. Takrat je hitra pomoč 
na prvem mestu, če pa je ta organizirana 
in strokovna, je še bolj učinkovita. Ljud-
je potrebujemo predvsem drug drugega. 
Poskrbimo, da bomo tudi sami kaj stori-
li in pomagali hitro in pravilno,« pravi o 
pomenu prve pomoči. In kaj ji pomeni 
priznanje, ki ga je prejela? »Veliko mi po-
meni. Verjetno so moji sodelavci začuti-
li, da delamo dobro,« odgovarja Božena 
Levstik in se hkrati zahvaljuje Mariji Bra-
čič, sekretarki OZ RK Slovenska Bistrica. 
Kot pravi dobitnica visokega priznanja, jih 
Marija Bračič vseskozi usmerja in spodbu-
ja pri njihovem delu, tudi zato je sloven-
skobistriška humanitarna organizacija 
tako uspešna.

Tomaž Ajd 

prisluhneta glasovom, ki prihajajo iz 
stavbe.
Slišita povelja: »Levo, skok, desno, skok, 
naprej, skok, nazaj, skok, ramena nazaj 
…«
»Tukaj telovadijo!« vzklikneta oba hkrati. 
»Lahko pa bi tudi kaj zapeli,« zacvili 
STRUNA.
Nenadoma se vsa stresem. Joj, zaspala 
sem na kavču. Ura je tri zjutraj, jaz pa ne 
vem, kaj naj napišem. Naj se gredo solit 
navodila in pravila! Saj imam vendar svojo 
glavo. Napisala bom tako, kakor znam. 
Bom GOSLAČ, ki s svojim lokom ubira 
svoje strune. Cenjeni AVDITORIJ 
pa naj malo potrpi.
Torej: tri leta zatem, ko se je iz 
bube razvil krasen METULJ, so 
me vprašali, ali bi bila pripravljena 
voditi ljudsko petje. Brez temeljitega 
premisleka sem Metuljevo povabilo 
sprejela. Pravijo, da je vsak začetek 
težek, ta pa se mi je zdel še prav 
posebej. Imela sem svojo vizijo, 
pevke svojo; najraje bi prepevale 
pesmi tipa Še kiklco prodala bom, 
nikakor pa ne kakšne žalostne. 
Tako sem vedno izbirala med manj 
žalostnimi pesmimi in skrbela, 
da smo pele v akordu. Pesmi smo 
povezovale s skeči iz vsakdanjega 
življenja in z ljudskimi običaji. Na 
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ODPRTJE RAZSTAVE »KO SE ČAS USTAVI«
V petek, 6. aprila, je na razstavišču Knji-
žnično-informacijskega in založniškega 
centra, MORS, potekala slovesnost ob od-
prtju razstave, naslovljene Ko se čas usta-
vi, katere avtorji so člani likovne sekcije 
KUD-a Gaj Zgornja Polskava. Na razstavi 
se s svojimi deli predstavlja 11 članov sek-
cije: Drago Kopše, Arnold Resman, Vesna 
Urbančič, Vera Avguštin, Jože Šetar, Jožef 
Bezjak, Tinka Vravnik, Marija Marinič 
Babič, Tjaž Marinič, Zdenka Štibler in 
Manuela Močnik. Goste je uvodoma poz-
dravil NKIZC, dr. Denis Čaleta. Razstavo 
je komentiral akademski slikar Domen 
Kotnik. Slavnostni govornik na otvoritvi 
je bil brigadir mag. Vilibald Polšak, po-
veljnik CVŠ. Za glasbeno popestritev pro-
grama je poskrbel s svojo klavirsko har-
moniko Klemen Bojanovič.
11 avtorjev se na razstavi predstavlja z 
deli, ki nas popeljejo skozi trenutke vsak-
danjega življenja, ob katerih se ob misli ali 
pogledu na nekaj izjemnega za slikarja čas 
ustavi in nastane upodobitev videnega in 
občutenega. Občudujemo lahko izjemne 
upodobitve znanih slovenskih krajev, rek, 
utrinkov iz narave. Vidimo lahko realisti-

čen portret, akt osebe z nezaupljivim pog-
ledom, impresionistične trenutke iz nara-
ve ali pa mogočnost dreves, ki kljubujejo 
zobu časa. Najdemo tudi prekrasna tiho-
žitja, prizore iz živalskega sveta in nostal-
gični žanr iz življenja preprostih, delovnih 
ljudi, ki je z upodobitvijo slikarjev ostal 

takšen, kot da bi se pravkar zgodil v dana-
šnjih sodobnih časih. Razstava nam priča-
ra drobne skrivnosti vsakdanjega življenja 
in ga polepša ali pa nam odpre nov pogled 
na svet okoli nas. Uporabljeni tehniki raz-
stavljenih del sta akril in olje na platnu.

