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KOLOFON

Avtor fotografije na naslovnici:
Aleš Kolar

POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Vljudno vas vabimo na predavanje ob 100. obletnici konca prve 
svetovne vojne

in Maistrovem letu pod naslovom

RUDOLF MAISTER VOJANOV – ZNAMENITI SLOVENEC.
Predaval bo Aleš Arih, profesor zgodovine in geografije.

Predavanje bo v petek, 16. novembra 2018, ob 18. uri 
v projekcijski dvorani Bistriškega gradu.

Božidar Zorjan,
predsednik

Pohorskega društva general Maister

RUDOLF MAISTER VOJANOVRUDOLF MAISTER VOJANOV

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA USPEŠNA 
PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV
Med letoma 2015 in 2017 je bila po absolutnem znesku pri črpanju evropskih sredstev 
najuspešnejša Mestna občina Ljubljana. Občina Slovenska Bistrica je med 212 občina-
mi na 7. mestu, edina na vrhu lestvice iz vzhodnega dela Slovenije. Podatki za analizo 
so iz zaključnih računov občin za posamezno leto, analizo je pripravilo Ministrstvo 
RS za finance. 
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IZGRADNJA 
ČEBELARSKEGA CENTRA 
SLOVENSKA BISTRICA

Čebelarji ČD Slovenska Bistrica smo 
uresničili svoj četrti veliki projekt, to je 
izgradnja Čebelarskega centra Slovenska 
Bistrica. Namenu smo ga uradno predali 
v nedeljo, 28. oktobra. S tem bomo omo-
gočili razširitev dejavnosti, ki jo izvajamo, 
saj bomo v prostorih nadaljevali izobraže-
valno dejavnost, ki se bo izvajala v sklopu 
čebelarske učne poti medovitih rastlin in 
vzrejne postaje krajnske sivke.
Leta 2012 smo za objekt pridobili grad-
beno dovoljenje in po podrtju starih te-
meljev začeli leta 2015 graditi. V objekt 
je vloženih preko 9000 prostovoljnih de-
lovnih ur, veliko denarnih in materialnih 
prispevkov donatorjev in simpatizerjev 
čebelarstva, levji delež pa je prispevala – 
za kar se moramo še posebej zahvaliti – 
Občina Slovenska Bistrica, in to predvsem 
po zaslugi župana, dr. Ivana Žagarja, ki se 
globoko zaveda, da sta izobraževanje in 
ozaveščanje ljudi o zdravi naravi temelj za 
razvoj in obstanek napredne družbe. 
Objekt je dokončan, pa vendar zidovi sami 
ne predstavljajo veliko, zato smo že v času 
gradnje skrbno pripravljali dejavnosti, s 
katerimi bomo oplemenitili naša prizade-
vanja. V ta namen smo v objektu uredili 
manjšo društveno prodajalno za prodajo 
medenih izdelkov, pijač in spominkov, 
društveno knjižnico s strokovno in literar-

no vsebino, muzej z eksponati iz naše oko-
lice in predavalnico, v kateri bodo razna 
predavanja in srečanja. Največji poudarek 
pa bo na poučevanju predšolske in šolske 
mladine o pomenu in življenju čebel ter 
na ohranjanju zdravega okolja. Prav sled-
njemu smo namenili največ pozornosti, 
saj je osveščanje predšolske in šolske mla-
dine ključ do ohranjanje matere narave. 
V ta namen se je 16. oktobra v prostorih 
čebelarskega centra podpisalo tripartitno 
sodelovanje med ČD Slovenska Bistrica, 
Občino Slovenska Bistrica in vzgojno-iz-
obraževalnimi ustanovami. 
Ni bilo lahko, veliko prostega časa so po-
samezniki vložili v izgradnjo, pa vendar 
moram omeniti, da brez tako imenovanih 
zidarjev, tišlarjev, električarjev, šlosarjev, 
malarjev in drugih ne bi šlo, zato posa-
meznikom res lahko samo čestitam. Kdo 
so ti, dobro vemo, in če bomo tako složni 
še naprej, se nam za nadaljnji razvoja ČD 
Slovenska Bistrica ni treba bati. Da pa bo 
vse ostalo nekje zapisano, smo ob otvoritvi 
izdali bilten o poteku gradnje. V njem so 
vsi seznami in potek dela s fotografijami. 
ČZS je v sodelovanju z drugimi ustano-
vami v državi v letošnjem letu izpeljala 
enega največjih projektov: 20. maja je bila 
obeležitev prvega svetovnega dneva čebel, 

ki ga je 20. decembra 2017 
Generalna skupščina OZN 
v New Yorku soglasno po-
trdila. Slovenski čebelarji 
smo na to zelo ponosni, 
hkrati pa se moramo za-
vedati, da nas to obvezuje, 
da s skrbno in ekonomsko 
upravičenimi projekti na-
daljujemo s prizadevanji za 
dvig slovenskega čebelar-
stva. 
Nadaljnje delo in sodelo-
vanje med drugimi društvi 
in sekcijami v občini Slo-
venska Bistrica in izven je 
treba še poglobiti, vendar 
se moramo vsi potruditi, 
da bo sodelovanje temelji-
lo na obojestranskem stro-
kovnem in družabnem so-
delovanju, kar je temelj za 
izpeljavo projektov, ki jih 
narekuje sodobni čas.
V tem času, ko odpiramo 
čebelarski center, pa se naše 
čebelice že pripravljajo na 
prezimovanje. Pripravile so 
si kakovostno hrano, oblo-
ženo s cvetnim prahom, 

čebelarji pa bomo poskrbeli, da bodo nji-
hovi panji skrbno zapaženi in da bo prezi-
movanje prijetno in toplo, kajti v začetku 
naslednjega leta, ko bo narava še mirovala, 
bodo čebelice že vzgajale mladi zarod, ki 
bo poskrbel, da bo spet preko 80 % cvet-
lic na našem planetu deležnih njihove-
ga opraševanja, ki je nujno za preživetje 
človeštva. Tega se čebelarji ČD Slovenska 
Bistrica še kako zavedamo, zato vestno in 
odgovorno skrbimo za svoje čebelice. 
Ogled Čebelarskega centra je možen od 
aprila do novembra vsako nedeljo od 15. 
do 20. ure. Za organizirane skupine izven 
obratovalnega časa se je treba predhodno 
najaviti po telefonu na število 041 768 351.
Obiščite Čebelarski center v Slovenski Bi-
strici, kjer boste spoznali lepoto narave in 
doživeli prijetne trenutke. Veselimo se va-
šega obiska.
Spoštovani, upam, da bomo skupaj z vami 
uspeli uresničiti nadaljnje zastavljene ci-
lje, to pa bomo lahko dosegli z zdravjem, 
srečo, prijateljstvom in z zdravimi čebeli-
cami.

Naj cveti in medi!

Maksimiljan Prah,
predsednik ČD Slovenska Bistrica
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SUBVENCIONIRANJE 
LETOVANJ OTROK 
Poletje je za nami, zato lahko potegnemo črto in z veseljem 
ugotovimo, da smo tudi v letošnjem letu omogočili subvenci-
oniranje letovanj in brezskrbne počitnice 27 otrokom iz social-
no šibkejših družin na obmorskem letovanju, ki ga organizira 
ZPM Maribor v Vzgojno-izobraževalnem in rekreativnem cen-
tru (VIRC) Poreč. Tudi letos je v ta namen bilo v občinskem 
proračunu predvidenih 4.500,00 evra. Tako je bil s prispevkom 
občinskih sredstev finančni prispevek staršev nižji. Polna cena 
11-dnevnega letovanja je znašala 352,05 evra.
Višino subvencije občine za posameznega otroka je določila 
svetovalna delavka na šoli, ki jo je otrok obiskoval, in je bila 
odvisna od finančnega stanja družine. Otroci so lahko izbrali 
čas letovanja, in sicer je bilo na voljo šest terminov.
 Letovanja so se začela 24. junija, končala pa 23. avgusta. Prav 
tako je tudi letošnje poletje bilo omogočeno brezplačno leto-
vanje v okviru projekta Pomežik soncu. V okviru tega projekta 
smo na letovanje napotili deset otrok in enega otroka v okviru 
projekta FIHO ZPM, ki je namenjen letovanju otrok s posebni-
mi potrebami.

Oddelek za družbene dejavnosti

MOS 2018 
Letošnjega mednarodnega sejma podje-
tništva in obrti v Celju, ki je bil med 11. 
in 16. septembrom, se je pod okriljem 
organizatorja RIC Slovenska Bistrica in s 
sodelovanjem Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenska Bistrica udeležilo 
sedem podjetij iz občine Slovenska Bistri-

ca. Razstavljala so podjetja: SMS Strašnik, 
EMB Electronic, Šternmatik, Rastlinjaki 
Gajšek, Rajh Plus in Dukin ter podjetje 
Megatekstil – Megamobil na razstavišču 
kampinga in karavaninga. Na razstavišču 
MOS Tur (turizem) so se tradicionalno 
predstavili vinarji v okviru Konzorcija 

Razpoložljivi razstavni prostor smo letos 
izkoristili tudi za promocijo organizator-
ja, Razvojno informacijskega centra Slo-
venska Bistrica, Slovenske poslovne točke 
SPOT in Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenska Bistrica. Skupni na-
stop podjetnikov na sejmu MOS sta so-
financirala Občina Slovenska Bistrica in 
SPOT svetovanje.
Za nami je torej še eden v seriji uspešnih 
nastopov bistriških podjetnikov na med-
narodnih sejmih.

Razvojno informacijski center 
Slovenska Bistrica

Ritoznojčan. Glede 
na zbrane odzive 
podjetnikov, ki so 
ves čas sejma zav-
zeto promovirali 
svoje izdelke, je bil 
obisk pričakovano 
dober. 
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IZVAJANJE SOCIALNEGA PREVENTIVNEGA 
PROGRAMA »LAIČNA POMOČ DRUŽINAM« V 
ČASU POLETNIH POČITNIC
Tudi to poletje smo otrokom, ki so vključe-
ni v socialni preventivni program »Laična 
pomoč družinam«, s pestrim programom 
obogatili počitnice. Otroci (trenutno jih je 
v program vključenih 65) so se skozi in-
teraktivne delavnice in igro učili socialnih 
veščin, samostojnosti ter odgovornosti, 
kar je tudi eden izmed ciljev programa. 
V času poletnih počitnic smo organizira-
li piknik ob zaključku šolskega leta, tri-
dnevni tabor na Osankarici, kopanje na 
bistriškem bazenu, izlete v bližnjo okolico, 
športne igre, ustvarjalne delavnice, druže-
nje z gasilci PGD Zgornja Bistrica, ogled 
kino predstave in kopalni izlet v Fieso. 
Predvsem pri izvedbi tridnevnega tabora 
na Osankarici in kopalnega izleta v Fieso 
bi se želeli iz srca zahvaliti Leo klubu Slo-
venska Bistrica in Lions klubu Slovenska 
Bistrica. Z donacijo sta nam omenjena 
kluba omogočila, da smo dogodka izpeljali 
z bogatejšim programom. Pred odhodom 

v Fieso so člani klubov osebno predali vsa-
kemu otroku nahrbtnik, v katerem so bili 
velika kopalna brisača, frizbi, sončna kre-
ma, voda, razglednica in bonboni. Verje-
tno ne rabimo posebej omenjati, da so bili 
otroci več kot navdušeni nad poklonjenim 
darilom. Člani klubov so nas počastili tudi 
z obilno malico in kosilom v Fiesi. Izleta 
v Fieso se je udeležilo 23 otrok. Trije iz-
med njih so sploh prvič bili na morju. V 
začetku so bili ti precej zadržani, čutilo se 
je strahospoštovanje vode, popoldan pa 
so se le opogumili iz se namočili v morju. 
Proti koncu izleta so tako uživali v morju, 
da smo jih z muko priklicali iz vode. 
V novem šolskem letu smo v okviru pro-
grama ponovno namenili večji poudarek 
učni pomoči. V času jesenskih počitnic 
prirejamo kostanjev piknik, prikaz kožu-
hanja koruze in ustvarjalno delavnico na 
temo noči čarovnic. Do konca koledarske-
ga leta načrtujemo še vsaj šest delavnic, v 

božičnem času izlet v večji slovenski kraj 
in novoletno obdarovanje otrok s priredi-
tvijo. 
V letu 2018 so nam do sedaj poleg Leo 
in Lions kluba pomagali tudi: Montaža 
Trend Interieri, Orsan – Andrej Skerbiš, s. 
p., Pipenbaher inženirji, Impol 2000, Po-
liplet, MSK Kartonaža, Mladinska knjiga 
Založba, d. d., Studio Hieroglif. Prav tako 
programa ne bi bilo moč izvajati v toli-
kšnem obsegu brez pomoči Občine Slo-
venska Bistrica, Občine Makole, Občine 
Poljčane in Občine Oplotnica.

Za izkazano zaupanje in pomoč smo iz-
redno hvaležni in se vsem iz srca zahva-
ljujemo. 

Strokovna delavka v programu:
Nika Gerdovič, 

univ. dipl. soc. del. 
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22. PODOBE 
BISTRIŠKIH DOMAČIJ 

6. Živinorejska razstava 
V okviru 22. kmetijsko-turistične priredi-
tve Podobe bistriških domačij so po šes-
tih letih v Slovenski Bistrici gostili tudi 6. 
Živinorejsko razstavo. Razstavo pri cerkvi 
svetega Jerneja si je v petek, 7. septembra, 
ogledalo veliko obiskovalcev, posebno 
pozornost je pritegnilo ocenjevanje krav 
lisaste in črno-bele pasme. Med odprtjem 
razstave so goste nagovorili Helenca Ka-
pun, v imenu organizacijskega odbora 
in predsednica Kmetijskega društva Slo-
venska Bistrica, Branko Ravnik, direktor 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
in dr. Ivan Žagar, župan Občine Sloven-
ska Bistrica. Na ocenjevanju so skupaj 
predstavili 46 krav, najboljšim živalim 
v posameznih kategorijah so podeli-
li zvonce, za obe pasmi so razglasili tudi 
šampionki. Šampionka črno-bele pasme 
je postala Heri 97 (rejec Andrej Hajšek, 
Ložnica pri Makolah), šampionka lisaste 
pasme pa Resi (rejec Jernej Hohler, Božje, 
Oplotnica). Dogajanje so popestrili tudi 
mladi rejci, stari od pet do deset let, ki so 
predstavili vodenje teličkov. Na razstavi, 
ki sta jo pripravila Kmetijsko društvo Slo-
venska Bistrica in KGZS – Kmetijsko-goz-
darski zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna 
služba Slovenska Bistrica, v sodelovanju 
z občinami Slovenska Bistrica, Oplotnica, 

Poljčane, Makole in Rače - Fram, so bili 
na ogled še plemenski bik, ovce, koze, ko-
nji in male živali. Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi sodobno kmetijsko meha-
nizacijo, panjske končnice, prikaze starih 
obrti in običajev, razstavo kulinarike in 
film Pot do mleka, na stojnicah so bile na 
voljo dobrote s kmetij.  