Manuela Močnik 

Zveza slovenskih glasbenih šol je v sredo, 
4. aprila, že petnajstič zapovrstjo podelila 
nagrade in priznanja Frana Gerbiča za iz-
jemne dosežke na pedagoškem in organi-
zacijskem področju. Letošnje priznanje je 
v Cerknici, rojstnem kraju Frana Gerbiča, 
slovenskega glasbenika in skladatelja, pre-

ANDREJ ŠMON, DOBITNIK 
PRIZNANJA FRANA GERBIČA

jel tudi Andrej Šmon, profesor klarineta 
in saksofona na Glasbeni šoli Slovenska 
Bistrica. Andrej Šmon v Slovenski Bistrici 
poučuje že 33 let, pred tem je štiri leta de-
lal v Slovenj Gradcu. »Priznanje mi pome-
ni veliko. Zahvaljujem se naši ravnateljici, 
ki me je predlagala za nagrado. Veseli me, 

da je opazila moje dolgoletno delo, seveda 
pa je končno odločitev sprejela komisija 
za podeljevanje priznanj. Najbolj sem za-
dovoljen, da učenci večinoma radi hodi-
jo k pouku. Marsikdo izmed njih je sedaj 
moj stanovski kolega, kar nekaj je namreč 
profesionalnih glasbenikov in profesorjev 
glasbe. Zelo pomembno je tudi, da de-
lam v zelo dobrem kolektivu,« ob prejetju 
priznanja ni skrival zadovoljstva Andrej 
Šmon. Andrej meni, da bi lahko ustano-
vili tudi mestno godbo, saj imamo veliko 
usposobljenih pihalcev in trobilcev. Tako 
bi v orkester vključili še več učencev, ki 
končajo glasbeno šolo.
Tudi Radmila Bikić Magdić, ravnateljica 
Glasbene šole Slovenska Bistrica, je zelo 
ponosna na dosežek profesorja Šmona. 
Po njenih besedah je nagrada plod dobre-
ga dela celotnega kolektiva, tudi učencev. 
Zelo so ponosni, da tudi na takšen pri-
spevajo k promociji šole izven domačega 
okolja. 

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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PROČ Z OKUŽBAMI S KLENIM IMUNSKIM SISTEMOM                        Tanja Jakolič

BONTON ZA MALE LUMPE                                                                    Darja Kolar
V Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica 
smo februarja organizirali še eno priredi-
tev za otroke, na kateri smo gostili gleda-
lišče Bičikleta. Otrokom je bil na izviren 
način ob hudomušnih pesmicah Rozma-
na Roze prikazan BONTON ZA MALE 
LUMPE.
V predstavi je bilo prikazanih nekaj vsa-
kodnevnih pripetljajev majhnih lumpov. 

Vsi majhni lumpi, ki so si z navdušenjem 
ogledali predstavo, so že poznali obnaša-
nje za mizo, vedeli so, da v gledališču ne 
klepetamo, da si ne vrtamo po nosu in da 
ne stikamo po tujih žepih in torbah. Naši 
majhni lumpi so vse modrosti bontona že 
poznali od doma ali iz knjig, ki so si jih v 
spremstvu svojih staršev izposodili v knji-
žnici.