4. Rokodelski praznik in vinsko-kulina-
rični večer 
V okviru Podob bistriških domačij so v 
soboto, 8. septembra, odprli 4. Rokodelski 
praznik, na katerem je sodelovalo 20 ro-

pomemben dokument, s katerim želijo 
rokodelski centri, povezani v Konzorcij 
rokodelskih centrov Slovenije, doseči ce-
lovito zakonodajno ureditev področja ro-
kodelstva. Na ogled je bila tudi rokodelska 
razstava CDUO Rogatec. Podobe bistri-
ških domačij so zaključili z vinsko-kuli-
naričnim večerom. Na prireditvi so se s 
svojimi vini predstavili bistriški vinogra-
dniki, za dobro razpoloženje pa je poskr-
bela glasbena skupina Gemaj. 

Tomaž Ajd 

kodelcev iz šti-
rih slovenskih 
r o k o d e l s k i h 
c e n t r o v . 
Osrednji dogo-
dek prireditve 
je bila okrogla 
miza, namenje-
na predstavitvi 
Nacionalnega 
zavezništva za 
r o k o d e l s t v o 
širši javnosti, 
predvsem pa 
vsem rokodel-
kam in roko-
delcem. Gre za 

Foto: Aleš Kolar



Stran 9BANČNIŠTVOInformator, oktober 2018

Ko boste zagotovo veseli klica iz banke
Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga, na katerega se lahko zanesete. 
»Banka lahko zaradi naprednih varnostnih mehanizmov včasih zazna nevarnosti, še preden jih občutite stranke. Takrat je po-
membno, da čim prej stopimo v stik z vami in preverimo, ali gre morda za zlorabo. To pa lahko storimo le, če imamo vaše prave 
kontaktne podatke,« pojasni Rok Kolarič.

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit skimming, vas lahko obvestimo
Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izveden skimming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, ki so ta bankomat uporab-
ljali. »Če ste dvigovali denar na sumljivem bankomatu in imamo vaše prave kontaktne podatke, vas bomo poklicali in predlagali 
rešitve. Tako bomo lahko pravočasno preprečili, da bi zlikovci izpraznili vaš račun,« nadaljuje Kolarič.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce plačevanja s kartico
Lahko se zgodi, da vam tatovi ukradejo le podatke o kartici, kartico pa še vedno imate. V takem primeru bomo morda še pred 
vami ugotovili sumljivo uporabo. Varnostni sistemi namreč samodejno spremljajo vzorce uporabe kartic in lahko zaznajo odsto-
panja od običajne rabe. Takrat se sprožijo alarmi, saj bi bili lahko drugačni vzorci posledica zlorab.
Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s plačilno kartico, vas bomo poklicali in preverili, ali ste sumljive nakupe res opravili 
vi. Če boste zlorabo potrdili, lahko plačilo ustavimo in kartico na vašo željo blokiramo.

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na tveganih spletnih straneh
Vemo, da je težko poznati vse pasti spletnega nakupovanja. Med vsemi nasveti varnega spletnega nakupovanja je morda še najtež-
je prepoznati zanesljive spletne trgovine, v katerih lahko kupujete brez skrbi pred zlorabami. Včasih imamo banke več informacij 
o sumljivih spletnih trgovinah kot stranke in vam lahko pomagamo poskrbeti za spletno varnost.
Če zaznamo, da želite izvesti plačilo nakupa na spletni strani, ki ima oznako visokega tveganja, vas bomo poklicali in na to opo-
zorili. Skupaj z vami bomo poiskali ustrezno rešitev, ustavili plačilo in po potrebi blokirali kartico.
Seveda je pomembno, da podatkov ne zaupate komur koli. Pomembno je, da jih zaupate tistim, na katere se lahko zanesete, da 
bodo z njimi ravnali skrbno in le za namene, ki jih dovolite. »Zato svetujemo, da ob tem, ko nam sporočite svoje podatke, raz-
mislite tudi, kako želite, da vas obveščamo, in s katerimi podatki želite, da upravljamo,« zaključuje sogovornik in vas vabi v NLB 
Poslovalnico Slovenska Bistrica.

Rok Kolarič, vodja NLB Poslovalnice Slovenska Bistrica
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BREZPOSELNOST ZNOVA NIŽJA 
Izzivi mladih na trgu 

dela danes
Izzivi mladih, oseb, starih do vključno 29 
let, so na današnjem trgu dela precejšnji, 
saj je ta odraz sodobne družbe, ki se ne-
nehno spreminja. Zaradi tehnološkega na-
predka je podvržen avtomatizaciji in digi-
talizaciji, kar prinaša številne spremembe 
in hkrati novosti na trg dela in posledično 
na področje zaposlovanja.
Opažamo, da izobrazba ne daje več goto-
vosti za lažjo, hitrejšo zaposlitev, ne nudi 
večje varnosti, pogosto pa se zgodi, da 
mladi ne najdejo priložnosti zaposlitve v 
smeri pridobljene izobrazbe. Tako so zna-
čilnosti trga dela danes zlasti prožna de-
lovna mesta, kratkotrajne zaposlitve, pro-
jektne zaposlitve, zaposlitve za določen 
čas, dela po podjemnih/avtorskih pogod-
bah, različne oblike samozaposlitve, se-
zonske zaposlitve ipd. Posledica tega pa so 
menjava obdobij zaposlenosti in nezapos-
lenosti, prekvalifikacije v izobraževalnem 
sistemu in vseživljenjsko izobraževanje 
ter izpopolnjevanje. Vse to pa zahteva od 
mladih nenehno prilagodljivost in fleksi-
bilnost ter sposobnost čim manj bolečega 
soočanja s spremembami. 
Pomemben kapital pri mladih so zlasti 
njihovo usvojeno znanje (tako formalno 
kot neformalno), pridobljene veščine – 
kompetence in prožnost oz. strategije pri-
lagajanja na spremembe. Pri iskanju zapo-
slitve bodo v prednosti tisti posamezniki, 
ki bodo prepoznavali lastne kompetence, 
pri delodajalcih izpostavili močna pod-
ročja, imeli jasen vpogled v svoje želje, ci-
lje, sposobnosti ter interese ter pri iskanju 
zaposlitve težave, ovire in zavrnitve spre-
menili v izzive, saj bodo s tem na trgu dela 
iskali le nove priložnosti. Pri iskanju zapo-
slitvenih priložnosti je ključna motivacija 
posameznika, njegov zagon – notranja 
energija, ki ga žene k novim in dodatnim 
aktivnostim, sposobnost hitre odzivnosti 
in da delo postane tudi vrednota.
Kako spodbujati in 
usmerjati mlade pri 
iskanju zaposlitve?
Vsaki osebi, ki se prijavi v evidenci brez-
poselnih oseb, je dodeljen svetovalec za-
poslitve. Poslanstvo dela z mladimi je, da 
jih spodbujamo k njihovi vseživljenjski 
karierni orientaciji za 21. stoletje. Cilj je 
opolnomočenje mladih, da prevzamejo 
odgovornost za načrtovanje lastne kari-
ere, da se čimprej aktivirajo (postanejo 
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Makole 59 295 7,4
Oplotnica 125 653 6,1
Poljčane 146 1.175 8,2
Slovenska 
Bistrica

795 8.401 7,2

aktivni na trgu dela) in iščejo zaposlitvene 
priložnosti, tudi s pomočjo programov in 
ukrepov Zavoda. Obravnave so prilagoje-
ne mladim, izhajamo iz njih – njihovih že-
lja, ciljev, potreb in interesov – in iščemo 
priložnosti in možnosti, da storijo korak 
naprej iz situacije, v kateri se nahajajo. 
Svetovalci mlade brezposelne osebe na ka-
riernem svetovanju usmerjamo po metodi 
mentoriranja, kariernega spremljanja, pri 
svojem delu uporabljamo tudi tehnike co-
acha. Spodbujamo jih, da podajo lastno 
realno in kritično samooceno: v čem so 
dobri, kaj radi počnejo, kje imajo dodatna 
znanja, kaj lahko ponudijo delodajalcu, 
kakšne so njihove prednosti, ter da zna-
jo le-te ozavestiti in ustrezno predstaviti 
delodajalcem. Skupaj ugotavljamo, katere 
veščine, znanja še potrebujejo, da bi bili 
na trgu dela bolj konkurenčni in da bi čim 
hitreje dobili želeno zaposlitev. Mladi si v 
zaposlitvenem načrtu zastavijo zaposlitve-
ne cilje, kar pomeni, da opredelijo poklice, 
v katerih bodo iskali zaposlitev, in izdela-
jo načrt aktivnosti, kako jih bodo dosegli. 
Vsi sklenjeni dogovori pa se na kariernem 
svetovanju spremljajo, dopolnjujejo in po 
potrebi spreminjajo. S svojo svetovalko 
imajo tudi omogočeno e-komunikacijo 
prek portala PoiščiDelo.si v storitvi Moj 
svetovalec.
V septembru ponovno nižja 
brezposelnost
Brezposelnost se je zmanjšala tudi v mese-
cu septembru. Ob koncu meseca je bilo na 
ravni Slovenije registriranih 73.781 brez-
poselnih, kar je 2,8 % manj kot avgusta in 
8,9 % manj kot septembra 2017. Na Zavo-
du se je v primerjavi z avgustom prijavi-
lo več brezposelnih oseb, vendar se jih je 
precej več tudi zaposlilo.
Na območju Slovenske Bistrice se je od 
januarja do septembra letos iz evidence 
brezposelnih oseb zaradi zaposlitve odja-
vilo 913 brezposelnih oseb. Podatki o do-
datnih potrebah po novih kadrih deloda-
jalcev so spodbudni, saj je bilo do meseca 
septembra letos v sodelovanju z Zavodom 
za zaposlovanje na območju Slovenske Bi-
strice objavljenih že 990 prostih delovnih 
mest. 
Registrirana brezposelnost
Meseca septembra letos je bilo na obmo-
čju Urada za delo Slovenska Bistrica regi-
striranih 1.072 brezposelnih oseb, kar je 
za 5 % manj kot v mesecu avgustu v letu 
2018 in za 4,7 % manj kot v enakem ob-

dobju lani, meseca septembra 2017. Med 
registriranimi brezposelnimi je v mesecu 
septembru bilo 241 mladih, kar znaša 22,4 
%. Stopnja registrirane brezposelnosti je 
julija 2018 na Uradu za delo Slovenska Bi-
strica znašala 7,2 % (kar je za 0,8 % manj 
kot v istem obdobju lani), na območju ce-
lotne Slovenije pa 8 %.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se de-
lež delovno aktivnega prebivalstva pove-
čuje. Julija 2018 je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica 10.524 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovne-
ga mesta), kar je za 2,9 % več kot v enakem 
obdobju lani. V Območni službi Maribor 
se je delež povečal za 1,9 %, povečal se je 
tudi delež na ravni celotne Slovenije, in si-
cer za 2,9 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slo-
venska Bistrica
59,8 %

16,5% 11,8 %

43,8 %
22,4 %

33,7 % 24,2 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več
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dobju lani, meseca septembra 2017. Med 
registriranimi brezposelnimi je v mesecu 
septembru bilo 241 mladih, kar znaša 22,4 
%. Stopnja registrirane brezposelnosti je 
julija 2018 na Uradu za delo Slovenska Bi-
strica znašala 7,2 % (kar je za 0,8 % manj 
kot v istem obdobju lani), na območju ce-
lotne Slovenije pa 8 %.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se de-
lež delovno aktivnega prebivalstva pove-
čuje. Julija 2018 je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica 10.524 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovne-
ga mesta), kar je za 2,9 % več kot v enakem 
obdobju lani. V Območni službi Maribor 
se je delež povečal za 1,9 %, povečal se je 
tudi delež na ravni celotne Slovenije, in si-
cer za 2,9 %.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slo-
venska Bistrica
59,8 %

16,5% 11,8 %
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33,7 % 24,2 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

Priložnosti za delodajalce
Ugodnosti Zavoda, namenjene 
delodajalcem 
Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
ustrezne kandidate in njihove kompeten-
ce. Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 me-
sec. Izjema so invalidi, pri katerih lahko 
traja vključitev več kot 1 mesec. Namenjen 
je vsem brezposelnim osebam. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oz. najdlje do 
23. 10. 2018.
Usposabljanje na delovnem mestu za 
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposelne 
osebe spoznate v konkretni delovni situ-
aciji in jih usposobite za predvideno de-
lovno mesto. V program se lahko vključijo 
mladi do izpolnjenega 30. leta, ki so pri-
javljeni v evidenco brezposelnih oseb naj-
manj 3 mesece. Usposabljanje lahko traja 
2 ali 3 mesece. V 3-mesečni program se 
lahko vključite le, če ste iskalec prve zapo-
slitve. Program je aktualen do razdelitve 
sredstev oz. 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 me-
sece prijavljeni v naši evidenci; starim 30 
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prija-
vljeni v naši evidenci; starim 30 let in več 
z nedokončano ali končano osnovno šolo, 
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši 
evidence; posameznikom, ki se vključu-
jejo na trg dela po končanem programu 
socialne aktivacije. Usposabljanje traja 2 
ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 30. 11. 2018.
Trajno zaposlovanje mladih
Osebe, ki so mlajše od 30 let, se lahko 
že takoj po prijavi v evidenco brezposel-

nih vključijo v 
subvencionira-
no zaposlitev. 
Javno povabi-
lo delodajal-
cem omogoča 
subvencijo za 
zaposlitev mla-
dih pred do-
polnjenim 30. 
letom starosti, 
ki so vsaj en 
dan prijavlje-
ni v evidenci 
brezposelnih 
oseb. Subven-
cija znaša 5.000 

evrov za zaposlitev 40 ur na teden. Delov-
no razmerje mora biti sklenjeno za nedo-
ločen čas. Javno povabilo je odprto najdlje 
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 
evrov za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 evrov za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 
7.000 evrov za osebe, ki izpolnjujejo tri 
kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12 
mesecev prijavljene v evidenci brezpo-
selnih oseb; so starejše od 30 let in imajo 
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana 
ali zaključena osnovna šola); so starejše 
od 30 let in bodo po vključitvi v programe 
socialne vključenosti in aktivacije znova 
postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2019. 

Novost v javnem povabilu je, da se v pro-
gram Zaposli.me takoj po prijavi med 
brezposelne osebe lahko vključijo starejši 
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno naj-
več osnovno šolo in so stari najmanj 30 let.
Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne 
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, bos-
te za njihovo zaposlitev s polnim delov-
nim časom za najmanj 24 mesecev prejeli 
subvencijo v višini 11.000 evrov. Delovno 
razmerje mora biti sklenjeno za nedolo-
čen čas oziroma najmanj do izpolnitve 
pogojev za upokojitev. Javno povabilo je 
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 
30. 6. 2020. 
Usposabljamo lokalno za zaposlitev v 
najbolj iskanih poklicih
Usposabljajte brezposelne na delovnem 
mestu v deficitarnih poklicih, opredelje-
nih po naših območnih službah, še preden 
se odločite glede njihove zaposlitve. 
S takšnim usposabljanjem bodo brez-
poselne osebe pridobile dodatna znanja, 
veščine in spretnosti, s katerimi si bodo 
izboljšale ali razširile zaposlitvene mož-
nosti in odprle nove poti do zaposlitve v 
deficitarnih poklicih. V usposabljanje se 
lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj 
tri mesece prijavljeni v evidenci brezpo-
selnih in katerih znanja in delovne izku-
šnje ne omogočajo neposredne zaposlitve 
na delovnih mestih za deficitarne poklice. 
Javno povabilo Usposabljamo lokalno je 
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 
28. junija 2019.

Marjeta Kovač, 
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, 

Lenart, Ruše in Pesnica

Nasvet vaše svetovalke za mlade, Andreje Motaln:
Aktivnost se vedno splača.
Vsem iskalcem zaposlitve, predvsem pa mladim, ki ravno vstopajo na trg dela, sve-
tujemo, da so čimbolj aktivni in da pridobivajo nova znanja na formalen kot nefor-
malen način, da se udejstvujejo različnih dogodkov, delavnic, usposabljanj, saj s tem 
širijo svojo socialno mrežo. Bistvenega pomena so namreč vseživljenjsko učenje, ne-
nehno izpopolnjevanje ter vključevanje v dodatna izobraževanja. Veliko priložnosti 
za pridobitev novih kompetenc in praktičnih izkušenj imajo mladi že v času študija: 
študentsko delo, študentske prakse, pripravništva, izmenjave, sodelovanje pri raznih 
projektih, prostovoljno delo in sodelovanje ter vključevanje v aktivnosti različnih 
mladinskih organizacij, povezovanje z lokalnim okoljem. Posamezne študijske smeri 
omogočajo mladim konkreten stik in sodelovanje z delodajalci, kar pogosto privede 
tudi do poznejše zaposlitve. 
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Bistriška pot je v petek, 5. oktobra, spre-
jela prve obiskovalce. Gre za novo učno 
interpretacijsko pot, ki omogoča veliko 
možnosti za preživljanje prostega časa in 
spoznavanje naravne ter kulturne dedišči-
ne Pohorja. Dolga je 18 kilometrov in po-
vezuje Bistriški grad s Črnim jezerom. V 
okviru projekta Enjoyheritage jo je zasno-
vala Občina Slovenska Bistrica, v sodelo-
vanju z mariborsko območno enoto Za-
voda RS za varstvo narave in z zunanjimi 
strokovnjaki. Novo pot so slovesno odprli 
v Viteški dvorani Bistriškega gradu. »Od 
zamisli do uresničitve sta minili dve leti. 
14 točk smo povezali z zanimivimi ani-
macijskimi elementi, interpretativnimi ta-
blami ter elementi za rekreacijo in učenje. 
Na novo smo uredili igrala pri mestnem 
kopališču in grajskem parku, razgledišče 
na Ančnikovem gradišču in didaktična 
igrala pri Treh kraljih. Ker želimo v nara-
vo privabiti predvsem mlade, pot predsta-
vljamo tudi z mobilno aplikacijo v štirih 
jezikih,« je o Bistriški poti povedala Mar-
tina Zanjkovič, vodja projekta Enjoyheri-
tage. Pri načrtovanju poti je sodeloval tudi 
Marko Slapnik (Poseben dan – Zavod za 
pristna doživetja in Natur-Etno Alp). Kot 
pravi, jim je projekt predstavljal precejšen 

izziv. »Bistriška pot bo postala vezni člen 
med vsebinami, ki jih želimo povezati. 
Vsebinsko je razdeljena na pet sklopov, s 
katerimi predstavljamo različne zgodbe in 
stvari. Poimenovali smo jih Pot do Vint-
garja – med gradom, ljudmi in zgodbami, 
Bistriški vintgar – bistre vode v objemu 
kamnin in zelenja, Obronki Pohorja – 
pogled v preteklost, v svet in vase, Igrarije 
Treh kraljev – potipaj, poglej, povohaj, po-
jej ter Črno jezero – gozdno oko, zazrto v 
nebo.« Odprtja Bistriške poti, ki jo je ura-

tnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Po ogledu 
grajskega parka – za vodenje je poskrbela 
Andreja Senegačnik (Zavod RS za varstvo 
narave, OE Maribor) – so se udeležen-
ci odpeljali na Pohorje, kjer so se predali 
doživetjem med Ančnikovim gradiščem, 
Tremi kralji in Črnim jezerom. 

Tomaž Ajd 

Foto; Aleš Kolar

OTVORITEV BISTRIŠKE POTI

dno odprl Ivan 
Žagar, župan 
Občine Slo-
venska Bistrica, 
so se udeležili 
tudi drugi par-
tnerji projekta 
Enjoyheritage. 
V projekt čez-
mejnega sode-
lovanja je poleg 
Občine Sloven-
ska Bistrica, ki 
je tudi vodilni 
partner, vklju-
čenih še šest 
projektnih par-
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Kar 23 stojnic je bilo 
namenjenih predstavi-
tvi rokodelcev iz deve-
tih rokodelskih centrov 
Slovenije in rokodelcev, 
vključenih v projekt po-
vezovanja. Namen pro-
jekta je namreč ustvar-
janje bolj spodbudnega 
okolja za razvoj roko-
delstva v Sloveniji. Na-
ložbo sofinancirata 
Republika Slovenija 
in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
Zaključni dogodek pro-
jekta sodelovanja LAS 
Zgodbe rok in krajev je 

Sodelovanje na področju rokodelskih cen-
trov Slovenije je obrodilo prve sadove na 
področju urejanja rokodelstva, prav tako 
so v Puščenjakovi dvorani Centra DUO 
Veržej odprli skupno rokodelsko razstavo, 
na sejmu ob stojnicah pa so se vršili prika-
zi in delavnice rokodelskih spretnosti. Na 
stojnici LAS Dobro za nas so se predstavi-
li CDUO Slovenska Bistrica in rokodelke 
Vesna Plavec, Vesna Vute in Patricija Žni-
dar. Ogledali smo si lahko novo nastale 
spominke, vezane na zgodbe občin Ma-
kole – prstan ma-kol-ček, Poljčane – čaša 
Topli potok, Rače - Fram – igro o zaroti na 
gradu Rače in Slovenska Bistrica – Vodov-
nikova piščal.
Na zaključnem dogodku je bila predsta-
vljena tudi knjiga Zgodbe rok in krajev, ki 
je ena izmed vidnejših rezultatov projekta. 
Prelistate jo lahko v e-obliki na http://ro-
kodelci.si/?p=1066 ali jo naročite pri so-
delujoči LAS Dobro za nas. 

Mirjana Predikaka, RIC Slovenska  Bistrica, 
vodilni partner LAS Dobro  za nas

ZAKLJUČEK PROJEKTA SODELOVANJA 
LAS »ZGODBE ROK IN KRAJEV« 
Foto: Bojan Plavec

V nedeljo, 30. septembra, je na Miholo-
vem sejmu v Veržeju potekal zaključni 
dogodek v okviru projekta sodelovanja 
med 11 slovenskimi lokalnimi akcijskimi 
skupinami (LAS-i) z naslovom »Zgodbe 
rok in krajev«.

potekal v Zavodu Marianum Veržej, ki sta 
se ga poleg vodij in predstavnikov lokal-
nih akcijskih skupin udeležila tudi poslan-
ka NSi Ljudmila Novak in predsednik dr-
žavnega zbora Republike Slovenije, mag. 
Dejan Židan. 



Stran 14 ALPINIZEM Informator, oktober 2018

NA RAZSTAVI »KORAJŽA JE 
ŽENSKEGA SPOLA« TUDI MIRA ZORIČ 
V slovenskem planinskem muzeju v Moj-
strani je od septembra na ogled razstava 
Korajža je ženskega spola, ki prvič v zgo-
dovini slovenskega alpinizma govori le o 
ženskah. Na njej predstavljajo najuspe-
šnejše alpinistke Planinske zveze Sloveni-
je, članice prvih ženskih odprav iz osem-
desetih let prejšnjega stoletja, izjemne 
ženske naveze in posameznice. Med njimi 
je tudi Mira Zorič iz Slovenske Bistrice, ki 
je do danes opravila že okoli 1800 vzpo-
nov, med njimi številne zahtevne. »To mi 
pomeni priznanje za dosežke v minulih 
letih. Vendar nikoli nisem plezala zaradi 
tega, temveč zaradi čistega veselja do ple-
zanja in hribov. Vzdušje na odprtju raz-
stave je bilo zelo dobro, posebej sem se 
razveselila nekaterih prijateljic – alpinistk, 
ki živijo na drugih koncih Slovenije, in se 
že kar nekaj časa nismo videle. Tudi raz-
stava mi je všeč, predvsem že sama ideja o 
pripravi takšne razstave in nato dejanska 
izvedba. Moram pohvaliti kustosinjo Sašo 
Mesec kot nosilko projekta in njeno men-

tako alpinistom. Temu prilagajata tudi 
dopust. Letno opravita 60 do 70 plezalnih 
vzponov do VI. težavnostne stopnje v niž-
jih in višjih gorah. In, kot še pravi Mira, bo 
vztrajala, dokler ji bo služilo zdravje.

Mirini največji dosežki 
Med njenimi vzponi še posebej izstopajo naslednji: leta 
1986 je bila članica prve jugoslovanske ženske himalaj-
ske odprave na Južno Anapurno, pozimi 1987 z Zden-
kom Zoričem prva mešana ponovitev Bele grape v Pla-
njavi, spomladi 1987 v perujskih Andih s soplezalci po 
normalni smeri vzpon na Caras I (6025 m) in Chopiqu-
alqi (6354 m), preplezana Ferrarijeva smer v Alpamayu 
(5870 m) in po smeri Shield z varianto na greben vzpon 
na Huascaran (6768 m), leta 1989 v ženskih navezah 
vzponi Helba + Skalaška z ladjo z Marjeto Leva, varianta 
Aschenbrenner v Travniku z Marjeto Leva, Comici – Di-
mai v Veliki Cini v Dolomitih z Marijo Frantar – prva 
jugoslovanska ženska ponovitev, CassinRatti v Zahodni 
Cini v Dolomitih z Marijo Frantar – prva jugoslovanska 
ženska ponovitev, leta 1990 z Marjeto Leva prva ženska 
zimska ponovitev smeri Felsenfenster (Smer na okno) v 
Schartenspitze v Hochschwabu v Avstriji, poleti 1990 s 
soplezalci na odpravi v Pamir vzpon na Pik štirih (6400 
m) in na Pik Korženevske (7105 m), leta 1993 z Marje-
to Leva prva ženska prosta ponovitev smeri Ivo Reya v 
Ojstrici in prva ženska ponovitev Bregarjeve v Štajerski 
Rinki, leta 1994 z Zdenkom Zoričem vzpon po Welzen-
bachovi smeri v Breithornu (Švica), poleti 1994 z Jasno 
Bratanič verjetno prva ali druga ponovitev v ženski na-
vezi smeri Prusik–Szalaj z Razom veveric v Sfingi (Tri-
glav), poleti 1995 z Jasno Bratanič prva ženska ponovitev 
Viktorije v Velikem Draškem vrhu in prva slovenska po-
novitev v ženski navezi znamenitega Bonattijevega steb-
ra v Druju (Chamonix, Francija). Udeležila se je še več 
drugih odprav, tudi v Himalajo.

torico Ireno Benedičič, direktorico muze-
ja skupaj z drugimi sodelavci,« je o razsta-
vi povedala Mira Zorič, ki je v hribe začela 
zahajati leta 1975, plezati pa leta 1977 pri 
Alpinističnem odseku PD Impol Sloven-
ska Bistrica. 
Mira Zorič, po izobrazbi univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, je od leta 1981 
zaposlena na Občini Slovenska Bistrica, 
kjer sedaj dela kot strokovna sodelavka za 
gospodarjenje s premoženjem. Trikrat je 
bila izbrana za najboljšo športnico občine 
Slovenska Bistrica, je tudi dolgoletna čla-
nica predsedstva Športne zveze Slovenska 
Bistrica. Poleg tega je zelo dejavna v Alpi-
nističnem klubu Impol Slovenska Bistrica, 
v katerem imajo nekaj odličnih mladih 
športnih plezalcev. V klubu se trudijo, da 
tekmovalcem omogočijo kar najboljše raz-
mere za trening in tekmovanja na najvišji 
ravni. Še posebej izstopata Lucija Tarkuš 
in Ema Seliškar, na kar so zelo ponosni. 
Mira Zorič v prostem času še vedno najra-
je pleza, največ z možem Zdenkom, prav 
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ETM 2018 – ZDRUŽUJ IN 
UČINKOVITO POTUJ!