Februarja smo prisluhnili predavanju dr. 
Iztoka Ostana, ki nam je predstavil, kaj 
lahko sami storimo v podporo svojemu 
imunskemu sistemu. Vsi ljudje smo v sti-
ku z virusi, ki so povsod prisotni. Ljudje 
v povprečju zbolimo od dva- do trikrat 
na leto. Zbolimo takrat, ko se naš im-
unski sitem ne uspe braniti. Predavatelj 
nam priporoča, da v času, ko se nas lote-
va prehlad ali gripa, dodatno okrepimo 
naš imunski sistem. Uživanje vitamina 
C, limoninega in drugih antioksidant-
sko bogatih svežih sokov seveda koristi, 
vendar prehlad ali gripa običajno trajata 

UTRINKI IZ KNJIŽNICE      

VESELE ZIMSKE POČITNICE S KOTIČKI BRANJA, DRUŽABNIH IGER IN 
USTVARJANJA                                                                                                    Darja Kolar

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica smo tudi letos za šolarje v času 
zimskih počitnic organizirali Vesele zim-

ske počitnice, ki so tokrat potekale malo 
drugače. 
Za vse, ki radi berete, ustvarjate, se igrate 
in družite s sovrstniki, smo v Pionirski kn-
jižnici pripravili pet ustvarjalnih kotičkov. 
Bralni kotiček je bil namenjen branju in 
prebiranju knjig z različnih področij, otro-
ci so odkrivali skrite zaklade in si bogatili 
bralne sposobnosti. V kotičku družabnih 
iger so se družili ob kakovostnih dida-
ktičnih igrah in tako razvijali miselne in 
komunikacijske sposobnosti. Trije ustvar-

jalni kotički so bili namenjeni izdelovan-
ju različnih izdelkov. Otroci so razvijali 
svoje ročne spretnosti ob izdelovanju 
pisanih pletenih zapestnic, iz kartona so 
lahko izrezali in nato okrasili uporabna 
knjižna kazala ali pa iz filca, kroglic in 
palčk izdelali podobo regratovega cveta, 
ki krasi majhno stekleničko. 
Tako so tudi letošnje vesele zimske počit-
nice še prekmalu minile, otroci, ki so nas 
obiskali, pa so uživali v dobri družbi kn-
jig, iger in ustvarjanju čudovitih izdelkov. 

KO IMAJO HORMONI ŽUR                                                                                      Janja P.
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici 
smo prisluhnili predavanju Minke Gan-
tar, avtorice knjižne uspešnice Ko imajo 
hormoni žur.
Predavateljica ima že dolgoletne izku-
šnje na področju zdrave prehrane, je 
ena izmed najboljših prehranskih sveto-
valk, motivacijskih govornic in pisateljic 
o zdravi prehrani in srečnem življenju. 
Knjiga je namenjena vsem, ki gredo skozi 
viharno obdobje hormonskih sprememb, 
od pubertete, nosečnosti, nezmožnosti 
zanositve ali menopavze, na kratko, »ko 
imajo hormoni žur«.
Knjiga je precej obsežna in obsega različ-
na področja, od hormonov, čustev, pre-

hrane, prehranskih dopolnil do nasvetov, 
receptov in zdravih jedilnikov. Na preda-
vanju je avtorica knjige izpostavila podro-
čje hormonov, predvsem rastni hormon, 
in pomembno vlogo čustev, ki vplivajo na 
naše zdravje. Poudarila je, da je stres glav-
ni sovražnik hormonskega ravnovesja, 
enako globoko zasidrana čustva in vzor-

teden dni. Sam je mnenja, da nam je lahko 
v veliko pomoč prašek FHES, ki izjemno 
poveča obrambno moč imunskega siste-
ma, saj deluje protivnetno zaradi skon-
centriranosti antioksidantov, ki jih vse-

buje. Pomembno je tudi dejstvo, da pri 
uživanju FHES ni negativnih stranskih 
učinkov, vendar praška ni priporočeno 
uživati skupaj z antibiotiki. V času obo-
lenj lahko svoje telo okrepimo tudi z 
aminokislinami OKA. S tem preprečimo 
običajno upadanje mišične mase v času 
bolezni oziroma gradimo mišice z beljak-
ovinami. Med boleznijo je zelo koristno, 
da uživamo tudi učinkovit probiotik. 
Povedal nam je nekaj primerov, kako lah-
ko antioksidanti pomagajo pri boleznih 
srca in ožilja. Na žalost pa še ni kliničnih 
študij, ki bi potrdile njegova opažanja.