Evropski teden mobilnosti 2018 pod slo-
ganom »Združuj in učinkovito potuj!« se 
je zaključil z osrednjim dogodkom, tur-
nirjem v ulični košarki za pokal Slovenske 
Bistrice, ki smo ga izvedli v petek, 21. sep-
tembra, na dan brez avtomobila. Občina 
Slovenska Bistrica v izvedbi RIC-a Sloven-
ska Bistrica že vrsto let sodeluje v tej vse-
evropski akciji, ki je namenjena promociji 
sodobnega, trajnostno naravnanega pro-
meta oziroma trajnostne mobilnosti.
Na sončni poznopoletni dan smo središ-

če mesta preoblekli v športni poligon, na 
katerem so osnovnošolci in srednješolci 
pomerili moči v igranju ulične košarke. 
V popoldanskem delu turnirja so moči 
merili odrasli košarkarji. Prometna povr-
šina v središču mesta je vrvela, pela, igra-
la in bučala. Avtomobili so tega dne dali 
prednost pešcem, košarkarjem, šahistom, 
športnikom in njihovim navijačem.
V tednu med 16. in 22. septembrom smo 
preizkušali električna kolesa in električne 
avtomobile. Na osrednjem mestnem trgu 

so mimoidoče nagovarjali policisti Policij-
ske postaje Slovenska Bistrica, člani avto-
moto društva iz Slovenske Bistrice, Ljud-
ska univerza Slovenska Bistrica, Društva 
diabetikov Maribor in podjetniki, vsi s 
skupnim ciljem promocije učinkovitega, 
človeku in okolju prijaznega premagova-
nja vsakdanjih poti.
Mestna prometna infrastruktura je boga-
tejša za servisno stojalo za kolesa, ki stoji 
ob vhodu na grajsko tržnico, na spletni 
strani Turistično informativnega centra 
Slovenska Bistrica pa si lahko ogledate 
nagrajeni kratki video posnetek s potepa 
osnovnošolcev po okolici podružnične 
OŠ z Zgornje Ložnice.
V letu 2017 je Občina Slovenska Bistrica 
sprejela ključni strateški dokument, »Ce-
lotna prometna strategija Občine Sloven-
ska Bistrica«, s katerim je začrtala pot k 
uresničevanju cilja, vzpostavitve trajno-
stnega prometnega sistema, ki bo prispe-
val k boljši kakovosti bivanja v občini in 
zagotavljal dostopnost do storitev za vse 
skupine dnevnih migrantov, še posebej za 
tiste bolj ranljive in manj privilegirane.
Aktivnosti, ki smo jih izvajali v času letoš-
njega ETM, so del ukrepov, predvidenih v 
Celostni prometni strategiji med letoma 
2017 in 2022.

Foto: Aleš Kolar

NEKDANJA UDELEŽENKA ŠOLE 
HUJŠANJA: »GIBAMO SE LAHKO TUDI 
TISTI S PREKOMERNO TEŽO.«

Šola hujšanja mi je dala zelo prijetno iz-
kušnjo, saj sem ugotovila, da se zelo rada 
gibam v naravi. V to ljubezen do gibanja 
sem vključila tudi družino in prijatelje. 
Skoraj vsak prosti dan izkoristimo za izlet 
v naravo. Nekaj namigov, vtisov in fotogra-
fij najdete tudi na moji strani družbenega 
omrežja Facebook Bistriški pohodniki. 
Marsikatera opisana pot je primerna tudi 
za začetnike v hoji in za ljudi s preko-
merno težo. Da, tudi ljudje s prekomer-
no težo se lahko gibamo. Tisti, ki imate 
kakšne zdravstvene težave ali ki se že zelo 
dolgo niste gibali, lahko za nasvet prosite 
svojega osebnega zdravnika. Za druge pa 
so lahki sprehodi po ravnini dober začetek 

uvajanja zdravega 
življenjskega slo-
ga. Sprehodi vam 
bodo pomagali 
pri hujšanju, poleg 
tega povečajo tudi 
dobro osebno sa-
mopodobo. Nekaj 
minut na svežem 
zraku in počutili 
se boste bolje. Za 
gibanje je potreb-
na tudi ustrezna 
športna oprema: 
udobni športni če-
vlji in športna ob-

lačila. Za začetek so dovolj kak spodnji del trenirke, udobna maja 
in jopa iz materialov, ki dihajo. Tudi udobno spodnje perilo bo 
pomagalo k dobremu počutju. V trgovini Intimo+Style imamo 
vedno na zalogi kakšne udobne hlače ali trenirke, tudi v večjih 
številkah. Zelo kakovostne trenirke turške proizvodnje držimo od 
številke XXS do 4 XL.

Lidija Ajd Zafošnik

Intimo+Style trgovina
pon.-pet.: 8:00-16:00, 
sobota: 8:00-12:00
Partizanska 41A,
2310 Slovenska Bistrica
(zraven Lentek bara)

NOGAVICE 
BREZ ELASTIKE 
(za otečene, 
boleče noge, 
1 par)

10,00€

TOPLE HLAČE  XS-4XL, 

ŽE OD

1,99€

Velika izbira tunik, 

hlač, bluz, trenirk, ...
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GREMO AKTIVNO V BOLJŠI 
JUTRI Z DEVETIMI NOVIMI 
ZAPOSLITVAMI

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je 
izvajalka projekta dolgega programa so-
cialne aktivacije, ki smo ga poimenovali 
Aktivno v boljši jutri. Projekt je sofinanci-
ran iz evropskega socialnega sklada in mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Ljudska univerza bo 
za uspešno izvajanje projekta, ki traja od 
oktobra 2017 do julija 2019, sofinancirana 
v višini 189.000 €. V 22 mesecih se bosta 
programa udeležili dve skupini po 20 ude-
ležencev. 
Program Aktivno v bolšji jutri upošteva 

problematiko dolgotrajno brezposelnih 
oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne 
socialne pomoči ter je pripravljen tako, da 
prepoznava, usmerja in motivira vključe-
vanje udeležencev programa v družbo in 
na trg dela. V okviru programa se izvaja-
jo izobraževanja in usposabljanja v obliki 
delavnic, skupinskega ter individualnega 
dela. Z obiski in ogledi lokalnih deležni-
kov na trgu dela pa udeleženci spozna-
vajo delovno okolje in potrebe domačih 
podjetij po zaposlovanju. Namen in cilj 
izvajanja je opolnomočenje udeležencev s 
krepitvijo socialnih, funkcionalnih in de-
lovnih kompetenc. Z redno telesno vadbo, 

pod budnim očesom trenerja, pa skrbimo 
za zdrav življenjski slog. Udeleženci se 
tako usposabljajo za vseživljenjsko uspeš-
nost na raznih motivacijskih delavnicah, 
tečajih tujih jezikov, računalniškega opi-
smenjevanja, ročnih spretnosti. V času 
programa luščijo poslovne ideje, krepijo 
samozavest, odkrivajo svoje dobre last-
nosti in tako zasledujejo svoj položaj v 
družbi. 
Ljudska univerza Slovenska Bistrica je 
ena izmed najuspešnejših izvajalcev pro-
jekta v Sloveniji. Prva skupina udeležen-
cev je s programom zaključila v mesecu 
septembru 2018. Kazalnik uspešnosti in 
učinkovitosti programa ter posledično 
projekta se odraža v obetavnih številkah 
pozitivnih izhodov iz programa. Iz prve 
skupine se je namreč zaposlilo kar devet 
oseb. Lahko rečemo, da je program prip-
ravljen tako, da spodbuja aktivno vlogo 
udeležencev pri izvajanju posameznih ak-
tivnosti, kar daje dobre temelje in izhodi-
šče zanje tudi po zaključku programa. 

Valentina Tomasini,
koordinatorka programa 
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Koncert New Swing Quarteta

100. obletnica rojstva prof. dr. Zore Janžekovič

V petek, 28. septembra, smo v Viteški dvorani Bistriškega 
gradu uživali ob koncertu slovenske legendarne pevske sku-
pine New Swing Quartet. Člani skupine so se po nekaj letih 
ponovno zbrali, da s številnimi koncerti po vsej Sloveniji 
obeležijo 50. obletnico ustanovitve skupine. 
Sicer pa je New Swing Quartet v svojem večletnem delova-
nju s sodobnim slogom, zakoreninjenim v izročilu črnskih 
gospel kvartetov, prepričal tudi najzahtevnejše občinstvo. 
Kvartet vestno poustvarja tradicijo črnskega spirituala in 
gospela ter pesmi iz cerkva ameriškega juga. Ustanovljen 
leta 1968, je kvartet dosegel svetovni sloves in status ene 

najboljših gospel skupin. Njegova bogata diskografija 
obsega 43 izdaj na različnih nosilcih zvoka. Gostoval je 
že malodane po vsem svetu, odigral več kot 200 kon-
certov po evropskih in azijskih državah, izvedel številna 
gostovanja v cerkvah in dvoranah ameriškega juga ter 
redne turneje po zahodni Evropi. New Swing Quartet 
je nastopal kot osrednji gost v mnogih svetovno znanih 
televizijskih in radijskih oddajah, poleg tega je vsako 
leto nastopil na posameznih festivalih in koncertih po 
vsej Evropi. Delo kvarteta krasijo tudi mnoge nagrade 
in priznanja tako doma kot v tujini.

V počastitev 100. obletnice rojstva 
prof. dr. Zore Janžekovič smo v sode-
lovanju z Občino Slovenska Bistrica, 
Medikohistorično sekcijo Zdravniš-
kega društva, UKC Maribor, Medi-
cinsko fakulteto Univerze v Mariboru 
in Mestno občino Maribor v četrtek, 
4. oktobra v Viteški dvorani v gradu 
v Slovenski Bistrici pripravili spomin-
sko slovesnost v čast temu dogodku.
Prisotne sta pozdravila častni predse-
dnik odbora za prireditev, župan Ob-
čine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar 
in v imenu UKC Maribor prim. Erik 
Vrabič, dr. med., o strokovnem delu 
prof. dr. Janžekovičeve je spregovoril 
dr. Ivan Krajnc, dr. Ferdo Šerbelj pa je 
predstavil njeno povezanost s Sloven-
sko Bistrico.
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•	15.	nove
mbra	2018:

	ogled	raz
stave	o	Iv

ani	

Kobilci	v
	Narodni	

galeriji	
v	Ljublja

ni;

Prireditve
	Zavoda	za

	kulturo	

do	31.	dec
embra	2018

•	16.	 novembra	
2018:	 predavanj

e	 Društva	

general	M
aister;

•	21.	 nov
embra	 201

8:	 koncer
t	 skupine

	 The	

Golden	Di
xie	Boys;

•	22.	nove
mbra	2018,

	ob	17.00:
	Bistriške

	zgodbe	

-	Trg	svo
bode,	nek

danji	gla
vni	trg;

•	6.	decem
bra	2018:

	Miklavže
v	koncert

	Big	

Banda	Slo
venska	Bi

strica	z	
gosti;

•	11.	 decembra	
2018:	 Branje	 Cankarjev

ih	

črtic	Pov
abilo	na	

skodelico
	kave;

•	12.	dece
mbra	2018:

	koncert	O
kteta	Plan

ika	

in	ženske
	vokalne	

skupine	V
ivere;

•	7.	decem
bra	2018:	

Praznično
	grajsko	m

esto	

za	otroke
;

•	8.	decem
bra	2018:	

Praznično
	grajsko	m

esto	

za	otroke
;

•	14.	dece
mbra	2018:

	Praznično
	grajsko	m

esto	

za	otroke
;

•	15.	dece
mbra	2018:

	Praznično
	grajsko	m

esto	

za	otroke
.
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Ste domačin, Bistričan, uspešen poslov-
než in zelo uveljavljen na svojem ožjem 
strokovnem področju, t. j. konstrukcija 
in projektiranje mostov, tako doma kot 
v svetu. Morda uvodoma vseeno nekaj 
osnovnih podatkov iz vaše osebne iz-
kaznice. 

Rodil sem se leta 1957 in živim od rojstva 
v Slovenski Bistrici. Po končani osnovni 
šoli sem se vpisal na 2. gimnazijo v Ma-
riboru in pozneje na Fakulteto za gradbe-
ništvo. Diplomiral sem leta 1981, končal 
podiplomski doktorski študij, vendar žal 
ni bilo nikoli zares zadosti časa tudi za do-
končanje naloge. Izredno zahtevni projek-
ti velikih mostov in viaduktov doma in v 
zadnjih 10 letih predvsem v tujini, neneh-
ni študij in izobraževanje, delo direktorja, 
vodilnega projektanta in predavatelja na 
Fakulteti za gradbeništvo, prometno inže-
nirstvo in arhitekturo v Mariboru me po-
polnoma okupirajo tako, da mi preostane 
izredno malo prostega časa za druge stva-
ri. Če mi čas dopušča, pa, če je le mogoče, 
pobegnem na hrvaško morje, ki s svojimi 
stotinami otokov in  s turkizno modrim 

morjem prinaša notranji mir in sprostitev. 

Zgodbo o uspehu na področju projekti-
ranja mostov ste pravzaprav začeli pisati 
leta 1990 s še z enim Bistričanom, Vik-
torjem Markljem.

Ja, drži. Jaz sem se zaposlil leta 1980 v 
Gradisovem projektivnem biroju v Mari-
boru, Viktor pa leta 1981. Tu sva se tudi 
prvič zares srečala s projektiranjem in 
gradnjo mostov. V Gradisovem biroju sva 
bila zaposlena do leta 1990, ko sva usta-
novila Inženirski biro Ponting. Leta 2002 
sem ustanovil še specializirano konzul-
tantsko podjetje Pipenbaher Consulting 
Engineers, ki deluje v okviru Pontinga. To 
sta danes visokostrokovni in mednarodno 
uveljavljeni podjetji, ki se ukvarjata s pro-
jektiranjem mostov in drugih zahtevnih 
inženirskih objektov. Po letu 2008 smo 
morali zaradi krize v slovenskem grad-
beništvu in posledično pomanjkanja dela 
poiskati delo v tujini. V zadnjih desetih 
letih sem se udeležil več mednarodnih 
natečajev in v glavnem projektiral večje 
mostove v okoliških državah (v Avstriji, 

na Slovaškem, Madžarskem, v Črni Gor 
in na Hrvaškem) ter izven Evrope: dva 
velika železniška mostova v Izraelu, prip-
ravil sem projekt za preko dva kilometra 
dolg most čez reko Amudarye v Turkme-
nistanu, projektiral in svetoval pri gradnji 
dveh velikih mostov s poševnimi zatega-
mi in glavnimi razponi 400 metrov in 380 
metrov čez reko Evfrat v Turčiji, skupaj s 
sodelavci pripravil in vodil projekt preko 
600 metrov dolgega viadukta v Alžiru.
V tem desetletnem obdobju sem doživel 
marsikaj prijetnega pa tudi neprijetnega, 
delal v popolnoma drugih kulturnih in 
zgodovinsko pogojenih okoljih. Moja po-
zitivna izkušnja je tudi, da vsepovsod po 
svetu potrebujejo in cenijo znanje, dobre 
ideje, izkušnje in talent.

Tudi mostovi seveda še kako določajo 
naše okolje. Nekatere neprikrito obču-
dujemo, drugih sploh ne opazimo. Že 
v starih antičnih časih so mostovi velja-
li za simbol plemenitosti gradbeniške 
obrti in tehnike. Andrea Palladio, po-
memben italijanski inženir in arhitekt 
iz 16. stoletja, je dejal, da naj bi mostovi 
določali duh skupnosti z razkazovanjem 
prostornosti, trdnosti in užitka …

Še posebej veliki in pomembni mosto-
vi so nedvomno zgradbe, ki dolgoročno 
zaznamujejo okolje. Mostovi so imeli v 
zgodovini stavbarstva vedno posebno 
mesto. Vedno so sodili med pomembnejše 
objekte in so hkrati tudi najlepša arhitek-
turna sporočila o uporabljeni tehnologiji 
gradnje, moči ter tehnični in humanistič-
ni razsvetljenosti investitorja, pa tudi o 
projektantovem občutku za konstrukcij-
sko skladnost in inventivnost. Pomembni 
mostovi so bili vedno grajeni tudi s šir-
šim – kulturnim in ne samo uporabnim 
namenom. S premoščanjem širokih rek 
in morskih zalivov, globokih kanjonov in 
dolin so dobil tudi simbolno vrednost, ki 
daleč presega osnovno funkcijo premo-
stitve in čiste tehnične rešitve.

Zgodba o mostu se menda začne tako, da 
projektant najprej »otipa« prostor. Kako 
se nadaljuje?

Veliki in pomembnejši mostovi nedvom-
no spadajo med najzahtevnejše inženirske 
konstrukcije. Pri njihovem snovanju je 
treba enakovredno upoštevati krajinsko
-arhitekturna, urbanistično-prometna in 
tehnična ter tehnološka merila.Vedno je 
nujen interdisciplinarni pristop, saj cesta 
oziroma nov most poveže dele prostora, ki 

MARJAN 
PIPENBAHER,
univ. dipl. inž. 
gradb., projektant 
in podjetnik
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so bili fizično ločeni z reko, morskim za-
livom ali globoko dolino. Na dani lokaciji 
vzpostavi povsem nove in včasih skoraj 
nepredvidljive prostorske, gospodarske, 
kulturne in druge funkcionalne povezave. 
Dejstvo je, da most vedno odpre nove in 
številne razvojne priložnosti. Pomembno 
je tudi, da se ne slepimo, da bomo ohranili 
v prostoru nespremenjeno stanje po načr-
tovanemu posegu. Vsak poseg v krajino 
vedno povzroči ne samo njeno fizično, 
ampak tudi mentalno spremembo doje-
manja tega prostora. Ključno vprašanje pa 
je, ali ljudje to dojamemo in začutimo kot 
novo kvaliteto ali kot degradacijo obstoje-
čega prostora. Menim, da je pri mostovih 
še bolj kot pri objektih visokih gradenj 
izredno pomembno upoštevati krajinske 
značilnosti lokacije, ki pogojuje arhitek-
turno in konstrukcijsko zasnovo objekta. 
Ključno je, da zna projektant z zasnovo 
konstrukcije odgovoriti na dani izziv tako, 
da most ali velik viadukt v danem krajin-
skem okolju ni tujek, ampak nova kvali-
teta. 

Bi lahko rekla, da ste projektanti, kon-
struktorji, skratka snovalci mostov neke 
vrste romantiki z zasanjano glavo in zelo 
stabilnimi nogami na trdnih tleh?

Ne vsi, vendar nas je tudi nekaj takšnih, ki 
ne gledamo na mostove samo kot posel in 
tehnično rešitev. Zavedati se je treba odgo-
vornosti do prostora in krajine, saj so veli-
ki mostovi ogromne skulpture, ki lahko z 
lahkoto porušijo ravnotežje prostora. Pri 
tem je pomembno, da projektant pristopa 
kot graditelj, ki zna sintetizirati področje 
arhitekture in inženirstva, in ne samo kot 
inženir, ki se zadovolji samo s stabilnostjo 
konstrukcije.

V fazi idejno-projektnega snovanja mo-
sta je seveda vključenih kar nekaj raz-
ličnih strokovnjakov oziroma profilov. 
Gradbeni inženirji, arhitekti pa krajin-
ski arhitekti. Nam, ki od strani opazuje-
mo vse skupaj, se zdi, da na koncu kljub 
vsemu največ smetane oziroma poklic-
nega prestiža vendarle poberejo prav 
arhitekti …

V glavnem so moji projekti plod mojih 
zamisli in znanja. Sicer rad sodelujem z 
arhitekti, saj se skozi natečajne rešitve in 
izvedbene projekte nenehno medsebojno 
učimo in dopolnjujemo. Lepo je sode-
lovati, ko je tim arhitektov in inženirjev 
uravnotežen, strokoven in medsebojno 
spoštljiv. Sodeloval sem z mnogimi znani-
mi slovenskimi in tujimi arhitekti. Poseb-
no zanimivo pa je bilo letošnje sodelova-
nje s tremi mladimi madžarskimi arhitekti 

na mednarodnem natečaju za nov most 
čez Donavo v Budimpešti. Med 17 sve-
tovno najbolj priznanimi arhitekturnimi 
in inženirskimi biroji smo prejeli nagrado 
z odkupom, kar je še vedno izredno velik 
uspeh. Na mednarodnem natečaju za arhi-
tekturno in konstrukcijsko rešitev novega 
mestnega mosta čez reko Donavo v Linzu 
v Avstriji pa sem leta 2014 prejeli 2. nag-
rado. Sodeloval je znani avstrijski arhitekt 
z referencami s področja mostov, vendar 
je zelo malo doprinesel k zasnovi mosta. 
Pokojni in svetovno priznani nemški pro-
jektant mostov, Fritz Leonhardt, je v uvodu 
svoje knjige o snovanju mostov zapisal, da 
so mostovi kraljevska disciplina gradbeni-
štva. Vse inventivne konstrukcijske rešit-
ve so bile skoraj vedno razvite pri gradnji 
mostov in so bile pozneje uporabljene pri 
drugih zgradbah. Poglejte prelepe stare 
kamnite ločne mostove in preko 200 let 
stare železne oziroma jeklene viseče mo-
stove. Kakšna skladnost, ritem proporcev 
in kakšen mir je v njih. Vse »štima«, nič 
ne moti! Ne bi bilo drzno zasnovanih in 
izredno lahkih streh ogromnih stadionov 
brez konstrukcijskih rešitev z zategami, ki 
so bile razvite pri mostovih.
Od nastanka človeške civilizacije pa do 
sredine 18. stoletja je obstajal graditelj, ki 
je bil inženir, arhitekt, umetnik, humanist, 
urbanist, ekolog in predvsem inovator. 
Dejstvo je, da sta projektiranje in gradnja 
vedno sinteza projektnih rešitev, za kate-
re je potrebnih več znanj. Arhitekt Boris 
Podrecca bi preprosto rekel – biti moraš 
polivalenten. Morda kot zanimivost: pre-
ko 2,5 kilometra dolg most na polotok Pe-
lješac, katerega glavni projektant sem, sem 

Viadukt Črni kal

Most na Pelješac (maketa)
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zasnoval sam, brez arhitektov. To bo eden 
izmed petih največjih in tehnično-tehno-
loško najzahtevnejših mostov v Evropi, 
zgrajenih v začetku 21. stoletja. Most je v 
gradnji in po komentarjih kolegov iz tu-
jine, priznanih arhitektov in inženirjev, 
eden izmed najlepših evropskih mostov, 
ki se bo nahajal v prekrasnem okolju Ma-
lostonskega zaliva. Z arhitektom Janezom 
Koželjem sva zmagala leta 1999 na med-
narodnem natečaju za arhitekturno in 
konstrukcijsko rešitev mosta z glavnim 
razponom 450 metrov preko ožine Verige 
(Boka Kotorska) v Črni gori, prav tako na 
natečaju za črnokalski viadukt, letos spo-
mladi sva prejela 1. nagrado na natečaju 
za nov avtocestni most čez reko Krko pri 
Novem mestu.

Kot že rečeno, za vami je bogata in plod-
na projektantska kariera. Veliko je bilo 
poklicnih izzivov; naštejva tiste najbolj 
izstopajoče, na katere ste najbolj ponos-
ni, naši južni sosedje bi rekli, remek dela 
…

viadukt v Alžiru?
… ali most Pelješac, kjer se trenutno pod 
morjem izvaja temeljenje na do 125 me-
trov dolgih zabitih jeklenih pilotih – in 
bo zraslo komaj čez leto ali leto in pol šest 
100-metrskih pilonov iznad sinjega Ja-
dranskega morja …

Kako je gradbeniška kriza s stečaji naših 
velikih gradbenih podjetij nasploh vpli-
vala na gradbeno projektantsko stro-
ko v Sloveniji in konec koncev, povsem 
konkretno, tudi na vaše projektantsko 
podjetje?

To krizo doživljamo seveda tudi mi. Še 
posebej, ker doma ni več velikih projek-
tov. Če pa so bili, so bili izredno slabo 
plačani. Nujno smo morali najti posel 
predvsem v okoliških državah (v Avstriji, 
Nemčiji, Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem) 
in celo izven Evrope (v Izraelu, Turčiji, 
Alžiriji, Turkmenistanu). Samo kot zani-
mivost: mislim, da je bilo to leta 2012, sem 
preletel z letali več kot 50.000 kilometrov. 
So se pa nam v tujini odprle povsem dru-

8,5 kilometra je bil zgrajen leta 1962 v Ve-
nezueli in v Libiji. Most je star že preko 50 
let. Bil je že večkrat saniran. Večja sana-
cijska dela in ojačitev voziščne konstruk-
cije ter poševnih zateg so bili izvedeni leta 
1993 in leta 2016. V času porušitve so se 
na mostu opravljala tudi vzdrževalna in 
sanacijska dela. Od leta 1980 se je izvajal 
neprekinjeni monitoring stanja konstruk-
cije mosta, saj so bile opažene zaskrbljujo-
če poškodbe in propadanje betona – pred-
vsem na najkritičnejših mestih, kot so 
sidrišča poševnih zateg. Vzrok porušitve 
so preveč filigranska konstrukcijska za-
snova, neustrezno vzdrževanje, dotraja-
nost nosilne konstrukcije, utrujenost ma-
terialov zaradi dinamičnih obremenitev 
preko 40 ton težkih tovornih vozil, lokalna 
preobremenjenost in posledično odpoved 
zateg ter sidrišč poševnih zateg, porušitev 
pilona in dela voziščne konstrukcije.

Ste tudi predavatelj na mariborski grad-
beni fakulteti. Kaj je tisto temeljno, kar 
skušate primarno vcepiti bodočim pro-
jektantom, konstruktorjem, graditeljem 
mostov, bodočim inženirjem?

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno 
infrastrukturo in arhitekturo sem vklju-
čen na magistrskem študiju kot vablje-
ni predavatelj že od leta 2010. Odločitev 
gradbene fakultete, da vključuje v učni 
proces mednarodno priznane strokovnja-
ke specialiste je pravilna. Enako ravnajo 
vse vrhunske gradbene fakultete v tujini, 
saj je le tako mogoče prenašati na mlade 
inženirje tako imenovano znanje up-to-
date.

Politiki sva se v najinem pogovoru 
izognila v velikem mostnem loku. No, 
za konec bi vas, kot strokovnjaka za mo-
stove, vseeno vprašal tole: kaj menite, 
kako pri nas zgraditi most med levim in 
desnim političnim bregom?

Za to sta potrebna državniška drža in raz-
mišljanje, kar pa bo, kot je videti v Sloveni-
ji, težko. Če moram zasnovati most preko 
globokega kanjona z deročo reko, posku-
šam brez vmesnih podpor (potreben ve-
činski volilni sistem), če to ne gre, pos-
tavim največ dva stebra v deročo strugo 
(velika koalicija kot v Nemčiji, sestavljena 
iz levih in desnih strank, ki bi omogočila 
Sloveniji nujne strukturne spremembe), 
najslabša in najbolj rizična rešitev pa je 
most z veliko podporami v deroči reki.

Drago Čož

Most preko Donave v Budimpešti

Rad imam svoje mostove. Nekatere še po-
sebno. Z njimi je povezanih veliko lepih 
spominov in novih prijateljstev. Bo jih že 
kar preko 200. So v Evropi, Aziji, na Bli-
žnjem vzhodu in v severni Afriki. V njih 
je vgrajenega ogromno napora, razmi-
šljanj, veselja, razočaranj, tako kot je na 
sploh v življenju. Ne glede na to, ali sem 
projektiral velik ali majhen most, slabo 
ali dobro plačan, vedno sem poskušal os-
tati dosleden glede kakovosti projekta in 
iskren v izpovednem – arhitekturnem in 
konstrukcijskem smislu.
Kateri mi je najljubši? Ali je to viadukt 
Črni Kal, ki lebdi nekje med meglicami 
nad osapsko dolino, največji železniški 
most preko prelepe doline izpod Jeruza-
lema v Izraelu ali mostova s poševnimi 
zategami v Turčiji, osamljeni 600-metrski 

gačne možnosti in dimenzije. Poglejte dva 
Bistričana, ki jima veter s Pohorja dobro 
prepiha možgane, sta projektanta dveh 
tudi v svetovnem merilu ekstremnih mo-
stov: Viktor mosta z 200-metrskim pilo-
nom čez reko Savo v Beogradu in jaz pre-
ko 2,5 kilometra dolgega mosta s šestimi 
piloni na polotok Pelješac.