ci iz otroštva, ki se odražajo na našem 
zdravju. Da ponovno vzpostavimo hor-
monsko ravnovesje, je odločilnega pome-
na, da opustimo slabe vzorce, zamere iz 
otroštva in poskušamo v sebi najti mir ter 
se znamo postaviti na prvo mesto. Zelo 
pomembni so tudi pravilna kombinacija 
hrane, časovno načrtovanje obrokov in 
uživanje z vitamini ter minerali bogate 
hrane. 
Avtorica poudarja, da je najpomembne-
je najti vzrok težav in ga odpraviti, saj se 
šele tako začnemo zdraviti. Pomembno 
je, da sebe postavljamo na prvo mesto, si 
ozdravimo srce, ker le tako lahko ozdra-
vimo svoje telo.
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MIŠA PUŠENJAK O VRTU V LONČKIH IN POSODAH                         Janja Pepelnak
V marcu smo v osrednji knjižnici v Slo-
venski Bistrici gostili dobro znano stro-
kovnjakinjo s področja vrtnarstva, Mišo 
Pušenjak, ki je tokrat predavala na temo 
Vrt v lončkih in posodah.
Miša Pušenjak je zaposlena kot specialist-
ka za zelenjadarstvo pri KGZS Zavod Ma-
ribor in je avtorica dobro poznanih knjig 
o vrtnarjenju: Zelenjavni vrt, Moj eko vrt, 
Visoke grede in vrtički v posodah, Vodnik 
po vrtu, Za vsak vrt, Rastlinjaki na vrtu. 
Njeno načelo je, da je treba kmetovati in 
vrtnariti v sodelovanju in spoštljivem so-
žitju z naravo. Je prava zakladnica znanja, 
ki so ga uporabljale že naše babice, ki so 
kmečke vrtove urejale z zdravo kmečko 
pametjo in upoštevale načelo dobrih sose-
dov, kar pomeni, da moramo vedeti, katere 
rastline se dobro ujamejo. 
Na predavanju smo izvedeli goro uporab-
nih nasvetov, kako pridelovati zelenjavo 

UTRINKI S PREDAVANJ MIŠE PUŠENJAK IZ KRAJEVNIH KNJIŽNIC – 
POMLAD NA NAŠEM VRTU                                                   Aleksandra Repnik Merc
Prav tako smo tudi v naših krajevnih knji-
žnicah v Poljčanah, Oplotnici in Makolah 
gostili priznano strokovnjakinjo s pod-
ročja vrtnarstva in zelenjadarstva, Mišo 
Pušenjak. Dnevi se daljšajo, ozračje in 
zemlja se toplita, zato je sedaj primeren 
čas za prve priprave na delo na vrtovih. 
Vendar je za dober, kakovosten in zdrav 
pridelek treba razmisliti tudi o načinu 
pridelave. Miša nas je opozorila, kako 
koristno je kolobarjenje, če želimo ime-

še ni zadosti visoka (okoli 5 °C), je bolje, 
da z deli na vrtu ne hitimo preveč – nič 
ne bomo zamudili, četudi pričnemo šele 
konec aprila ali v začetku maja.
Mnogo zanimivih, strokovnih in poučnih 
nasvetov, ki jih je Miša kar iztresala iz ro-
kava, smo si tudi zapisali, saj si bomo z 
njihovo pomočjo delo na vrtu olajšali in 
obogatili pridelek.

Predavanje Ivana Brezovca OHRANJANJE ZDRAVJA S PREVENTIVO  Tanja Jakolič
V osrednji knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica 
je v mesecu marcu potekalo 
predavanje v sodelovanju z 
Društvom zeliščarjev Herme-
lika. 
Ivan Brezovec nam je pred-
stavil vse bolj in bolj aktualno 
temo, kako s pomočjo zelišč 
ohraniti zdravje oziroma si 
pomagati, ko naš imunski sis-
tem oslabi. Sam se je navdušil 
nad zelišči zaradi osebne iz-
kušnje in se z dejavnostjo 
zeliščarstva začel ukvarjati 
leta 1987, ko si je na domačem 
posestvu ustvaril svoj vzorčni 
zeliščni vrt.
Predavanje je bilo namenjeno 
vsem, ki samostojno nabirajo 
zelišča ali jih imajo doma ter 

jih pripravljajo in uporablja-
jo na različne načine (kot 
tinkure, eterična olja, čaje, 
sokove). Ivan je opozoril na 
pravilen čas nabiranja, na 
nabiranje posameznih delov 
zelišč, sušenje in shranje-
vanje. Poudaril je pravilno 
pripravo in uživanje ča-
jnih mešanic, saj se neka-
tera zelišča med seboj iz-
ključujejo in je nepravilna 
uporaba lahko zelo nevarna. 
Svetovanje je usmeril pred-
vsem na avtohtone rastline 
in izpostavil zmernost pri 
nabiranju, saj je veliko zelišč 
zaradi prekomernega nabi-
ranja ter drugih človeških 
dejavnikov skoraj že izginilo.

v lončkih ali posodah, da bo ta čim bolje 
obrodila. Tudi pri takšnem načelu vzgaja-
nja zelenjave veljajo podobna pravila kot 
na vrtu ali polju, le da moramo biti še bolj 
pozorni na zalivanje in gnojenje ter izbiro 
dobre zemlje, kar je bistvenega pomena za 
rastline v loncih. Najprimernejša posoda 
je glinena posoda, saj je zračna, se poča-
si segreva in ohlaja ter ne zadržuje vode. 

Tako smo na izredno zanimivem in dob-
ro obiskanem predavanju izvedeli mnogo 
uporabnih nasvetov, kako gojiti zelenjavo 
v posodah, da bomo s pridelkom zadovolj-
ni, med drugim tudi katere vrste zelenjave 
so za lonce najprimernejše ter katere vrste 
zelenjave sadimo skupaj po načelu dobrih 
sosedov. 

ti zadosten, predvsem pa zdrav pridelek. 
Pomembno je, da vemo, v katero družino 
spadajo rastline, da si lahko naredimo do-
ber saditveni načrt. Svetovala nam je tudi, 
da si sadike pridelamo sami doma, saj z 
dobrim koreninskim sistemom bodo tudi 
rastline zdrave in bolj odporne na ško-
dljivce in neugodne vremenske vplive. V 
tem času je tudi zelo pomembno rahljanje 
zemlje, da dobijo korenine zadosti zraka 
in ostalih hranil. Ker pa temperatura tal 

Seveda ne smemo 
pozabiti na luknje 
na dnu posode in 
paziti, da jih koreni-
ne ne zamašijo. Pred 
zasaditvijo je treba 
lonce ustrezno očis-
titi in razkužiti, po-
sebej pri večkratni 
uporabi, glinene pa 
je dobro predhodno 
tudi navlažiti. 
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS        
Razstava del članov Društva 
invalidov Slovenska Bistrica
Društvo invalidov Slovenska Bistrica je 
bilo ustanovljeno 1977. leta. Deluje na 
območju občin Slovenska Bistrica, Oplo-
tnica, Poljčane in Makole. Že nekaj časa v 
prostorih društva uspešno deluje delavni-
ca za izdelavo ročnih del Pridne roke, kjer 
se družijo vsak teden in ustvarjajo zani-
mive in uporabne izdelke. Pri svojem delu 
uporabljajo različne tehnike, kot so pol-
stenje, kvačkanje, pletenje. Gre za preplet 
različnih tehnik in materialov ter so eko-
loško usmerjeni. Na tokratni razstavi so se 
predstavljali z rožami iz papirja, z estetsko 
všečnimi izdelki iz reklam, z ročno izdela-
nimi lutkami, z raznimi pletenimi izdelki, 
nakitom, svečami.

NAJLEPŠE JE PREBUDITI TISTO NEKAJ V 
ČLOVEKU                                                    Tanja Jakolič
Za nami je pogovorni večer z izjemno 
igralko in ponosno nosilko Borštnikovega 
prstana ter prejemnico številnih drugih 
nagrad, Milado Kalezić, ter otvoritev 5. se-
zone bralne značke za odrasle. Pogovor z 
gostjo je odlično vodil Dejan Kalan.