Seveda ne moreva mimo nedavne trage-
dije, ko se je v italijanski Genovi zrušil 
viadukt. Kako je z varnostjo naših mo-
stov? Zdi se, da so se šele po tej katastrofi 
začeli množično prižigati varnostni sen-
zorji …

Most Morandi je eden izmed prvih mo-
stov s poševnimi zategami. Most s podob-
no konstrukcijsko zasnovo dolžine preko 
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PEVSKA PRAVLJICA SE NADALJUJE 

Smo pevci MPZ OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica in ponovno pišemo 
zgodovino naše šole, občine Slovenska 
Bistrica in Slovenije. Naša dogodivščina 
se je začela 31. maja, ko smo se odpravili 
v češki Olomuc na 46. mednarodno zbo-
rovsko tekmovanje Mundi Cantant, na 
katerem smo v kategoriji otroških zborov 
do 16 let dosegli 1. mesto in zmago v ka-
tegoriji. Na zaključnem koncertu tekmo-
vanja smo prejeli tudi posebno nagrado 
za najboljši zbor tekmovanja po mnenju 
občinstva, v zadnjem tekmovalnem nasto-
pu, ko je trinajstčlanska žirija izbrala pet 
najboljših zborov tekmovanja po številu 
doseženih točk, pa osvojili nagrado grand 
prix, najprestižnejšo nagrado tekmovanja, 
ki jo prejme le absolutni zmagovalec tek-
movanja, kar smo pod vodstvom zboro-
vodkinje Nadje Stegne tudi postali. Nekaj 
dni po vrnitvi v Slovensko Bistrico smo 
od veleposlaništva Republike Slovenije v 
Pragi in Zavoda za turizem Maribor pre-
jeli povabilo, da se po odličnih dosežkih 
v Olomucu vrnemo na Češko, točneje v 
njeno prestolnico Prago, in s petimi po-
lurnimi koncerti častno predstavljamo 
Slovenijo na 13. praški trgatvi na praškem 
gradu. Seveda smo povabilo sprejeli, a ve-
deli smo, da nas čakajo naporne priprave. 
Šolo smo začeli obiskovati cel teden pred 
uradnim začetkom pouka. Priprave smo 
izvedli med 27. in 31. avgustom. Vsak dan 
smo vadili od 10. do 13. ure. Po napornem 
tednu smo začeli z rednim poukom, a 
praška trgatev se je hitro bližala. Na veliki 
dan odhoda, 13. septembra, smo se pred 
šolo zbrali v zgodnjih jutranjih urah. Vo-
žnja do Prage je trajala skoraj enajst ur, v 
hotel pa smo prispeli pozno popoldan. Po 
večerji smo odšli spat, saj nas je čakal na-

poren dan. V soboto smo prispeli na pra-
ški grad, kjer smo, po temeljitem pregledu 
naših osebnih stvari varnostnikov pra-
škega gradu in policije, zajtrkovali. Nato 
so sledile priprave na nastop. Fantje smo 
se oblekli v slovenske narodne noše, pun-
ce pa so si pletle kitke. Prišel je trenutek 
izvedbe prvega nastopa. Sledilo je kosilo, 
kmalu pa še dva nastopa. Po tretjem smo 
se slikali z Ano Protner, ki je postala nova 
mariborska kraljica na 32. svečani trgatvi 
Stare trte (30. septembra 2018), ter z njo 
tudi poklepetali. Popoldan smo se odpra-
vili v osrčje prečudovite Prage. Sprehodi-
li smo se čez Karlov most na drugo stran 
reke Vltave, videli smo cerkev sv. Marije 
pred Tynom in staro mestno jedro. Večer-
jali smo v gostilni na Staromestnem trgu, 

za konec napornega dne pa smo se ustavili 
še v Starbucksu. Pozneje smo se s tramva-
jem odpeljali nazaj do gradu in od tam z 
avtobusom do hotela. Po mirni noči smo 
pozajtrkovali in se vrnili na grad, kjer smo 
izvedli naslednji nastop. Sledila sta oku-
sno kosilo in še zadnji, peti nastop. Ogle-
dal si ga je tudi veleposlanik RS v Pragi, 
Leon Marc, ki smo ga z odpetimi desetimi 
skladbami zelo navdušili, najbolj pa mu je 
bila všeč izvedba skladbe Moja dežela. Po 
kratkem klepetu smo se preoblekli in se 
odpravili nazaj v Slovenijo. Preživeli smo 
prečudovit, a naporen konec tedna. Na 
tekmovanju in na vseh nastopih pa nas z 
veseljem spremlja pianistka Mateja Pleter-
šek. Ker pa ima vsako življenjsko poglavje 
tudi piko na i, smo zaradi prelepo odpete-
ga programa v Pragi od Zavoda za turizem 
Maribor prejeli povabilo na nastop ob 32. 
svečani trgatvi Stare trte, najstarejše trte 
na svetu, ki smo se ga konec meseca sep-
tembra z veseljem udeležili in na maribor-
skem Lentu spet navdušili vse prisotne, 
med drugim tudi predstavnika Severne in 
Južne Koreje. Vsi pevci MPZ OŠ Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica pod vod-
stvom zborovodkinje Nadje Stegne smo 
ponosni, da smo lahko zastopali Slovenijo 
ter prisostvovali trgatvi Stare trte, in polni 
novih doživetij veselo pričakujemo nove 
izzive.

Matic Mohorko, OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica

Foto: Nina Pufič

Foto: Jernej Borovinšek
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TEDEN OTROKA NA OŠ POHORSKEGA 
ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

Prosti čas je potreben za vse nas, še po-
sebej otrokom pomeni sprostitev, ko se 
lahko brez pritiskov družijo s prijatelji, se 
zabavajo, izražajo sebe ter prek različnih 
dejavnosti preizkušajo svoje sposobnos-
ti. Kakovostno izkoriščen prosti čas je bil 
rdeča nit letošnjega Tedna otroka, ki se že 
vrsto let odvija v začetku meseca oktobra 

in ga otroci nestrpno pričakujejo, tudi na 
naši OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bi-
strica. V tem tednu so širom po Sloveniji 
potekali številni razvedrilni programi in 
na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bi-
strica smo poskrbeli, da so učenci obele-
žili teden na prijeten in igriv način. Pro-
gram, ki smo ga pripravili, je bil pester in 

prav vsak je lahko v raznolikih kulturnih, 
naravoslovnih, tehniških in športnih de-
lavnicah našel dejavnost, pri kateri je pri-
dobil nove izkušnje in na zabaven način 
razvijal socialne kompetence. Prag matič-
ne šole je letos prestopilo osemindevetde-
set prvošolcev in za njih je v Tednu otroka 
še posebej svečano. Vsak prvošolček je 
dobil svojega prijatelja iz šestega oz. sed-
mega razreda, ki ga je popeljal na svečani 
sprejem v avlo šole, kjer so s posebno za-
obljubo ter poklonjenim darilcem posta-
li enakopravni člani šolske skupnosti. Že 
tradicionalno šola v tem tednu pripravi 
predstavitev srednjih šol in poklicev, kar 
učencem zagotovo olajša odločitev za na-
daljnje šolanje. Vsako leto pa poskrbimo 
tudi za humanitarno noto; letos smo v ak-
ciji zbiranja hrane za živali pomagali Dru-
štvu za zaščito živali Slovenska Bistrica. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli, 
da so naši učenci preživeli prijeten teden.

Barbara Ajdnik

PROJEKT »POGUM« NA
OŠ POHORSKEGA ODREDA
Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih 
šolah
Osnovna šola Pohorskega odreda Sloven-
ska Bistrica je v šolskem letu 2017/18 kot 
razvojna šola pristopila k izvedbi petle-
tnega projekta POGUM – Krepitev kom-
petence podjetnosti in spodbujanje pro-
žnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah. 
Šolsko leto 2017/18 je bilo namenjeno iz-
obraževanju šolskega projektnega tima in 
načrtovanju dejavnosti, ki se bodo izvajale 
v okviru projekta. Šolski projektni tim ses-
tavljajo strokovni delavci šole: ravnatelji-
ca Tatjana Pufič, prof., Suzana Rajh, prof. 
(vodja projekta), Gabrijela Ploj Zavšek, 
psihologinja, Miran Lovrenčič, prof.,  Ma-
teja Tomazini, prof., Primož Rajh, prof., in 
Bojana Gantar, prof. 
Ključni izziv, na katerem bodo temelji-
le dejavnosti v šolskem letu 2018/19, se 
imenuje Raziščimo naravno in kulturno 
dediščino domačega kraja. Sledili bomo 
raziskovalnemu vprašanju: Kako otroci 
preživljajo prosti čas danes in kako so ga 
preživljali nekoč?

O projektu
V projektu POGUM (POdjetnost, Gra-
dnik zaUpanja Mladih), ki pomeni 
»krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med iz-
obraževanjem in okoljem v osnovnih šo-
lah«, bomo spodbujali način razmišljanja 
in razumevanja podjetnosti v osnovnih 
šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjal-
nosti, inovativnosti in proaktivnosti posa-
meznika in skupin.

Namen projekta
Namen projekta je razvoj didaktičnih pris-
topov in strategij ter podpornega okolja in 
s tem modela spodbujanja podjetnosti v 
osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje 
odprtega in prožnega prehajanja med iz-
obraževanjem in okoljem:
− v okviru modela pridobivanje izkušenj 
za večanje možnosti zaposljivosti;
− predvsem pa razvoj podjetnosti in 
ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih 
projektov ob partnerskem sodelovanju s 
šolo in okoljem, z raziskovalnim sektor-
jem, s socialnimi partnerji in z nevladni-
mi organizacijami;
− razvojni model vključuje razvoj novih 

pedagoških strategij in oblik dela, v okvi-
ru katerih bodo strokovni delavci izvajali 
dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključ-
nih kompetenc, skladno s Priporočili 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o ključnih kompetencah 
za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) 
(UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Skle-
pi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in 
usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.
Ključni cilji projekta so:
− razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati 
in implementirati celovite modele podje-
tnosti v osnovni šoli ter tako omogočiti 
prožno prehajanje med izobraževanjem in 
okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z 
različnimi deležniki v okolju), da bi kultu-
ra podjetnosti postala del kulture okolja;
− mlade naučiti, da bodo delovali proak-
tivno in samoiniciativno z namenom, da 
bodo prenašali znanje izven šolskega oko-
lja in se tako uspešno učili karierne ori-
entacije;
− opolnomočiti šolajoče (učence v osnov-
ni šoli) in strokovne delavce (učitelje, 
svetovalne delavce, druge strokovne in 
vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco 
podjetnosti.

Nosilec projekta je Zavod Republike Slo-
venije za šolstvo. 

Gabrijela Ploj Zavšek
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DESETLETNICA 2. OŠ 
SLOVENSKA BISTRICA 

Z zaključno prireditvijo, s praznovanjem 
10. rojstnega dneva, so na 2. osnovni šoli 
v Slovenski Bistrici sklenili niz dogodkov, 
posvečenih temu jubileju. Šola je pred de-
setletjem nastala zaradi prostorskih težav 
in preveč učencev na samo eni šoli v razvi-
jajočem se in dinamičnem mestu. V času 
od nastanka se je šola z uspehi in dobro 
povezanostjo z okoljem zelo izkazala in 
se, kot je povedal slavnostni govornik, 
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar, odzvala na izzive časa. Odlikujejo 
jo nadpovprečni rezultati pri učnem delu, 

uspehi na tekmovanjih na državni in celo 
mednarodni ravni, učenci so uspešni tudi 
na kulturnem, športnem in humanitar-
nem področju. Njena posebnost je skrb za 
poklicno usmerjanje, zato že tradicional-
no na šoli organizirajo sejem poklicev in 
učencem tudi praktično predstavijo čim 
širšo paleto aktualnih, perspektivnih pok-
licev.
Na slovesnosti, ki so se je ob učencih in 
starših udeležili tudi predstavniki šol-
skega ministrstva, Zavoda za šolstvo RS, 
ravnatelji sosednjih šol in predstavniki 

lokalne skupnosti, so učenci in mentorji 
skozi pesem in ples prikazali bogat spek-
ter dejavnosti na šoli. Zbrane je nagovori-
la ravnateljica Sonja Arbeiter, opisala prvo 
desetletje delovanja in izrekla pohvalo 
učencem in delavcem šole. K sodelova-
nju pri pripravi programa so povabili tudi 
nekdanje učence in uspešne glasbenike, 
Ano Pučnik, Uršo Kraševac in Miho Go-
vediča. Kot se za rojstnodnevno proslavo 
spodobi, so učenci in delavci šole vse gos-
te povabili v prekrasno šolsko avlo in jih 
pogostili s prigrizki in pecivom, ki so ga 
pripravili sami. Že v dopoldanskem času 
pa so prav vsi učenci šole, skoraj 460 jih je, 
sodelovali pri razrezu praznične torte. Še 
pred zaključno prireditvijo so na šoli prip-
ravili pestro razstavo slikovnega materiala 
iz arhiva šole in izdali poseben zbornik 
ter v njem v besedi in sliki prikazali svo-
jo kratko, a uspešno delo. Ker se število 
otrok v mestu in na šoli povečuje, na šoli 
in v županski pisarni že tečejo aktivnosti 
za dograditev šolske kuhinje in dozidavo 
učilnic ter drugih šolskih prostorov.

Janez Ülen 

Foto: Igor Mlakar

NAJ KULTURNA ŠOLA NA LUTKOVNEM 
PODROČJU JE PODRUŽNIČNA ŠOLA 
ZGORNJA LOŽNICA

Podružnična šola Zgornja Ložnica že leta 
neguje in razvija kulturno dejavnost na 
šoli, zato se že nekaj časa ponaša tudi z 
nazivom kulturna šola. Ko se je šola letos 
ponovno prijavljala za ta naziv, smo lahko 
našteli veliko dejavnosti, s katerimi skrbi-
mo za ustrezno kulturno vzgojo. Med naj-
bolj znanimi in tudi pri učencih priljub-
ljeni so zagotovo lutkarski krožek, pevski 
zbor, gledališki krožek in folklora. Veliko 

in uspešno sodeluje-
mo tudi na izvenšol-
skih prireditvah, na 
katerih se imajo učen-
ci možnost predstaviti 
tudi širši publiki. 
Zato smo si šteli v 
posebno čast, ko smo 
dobili povabilo, da se 
udeležimo razglasitve 
naj kulturnih šol, ki 
jo vsako leto prireja 
Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Manjša 
skupina se je udeleži-
la prireditve, ki je 21. 

septembra potekala v SNG Maribor. Izje-
mno veseli so sporočili, da je prav naša po-
družnična šola dobila priznanje za izredne 
dosežke na področju lutkovne dejavnosti. 
Za to gre zahvala za večletno aktivno delo 
mentorju lutkovne skupine Venčeselj uči-
telju Tomažu Ozimiču, ki krožek vodi že 
17. leto. V preteklih letih so ustvarili pred-
stave: Robin Hud, Grof Drakula I., Peter 
Klepec, Oliver Twist, Peter Pan, Divji mož 

(Železni Janez), Čarovnik iz Oza, Vžigal-
nik, Neznani predmet na planetu Plasti-
ka in druge. V obeležitev 100. obletnice 
prve slovenske slikanice, Martin Krpan, 
ki jo je napisal Fran Levstik in ilustriral 
Hinko Smrekar, so lani ustvarili lutkovno 
predstavo Martin Krpan. Lutke in sceno 
pa so mladi lutkarji kot ponavadi izdelali 
sami.

Virineja Goričan

Mladi kulturniki, ravnateljica Tatjana Pufič in vodja podružnice 
Primož Rajh s častnim gostom prireditve,
predsednikom države Borutom Pahorjem. 