Še pred začetkom prireditve je bilo nekaj 
v zraku. Pričakovanje, vznemirjenje, spo-
štovanje. Vendar je Milada skupaj z Deja-
nom prostor napolnila s sproščenostjo in 
milino. Večer sta glasbeno obogatili Enja 
in Zoja Golob. Seveda je vse obiskovalce 
najprej pozdravila in jih hkrati povabi-
la k sodelovanju pri projektu Vošnjakova 
bralna značka za odrasle direktorica knji-
žnice Patricija Breznikar. Vošnjakova bral-
na značka za odrasle poteka od marca do 
novembra. Prebrati je treba vsaj pet del z 
izbrano tematiko – Od Vardarja do Trigla-
va. Torej bomo letos nostalgično brali av-
torje iz nekdanjih jugoslovanskih republik 
in avtorje, ki pišejo o bivši skupni državi. 
Milada Kalezić tako rekoč vse življenje 
živi v Sloveniji zaradi narave dela njenega 
očeta, le rojena je bila v Črni gori, kjer je 
preživljala vse šolske počitnice. Res pa je, 
da je bil njen dom v Sloveniji vselej Črna 
gora v malem, ko je odraščala. Doma so 
bili običaji, družinske navade, jezik, kultu-
ra … črnogorski. Med vrstniki na dvorišču 
in v šoli pa je spoznavala slovensko okolje. 
Skozi pogovor smo spoznali veliko njenih 
življenjskih dogodivščin iz različnih ča-
sovnih obdobij. Včasih z grenkim prioku-
som, pogosteje pa nas je nasmejala zaradi 

UTRINEK Z VELIKONOČNIH DELAVNIC PRAZNIKI 
SE BLIŽAJO …                             Aleksandra Repnik Merc
Pred prazniki smo tako kot vsako leto 
knjižničarke pripravile ustvarjalne veli-
konočne delavnice v Pionirski knjižnici 
v Slovenski Bistrici in v krajevnih knji-
žnicah v Makolah, Poljčanah, na Tinju 

S svojimi deli se je predstavila na 40 sa-
mostojnih in 185 skupinskih razstavah. Je 
dobitnica več priznanj, nagrad in treh cer-
tifikatov zlata paleta Zveze likovnih dru-
štev Slovenije. Odmevni samostojni raz-
stavi sta bili v gradu v Slovenski Bistrici 
in v Graslovem stolpu. Njena dela so bila 
izbrana za republiške razstave. Umetnica 
se udeležuje likovnih delavnic, slikarskih 
kolonij, simpozija Ex Tempora, je aktivna 
članica KUD-a Forma Viva Makole, UD 
Ustvarjalec Majšperk in Društva Majoli-
ka Slovenska Bistrica. Izhodišče njenega 
ustvarjanja je narava. Vsebinsko se pred-
stavlja z ustvarjalnim opusom, ki zajema 
krajino in tihožitje.
Razstavi sta bili na ogled do 21. aprila 
2018.

razpleta resničnih zgodb. Poleg vseh vlog 
na odrskih deskah in v filmu, ki jih je od-
igrala in jih igra še danes, je bila pogosto 
tudi mentorica, predavateljica na raznih 
delavnicah oziroma dramskih studiih. 
Veseli jo, da je sprejela vlogo mentorstva, 

saj z nekaterimi slušatelji ohranja pristen 
stik še danes. Prav tako si šteje za uspeh 
tudi, da je znala kot mentorica v sočloveku 
prebuditi tisto nekaj, kar je posameznika 
naredilo uspešnejšega.
Za prav posebno in prijetno razburjenje 
je Milada poskrbela, ko nam je v roke po-
nudila Borštnikov prstan, in nam s tem 

Slikarska razstava del 
Bernardine Paj – Nede

in Keblju. Otroci so si izdelali vazice za 
spomladansko cvetje – stekleničke so ok-
rasili z vrvicami, trakovi, metulji, pisanim 
cvetjem … Nato so oblikovali še pisane 
cvetlice in velikonočne pirhe.

pričarala neponovljiv spomin. Knjižnici je 
podarila nekaj njej ljubih knjig in eno, ki jo 
je prevedla.
Če se vam bo zdelo, da ste na bistriških uli-
cah srečali Milado Kalezić, ste jo najbrž res, 
saj ima pogosto v varstvu svojo vnukinjo, 
rojeno Bistričanko.
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ŠAHOVSKI TURNIR OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU   
V petek, 23. Marca, je v prostorih Šaho-
vskega kluba Impol potekal tradicionalni 
šahovski turnir v počastitev občinskega 
praznika občine Slovenska Bistrica. Kot 
vsako leto tudi letos z mednarodno ude-
ležbo. Zmaga je tokrat ostala doma, saj je 
prepričljivo, s 7,5 točke iz devetih partij, 
slavil član domačega kluba, Gregor Pod-

križnik. Drugo in tretje mesto sta zased-
la hrvaška šahista, Ratko Novak in Dar-
ko Šardi. Turnir je bil borben in v duhu 
športne igre, na njem so se predstavili tudi 
nekateri najbolj nadobudni bistriški šahis-
ti in si ob tem nabirali še kako potrebne 
izkušnje.