Mentor lutkarjev 
Tomaž Ozimič
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190-LETNICA ORGANIZIRANEGA 
ŠOLSTVA V LAPORJU 

OŠ Gustava Šiliha Laporje praznuje! V 
tem letu namreč obeležujemo na šoli dve 
pomembni obletnici, in sicer 190-letnico 
začetkov šolstva v Laporju in 50-letnico 
poimenovanja šole po profesorju Gustavu 
Šilihu. Iz šolske kronike lahko razberemo, 
da se je organizirana oblika šolstva v La-
porju začela že davnega leta 1828. Tega 
leta je prišel v Laporje prvi učitelj, ki je 
bil istočasno tudi cerkovnik, gospod Ja-
kob Stupan. Učence je učil branja, pisanja 
in računanja kar v mežnariji, kjer je tudi 
stanoval. Učencev je bilo na začetku zelo 
malo, komaj 10 do 12. Prvo šolsko zgrad-
bo so zgradili leta 1842 (Macuhova hiša) 
s finančno podporo šolskega patronata iz 
Studenic. Imela je dve učilnici, velik ho-
dnik in sanitarije. Pozneje so jo dogradi-
li, leta 1884 za potrebe trirazrednice, leta 
1902 pa je postala štirirazrednica. Zaradi 
prostorske stiske so morali najeti sobo pri 
župniku. Sedanje šolsko poslopje je bilo 
zgrajeno leta 1906. Laporska šola je takrat 
veljala za najlepšo šolsko zgradbo daleč 
naokoli. Leta 1913 je postala šola petraz-
rednica. V šolskem letu 1961/62 je bila 
uvedena popolna osemletka. Leta 1968 so 
šolo poimenovali po znanem pedagogu in 
pisatelju, Gustavu Šilihu. Na slovesnosti 
ob uradnem poimenovanju 24. novem-
bra 1968 so pripravili pester program in 
odkrili spominsko ploščo v vhodni avli 
šole. Leta 1999 so k staremu obnovljene-
mu delu priključili še prizidek. S šolskim 
letom 2001/02 je postala ravnateljica šole 
Margareta Voglar. Prioriteta dela v tem 

šolskem letu je bila v intenzivnih pripravah 
na devetletko, ki smo jo v 1. in 7. razredu 
začeli uvajati v šolskem letu 2002/03. Star-
ši so izvedli odmevni dobrodelni koncert 
za izgradnjo računalniške mreže, ki smo 
jo naredili leto pozneje. Šolo smo poso-
dobili z novo opremo nekaterih razredov 
in zbornice, z nakupom nove informacij-
sko-komunikacijske tehnologije, stari del 
šole smo vseskozi obnavljali in postopoma 
z novo opremo posodobili vse učilnice. 
Pod okrilje OŠ Gustava Šiliha Laporje je 
leta 2009 prišel tudi Vrtec Laporje, tako da 
smo za potrebe vrtca v drugem nadstro-
pju pripravili dve igralnici. V šolskem letu 
2010/11 smo uredili vrtčevsko igrišče, kjer 
so prav tako sodelovali starši. V šolskem 
letu 2011/12 smo postavili učilnico na 
prostem in učne table, ki so pomembno 

prispevale k dvigu kakovosti pouka na 
prostem. V letih 2012/13 in 2013/14 smo 
se posebej posvetili opremljanju in poso-
dobljanju učilnic, v letu 2015/16 pa smo 
ob parku uredili kolesarnico. Naslednje 
šolsko leto smo v celoti obnovili šolsko 
igrišče. Letos nam občina v celoti ener-
getsko obnavlja šolo. Vsekakor so dobri 
prostorski pogoji neobhodno potrebni za 
kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. 
Šola je bila od nekdaj središče kulturnega 
in športnega življenja naše vasi. Resda smo 
enooddelčna šola, a imamo kljub svoji 
majhnosti večino tega, kar ponujajo velike 
šole. Izvajamo številne krožke, ponujamo 
raznolike izbirne predmete, vsekakor pa 
skušamo slediti željam in potrebam otrok. 
Načrtno se posvečamo kakovosti medse-
bojnih odnosov med učitelji in učenci, ker 
se odraža tudi na šolski klimi. Želimo, da 
učenci občutijo varnost, sprejetost, pripa-
dnost in spoštovanje ter gradijo pozitivno 
samopodobo. Za uspešno delo je ključno 
tudi sodelovanje med učitelji, zato deluje-
jo na šoli številni strokovni aktivi: aktiv 1. 
in 2. VIO, aktiv 3. VIO, aktivi po vertika-
li predmetnih področij, aktiv OPB, aktiv 
razrednikov, fleksi tim, razvojni tim, aktiv 
za raziskovalno delo, aktiv za branje, ak-
tiv učne pomoči in nadarjenih učencev. 
Ponosni smo na srebrne in zlate dosežke 
učencev na tekmovanjih iz znanj, na špor-
tne dosežke in na učence raziskovalce. 
V šolskem letu 2017/18 so učenci pod 
vodstvom učiteljev mentorjev napisali de-
set raziskovalnih nalog. Dosegli smo osem 
zlatih in dve srebrni priznanji na regijski 
ravni ter eno zlato, dve srebrni in tri bro-
nasta priznanja na državni ravni. Velik 
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poudarek dajemo branju in bralnim pro-
jektom. Smo ena izmed sedmih šol v Slo-
veniji, ki imajo športne oddelke v 1. triadi. 
Zavedamo se pomena zgodnjega učenja 
tujih jezikov, zato ponujamo angleščino in 
nemščino od prvega razreda naprej, otroci 
pa se lahko učijo angleščino že v dveh sku-
pinah vrtca. V okviru projekta Erasmus+ 
šolska partnerstva smo v lanskem šolskem 
letu izvedli 40 mobilnosti, v katere je bilo 
vključenih 29 učencev in 11 učiteljev, izva-
jamo tudi mobilnosti šolskega osebja. Le-
tos smo začeli uvajati poskus razširjenega 
programa v osnovni šoli – sklop Gibanje 
in zdravje za dobro fizično in psihično 
počutje. Sodelujemo pri projektu NA-MA 
POTI, v programu za pridobitev znaka 
šolskega ekovrta in v programu »EAT-
hink 2015 – jej lokalno, misli globalno!«, v 
programu Popestrimo šolo. Strokovni de-
lavci sodelujemo pri zunanjih projektnih 
skupinah Zavoda RS za šolstvo in Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, 

uresničevanja kurikuluma ter za širjenje 
idej v vseh oblikah informiranja in izobra-
ževanja. Priznanje za leto 2013 je dobila 
tudi naša šola. Ponosni smo tudi na tradi-
cionalni novoletni sejem, ki v šolski park z 
Božičkom in pravljičnim spremstvom pri-
vabi številne obiskovalce ter precej oboga-
ti šolski sklad, in na majska srečanja, ki v 
šolski prostor ponesejo ustvarjalno ener-
gijo z različnih področij. Tako božični se-
jem kot majska druženja so plod dobrega 
sodelovanja staršev in šole. 190 let plodne-
ga vzgojno-izobraževalnega dela bomo v 
Laporju obeležili na različne načine. Ne-
kaj spremljevalnih prireditev je bilo že 
izvedenih. Tako smo 12. marca ob občin-
skem prazniku pri nas gostili Ferda Klju-
čevška, ki je z nami delil spomine na 38 
let ravnateljevanja na šoli. Prav tako nam 
je nadrobno orisal življenje in delo pro-
fesorja Gustava Šiliha, učenci od 6. do 9. 
razreda pa so izkazali svoje znanje s sode-
lovanjem pri kvizu o profesorju Gustavu 

šoli skozi čas ter izdelovali stare igrače in 
igrala. Ob zaključku projekta smo izvedli 
kulturni dan Igrali so se nekoč, igrajmo se 
danes, v okviru katerega so se učenci po-
merili tudi v kvizu o zgodovini šolstva v 
Laporju. 
V mesecu oktobru bomo izdali zbornik 
Laporski hram učenosti – vrata v svet, 
vrhunec jubilejnega dogajanja ob 190-le-
tnici organiziranega šolstva v Laporju pa 
bo osrednja prireditev z naslovom La-
porski hram učenosti – vrata v svet, ki bo 
potekala na šoli 14. novembra. Pester pro-
gram bomo dopolnili s predstavitvijo dela 
učencev in učiteljev na tematskih razsta-
vah. 17. oktobra bomo pri nas prisluhnili 
tudi predavanju mag. Marjetke Balkovec 
Debevec z naslovom Šolski prazniki in 
praznovanja. 190 let je dolga doba, daljša 
od življenja posameznika. Pa vendar je v 
življenju vsakega posameznika ravno čas, 
ki ga prebije v šolskih klopeh, tisti, ki se 
vtisne v spomin za vse življenje. Kdo iz-
med nas se ne spomni svojega prvega šol-
skega dne, kdo ne pozna imen učiteljev, ki 
so mu bili vzor, kdo ne pomni svojih uspe-
hov in neuspehov? Uspešni in zadovoljni 
učenci izhajajo iz spodbudnega okolja, ki 
posamezniku zagotavlja razvoj in napre-
dek ter vključenost v razredno in šolsko 
skupnost. Medsebojno spoštovanje in za-
vedanje, da sobivamo v večkulturni druž-
bi, pa sta temelj za enakopraven položaj 
vsakega posameznika v njej. S skupnimi 
močmi se trudimo, da bo Osnovna šola 
Gustava Šiliha Laporje spodbudno okolje 
danes, jutri in še dolgo vrsto let.

Albina Avsec, prof.

Šola pred zadnjo korenito prenovo

Šilihu. Letošnji 
medpredmetni 
projekt ob 
tednu otroka 
smo posvetili 
s p o z n av anju 
zgodovine šole 
ter življenja in 
dela profesorja 
Gustava Šili-
ha. Učenci so 
spoznavali še 
naravos lov j e 
in glasbo v šoli 
nekoč in da-
nes, prehrano v 

učitelji vodijo mentorske mreže 
šol na področju 1. in 2. vzgoj-
no-izobraževalnega obdobja, 
podaljšanega bivanja, geografije, 
zgodovine in naravoslovja, prip-
ravljajo predavanja in objavljajo 
članke ter se strokovno vseskozi 
izpopolnjujejo. V vseh razredih 
se otroke formativno spremlja, 
pri učencih krepimo kritično miš-
ljenje, spodbujamo inovativnost, 
posebno pozornost namenjamo 
nadarjenim, med prioritete pa so-
dita tudi razvijanje solidarnosti in 
bonton. Kot mnoge okoliške šole 
tudi laporska nosi naziv kultur-
na šola, saj je kulturna dejavnost 
zelo razvejana. Znani smo po treh 
pevskih zborih, dveh folklornih 
skupinah, lutkovni in dramski 
skupini, zadnja leta pa tudi po šol-
skem bendu. Skupek vsega nam 

omogoča, da smo prepoznavni 
v širšem slovenskem prostoru. 
Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo vsako leto podeli največ 
pet priznanj Blaža Kumerdeja 
posameznikom, skupinam ali 
institucijam za odlično par-
tnerstvo pri razvoju in uvajanju 
novosti v vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah. Priznanje Blaža 
Kumerdeja se podeljuje za viso-
ke dosežke pri zahtevnem delu 
z mladimi, za njihovo ustvarjal-
nost in inovativnost, za nove re-
šitve s področja načrtovanja in 
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TEDEN OTROKA NA OŠ ANTONA 
INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA

Na naši šoli vsako leto ob tednu otroka 
skrbno načrtujemo najrazličnejše dejav-
nosti, da nekoliko popestrimo šolski vsak-
dan. Tako so učenci ta teden nabirali novo 
znanje in izkušnje preko dnevov dejavno-
sti, s sodelovanjem na različnih delavni-
cah, v projektih, z obiski zunanjih ustanov, 
s športnim udejstvovanjem in z malo bolj 
sproščenim druženjem z vrstniki.
Začetek tedna otroka so obeležili četrto- 
in petošolci, in sicer s čutno gledališko 
predstavo v ptujskem gledališču. Z obilico 
humorja in pretiranega gibanja sta igral-
ca približala mladim gledalcem otrokovo 
doživljanja izgube starša. Predstava Pra-
vljično srce jim je vsekakor segla v srce. 
Prav tako so se v gledališče odpravili naši 
najmlajši učenci. Učenci prvih, drugih in 
tretjih razredov so si v sredo, 3. oktobra, 
ogledali lutkovno predstavo Trnjulčica. 
Skupina 180 učencev je v ptujskem gle-
dališču navdušeno zaploskala odličnima 
igralkama in animatorkama lutk. Učenci 
in učiteljice so se po ptujskih ulicah veseli 
in zadovoljni vračali na vse tri šole. 
Medtem pa so četrti, peti, sedmi, osmi 
in deveti razredi imeli tehniški dan. V 
četrtem razredu so izdelovali leseno ška-
tlo, glavna naloga je bila, da so se naučili 
zabijati žeblje, brusiti robove, spojiti dele 
škatle, ravnati z orodjem, brati načrte in 
spoznavati les. V petem razredu so izde-
lovali balon iz krep papirja, cilji njihove 
delavnice so bili natančnost pri merjenju, 
lepljenju, navajanje na sodelovanje s so-
šolci in branje načrtov. Učenci tretje tria-
de so imeli tehniški dan na temo promet. 
Sedmošolci so se izmenjali pri dveh delav-
nicah, pri katerih so obravnavali promet 
v statistiki in promet v tujini. Osmošolci 
so pri prvi delavnici spoznavali vrste mo-
torjev, pri drugi pa vpliv prašnih delcev in 
izpušnih plinov na onesnaženost zraka in 
njihov vpliv na zdravje človeka. Deveto-
šolci so se izmenjali pri treh različnih de-
lavnicah. Na prvi se je predstavila Prome-

tna šola Maribor, govorili so o prometni 
varnosti, prometnih nesrečah, prometnih 
znakih in o tem, kako ravnati v prometu. 
Na drugi delavnici so predstavljali razvoj 
inovativnih metod za spodbujanje dual-
nega usposabljanje v kovinskem sektorju. 
Predstavnika podjetja Palfinger sta učen-
cem razlagala in govorila o poklicu varil-
ca in o varilstvu na splošno. Učenci so se 
lahko preizkusili tudi v simulaciji varjenja. 
V sklopu tretje delavnice so med drugim 
odšli iz šole in z radarji merili hitrost voz-
nikov, kar jih je zelo navdušilo.
V tem tednu je prav tako potekalo televi-
zijsko snemanje oddaje Male sive celice, 
kamor se je spet uvrstila naša odlična eki-
pa, ki je pokazala veliko znanja in zdravo 
tekmovalnost. Spremljal jo je poln avtobus 
naših navijačev, ki so več kot uspešno odi-
grali svojo vlogo. 