Mateja Tomazini

IZJEMNI USPEHI MLADIH 
BISTRIŠKIH ŠAHISTOV 
Po tednu izjemno napetih bojev, polnih 
preobratov, presenečenj in predvsem iskri-
vih idej, se je v soboto, 3. marca, v Porto-
rožu zaključilo 25. mladinsko državno pr-
venstvo. Barve našega kluba so zastopali 
trije nadobudneži v skupini fantov do 10 
let (F-10). In to kako! Pred začetkom tek-
movanja so Liam Lugarič Kotnik, Tito 
Kolja Veber in Matic Sep navdušili že s 
samo uvrstitvijo na državno prvenstvo, 
kjer pa so pokazali, da s tem še zdaleč niso 
rekli zadnje besede. Liam in Tito sta bila 
vse do zadnje poteze v igri za mesta pov-
sem pri vrhu, na koncu pa si je 3. mesto 
po izjemno napeti zadnji partiji priboril 
Liam, ki je skozi celoten turnir prikazal iz-

jemno zrelo igro. Tito je kljub nesrečnemu 
zadnjemu porazu končal na še vedno zelo 
dobrem 7. mestu (poudariti velja, da je na-

stopil v povečini leto starejši konkurenci, 
kar daje njegovemu rezultatu še toliko več-
jo veljavo!). Matic je začel nekoliko slabše, 
nato pa je z odličnim finišem in kar tre-
mi zaporednimi zmagami pokazal močen 
značaj in zasedel končno 19. mesto. To pa 
še ni pomenilo konca bistriških uspehov v 
Portorožu, saj je zadnji dan sledilo še po-
spešeno državno prvenstvo, na katerem je 
Liam po novih izvrstnih predstavah zbral 
7,5 točke iz devetih partij in osvojil naslov 
državnega podprvaka. Zelo sta se izkazala 
tudi Tito in Matic s 5,5 točke in s 5 toč-
kami, zasedla sta končno 12. in 23. mesto 
med 52 tekmovalci. Uspehi predstavljajo 
nov kamenček v mozaiku bistriškega šaha, 
ki v zadnjih letih doživlja renesanso tudi 
med našimi najmlajšimi.

Mateja Tomazini 

16. BISTRIŠKI TEK   
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je 
pod pokroviteljstvom Občine Slovenska 
Bistrica v nedeljo, 15. aprila, izvedel 16. Bi-
striški tek. V različnih kategorijah je skupaj 
nastopilo okoli 850 tekačev in tekačic. Za 
še posebej množično udeležbo so poskr-
beli najmlajši, en krog na stadionu je pre-
teklo okoli 300 otrok iz enot Vrtca Otona 
Župančiča Slovenska Bistrica. Učenci in 
učenke so se pomerili v šestih kategorijah. 
V ospredju je bil najdaljši tek, ki šteje za 
štajersko-koroški pokal. Že tretje leto za-
pored sta slavila Matej Šturm in Helena Ja-

vornik. Član Atletskega društva Slovenska 
Bistrica je progo pretekel v času dobrih 33 
minut, nekdanja odlična atletinja, članica 
Tekaške vadbe Maribor, pa je za 10 kilo-
metrov potrebovala nekaj manj kot 41 mi-
nut. Občinstvo je navdušila tudi najstarejša 
udeleženka, Kazimira Lužnik. Na 13. me-
dobčinskem prvenstvu v štafetnem teku je 
tekmovalo deset ekip, najhitrejši čas je pos-
tavila moška ekipa AD Slovenska Bistrica. 
V družinskem teku se je pomerilo 20 ekip, 
zmagala je družina Justinek.

Tomaž Ajd

Foto: Tjaša Brglez
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