na dediščina oblikuje našo identiteto in 
vsakdanje življenje, pomembna je za po-
sameznike, skupnost in družbo. Treba jo 
je ohranjati in jo prenašati na prihodnje 
generacije, zato se naša šola že več let ak-
tivno pridružuje temu projektu. Slogan 
letošnjega evropskega leta kulturne de-
diščine je: Naša dediščina: kjer preteklost 
sreča prihodnost. Letos smo se posvetili 
velikanoma slovenske zgodovine, prvemu 
slovenskemu poklicnemu pisatelju, Ivanu 
Cankarju, ob praznovanju letošnje sto-
letnice njegove smrti, in Ivani Kobilci ob 
stoletnici ustanovitve Narodne galerije. Z 
njunim življenjem in delom smo se učenci 
in učitelji ukvarjali ves mesec september, 
zaključek projekta pa je bil petek, 5. okto-
ber, ko so se učenci vseh treh šol razpore-
dili v različne delavnice in ustvarjali, brali, 
se pogovarjali, debatirali, dramatizirali, 
risali, slikali, gnetli glino, testo, das maso, 
ustvarjali različne izdelke iz lesa, čisto 
svoje družabne igre in še marsikaj. Učen-
ci so pobrskali po svojih knjižnih policah 
za deli Ivana Cankarja, naredili zbirnike 
le-teh in poiskali najstarejše izdaje ter jih 
postavili na ogled. V soboto, 6. oktobra, pa 
so se skupaj s starši zbrali v do zadnjega 
kotička napolnjeni telovadnici na Zgornji 
Polskavi, kjer smo s prireditvijo in razsta-
vo del, ki so nastala na petkovih delavni-
cah, slovesno zaključili letošnji projekt. 
Ivan (Cankar) in Ivana (Kobilca) sta nas 
z izseki iz njunega življenja in njunih del 
popeljala skozi bogat kulturni program, ki 
so ga prispevali učenci vseh treh šol. Da 
pa bomo to tradicijo ohranili, nas bo po 
novem še posebej spodbujal in opominjal 
dosežek – naziv, ki smo ga prejeli letos. 
Postali smo namreč kulturna šola. Na-
ziv smo prejeli za obdobje 2018–2023, še 
posebej pa smo ponosni na priznanje za 
izjemne dosežke na področju varovanja 
kulturne dediščine.
Ker pa ima teden otroka samo sedem 
dni, nam je dni skoraj zmanjkalo za vse 
dejavnosti, ki smo jih želeli izpeljati, zato 
nas nekaj zanimivih dni čaka v prihodnje. 
Šestošolci se bodo v okviru kulturnega 
dneva ves dan posvečali pravljicam, se za-
bavali ob narobe pravljicah in se prelevili 
v prave prince, princese, žabje kralje in 
druge pravljične junake. Osmošolci bodo 
ugotavljali, ali je bistvo res očem nevidno, 
in zakaj je treba gledati s srcem ob kultur-
nem dnevu z Malim princem. Devetošolci 

Tudi naši športniki so prišli na svoj račun. 
Šestošolci so se v okviru športnega dneva 
odpravili v kopališče Pristan, kjer so imeli 
testiranje plavanja. Starejši učenci so dali 
vse od sebe na tekmovanju iz košarke, spet 
drugi pa so se z izjemnimi dosežki in veli-
ko bero medalj vrnili z atletskega tekmo-
vanja.
Še veliko dejavnosti pa je potekalo znotraj 
posameznih razredov. Mlajši učenci so si 
za en dan lahko s sabo prinesli najljub-
še igrače in se z njimi igrali, kar je, če to 
počneš v šoli, še mnogo bolj zabavno kot 
doma. Petošolci so si ogledali film, muzi-
kal Annie, ki govori o deklici iz sirotišnice. 
O vsebini so nato debatirali, presojali rav-
nanje, izražali svoja občutja in misli. Spro-
ščeno so se družili tudi ob čajanki. Učenci 
osmih in devetih razredov pa so se lahko 
v nedeljo, 7. oktobra, v okviru obogatitve-
nega programa odpravili na indisciplinar-
no ekskurzijo v Ljubljano, kjer so si med 
drugim ogledali Narodno galerijo, Muzej 
novejše umetnosti, zaključili pa so s pote-
pom po ulicah naše prestolnice.
Letošnji teden otroka smo zaključili s 
projektom kulturna dediščina. Kultur-
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SPECIALNO JADRANJE – BIOGRAD 
NA MORU 2018
V času od 8. do 15. septembra je šest 
učencev OŠ Minke Namestnik - Sonje 
Slovenska Bistrica ob spremstvu dveh uči-
teljic preživelo jadralni teden v Biogradu 
na Moru. Izkušnja se je zgodila v okviru 
projekta Specialne olimpiade Slovenije z 
naslovom Specialno jadranje. Projekt živi 
že kar nekaj let, naša šola pa je bila v njem 
letos debitantka. S pomočjo donatorjev in 
Občine Slovenska Bistrica smo zbrali do-
volj sredstev, da smo uresničili dolgoletno 
željo. Otroci so z iskricami v očeh preži-
veli ves teden na morju. Spati na jadrni-
ci, ki se ves čas premika, pripravljati topel 
obrok med plutjem po morju, prilagajati 
se drugim ljudem na tako majhnem pro-
storu, reševati težave, ki se pojavijo, brez 
možnosti odmika in še in še ni mačji ka-

šelj. Ampak našim učencem je to uspelo. 
Postali so skupina, ki so si jo zapomnili 
vsi sodelujoči. Na specialnem jadranju je 
iz marine Biograda na Moru v spremstvu 
spremljevalnega čolna izplulo kar devet 
jadrnic iz različnih koncev Slovenije. 
Osebje čolna je vsakodnevno organiziralo 
skupna druženja, s katerimi so poskrbeli 
za večjo povezanost posadk. Skupna jutra-
nja razgibavanja, kosila, večerni program 
in dejavnosti med plovbo so zapolnili vsak 
trenutek našega časa. Piko na 
i k našim doživetjem pa je 
dala zmaga na tekmovanju v 
»masterchefu«, ki smo si jo 
prislužili z lastnoročno ujeto 
ribo. Naš jadralski dnevnik 
je poln na novo pridobljenih 

znanj, veščin in zanimivih doživetij. 
Še enkrat bi se radi zahvalili donatorjem, 
ki so našim učencem omogočili nepozab-
ne jadralne trenutke in s tem pozvali še 
druge k pomoči, da takšno doživetje ne bo 
osamljen primer, ampak da bi lahko pos-
talo tradicionalno. Hvala!

Jadralci Osnovne šole Minke Namestnik 
- Sonje z učiteljicama Branko in Tino

pa si bodo v sklopu naravoslovnega dne 
ogledali Premogovnik Velenje in KSEVT.
Letošnji teden otroka je bil malo druga-
čen kot vsi drugi šolski dnevi in zato zelo 
dobrodošel, saj smo usvajali nova znanja, 
se urili v različnih ročnih spretnostih, 
preizkušali meje svojih zmogljivosti na 

športnih tekmovanjih, plavali, poslušali 
različna predavanja zunanjih izvajalcev, 
ki so nam podali mnogo novih znanj in 
spoznanj, si ogledali predstave v gledali-
šču Ptuj in se nenazadnje z vsemi svojimi 
zmožnostmi, izdelki in dosežki predstavili 
staršem in širši publiki na zaključni pri-

reditvi.Ves teden smo bili nagrajeni tudi 
z lepim vremenom, tako da je bil teden 
otroka še toliko lepši. Z novo energijo sto-
pamo novim izzivom naproti!

Mateja Pučko Erhatič
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DVORNO ŽIVLJENJE Z 
MASKENBALOM NA

 DVORCU ŠTATENBERG

Avtorja fotografij sta nas skozi razstavo 
popeljala po zgodbi dvornega življenja, 
kakršno si je mogoče ogledati nekajkrat 
letno. Grof in grofica Štatenberška takrat 
povabita svoje prijatelje na dvorni dan. 
Povabi se tudi občinstvo, ki lahko doži-
vi življenje na dvoru pred nekaj stoletji. 
Dogajanje je razporejeno po vseh soba-
nah gradu. 
Tokrat se je na fotografijah predstavljal 
maskenbal oz. ples v maskah. Avtorja fo-
tografij sta Štefka Jesenek in Milan Ster-
nad. Razstava je bila na ogled do sredine 
oktobra.

UTRINKI IZ KNJIŽNICE: OTVORITEV SEZONE PRIREDITEV

Z novo sezono prireditev smo v knjižnici 
začeli s pogovornim večerom, na katerem 
smo gostili Jureta Ivanušiča. Jure Ivanušič 
je igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, 
režiser, voditelj zabavnih oddaj in prire-
ditev ter scenarist, znan po svojih gleda-
liških, televizijskih in filmskih nastopih.
Že v začetku nam je zaupal, da je bila nje-
gova prva ljubezen glasba oziroma har-
monika in pozneje še klavir. Študiral je 
klavir v Gradcu, vendar življenja ni želel 
preživljati v vlogi pianista. Zato je bil toli-
ko bolj vesel, ko je uspešno opravil izpite 
na AGRFT in začel s študijem dramske 
igre in umetniške besede. 
Jure je poklicno pot začel v Slovenskem 
narodnem gledališču Celje, nato pa nada-
ljeval kot član mariborske Drame. Danes 
dela kot samozaposlen v kulturi. Pravi, da 
ima to svoje prednosti in slabosti. V prvi 
vrsti je prednost v tem, da si sam ustvarja 
urnik in da ima pri ustvarjanju bolj proste 
roke, medtem ko bi bilo bolje biti zapo-
slen in imeti finančno varnost ter stabil-
nost. Življenje svobodnega umetnika je 
večen boj.
Ukvarja se tudi z glasbo, v prvi vrsti je 
pianist in šansonjer. Izjemno sta mu pri 
srcu klasična glasba in rokenrol. Ko je bil 
še na igralski akademiji, ga je opazil Rade 
Šerbedžija. Tako sta vrsto let koncertirala 
po republikah nekdanje Jugoslavije, Evro-
pi, ZDA in Kanadi. Šansoni Juretu Ivanu-

šiču predstavljajo simbiozo med dvema 
ljubeznima, gledališčem in glasbo. Izdal 
je tri avtorske albume šansonov, prevedel 
pa je tudi šansone znanega šansonjerja 
Jacquesa Brela. Med pogovorom nam je 
zapel in zaigral, njegova izvedba glasbe 
nam je pobožala ušesa.
Ko je beseda nanesla na film, nismo mog-
li mimo filma Stekle lisice, katerega sce-
narist in glavni igralec je Jure Ivanušič. 
Pravi, da je scenarij nastal na temeljih 
osebne zgodbe. Namesto da bi v roke vzel 
motorko, je napisal scenarij. Želel je po-
horski vestern in mesto, ki ga je izbral, je 
izbral z razlogom, saj je, kot meni, Bistri-
ca fotogenično mesto. Mesto s prijaznimi 
in gostoljubnimi ljudmi. 
Jure je eden najbolj vsestranskih sloven-
skih umetnikov. Je sproščen in prijeten 
sogovornik. (Tanja Jakolič)

RAZSTAVLJAMO ZA VAS
SLOVENSKA BISTRICA – FOTOGENIČNO MESTO

Z JAKO TOMCEM PO VZPOREDNIH SVETOVIH
Novinar, pesnik, pisatelj, založnik Jaka 
Tomc nam je v čitalnici knjižnice po-
pestril ponedeljkov večer. Odkrito je 
spregovoril o svojih življenjskih načelih, 
o pisanju, založništvu, hkrati pa nam je 
odgovoril na vprašanja o njegovi bolezni. 
Ima namreč bipolarno motnjo, o kateri 
mnogi od nas le malo vemo. Spregovoril 
je o svojih šestih izdanih knjigah, nekoli-

ko smo se pomudili ob temah, zaupal pa 
nam je, da je sedma knjiga že napisana. 
Njegov zadnji roman 720 utripov srca 
je znanstveno fantastična kriminalka, ki 
nas popelje po vzporednih svetovih, po 
vsakdanu kriminalista Roka Jazbinška 
in nas na koncu kruto preseneti. Vendar 
pa nam konec ne da miru in nas prisili v 
globlje razmišljanje o romanu in življenj-

RAZSTAVA DEL UČENCEV 
2.OSNOVNE ŠOLE

 SLOVENSKA BISTRICA
V Pionirski knjižnici je na ogled razsta-
va risbic Prvič v šolo učencev 1. a- in 
1. b-razreda 2. osnovne šole Slovenska 
Bistrica, saj praznujejo 10. obletnico 
delovanja.

skih situacijah, ki se nam 
zdijo naključne, a to mor-
da niso.
Njegova založba Manični 
poet pomaga mladim pi-
scem pri objavi njihovih 
del, z veseljem jih sprejme-
jo, preberejo njihova dela 
in najboljša tudi objavijo. 
(Mojca Plaznik Plavec)
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SAŠA ŠEGA CRNIČ: 
TAKA HECNA KAP

RAZSTAVLJAMO ZA VAS

Po petih slikanicah naše sodelavke Saše 
Šega Crnič je pri založbi Morfemplus 
izšla še knjiga za odrasle – Taka hecna 
kap. Delo obravnava možgansko kap in 
njen vpliv ne samo na bolnika, temveč 
tudi na njegove svojce in bližnjo okolico. 
Knjiga že čaka na vas v knjižnici.

KNJIŽNICA PRAGERSKO
Bogata bralna dejavnost na Pragerskem 
sega v leto 1946, v leto, v katero segajo 
zapisi o delovanju Ljudske knjižnice na 
Pragerskem. Prvi najdeni podatki priča-
jo, da je bila takratna knjižnica na žele-
zniški postaji Pragersko in da je ponujala 
okoli 2300 knjig. Vsi bralci so bili iz bli-
žnje okolice Pragerskega, po opisu jih je 
bilo 180. Po večkratni selitvi knjižnice so 
knjige končno pristale v sedanjem domu 
kulture. Takratno delo v knjižnici je bilo 
ljubiteljsko, saj se je kar lepo število Pra-
gerčanov v teh letih trudilo, da bi knjigo 
približali ljudem. 
Knjižnica Pragersko je postala profesi-
onalna enota Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica leta 1997. Leta 2000 
je bila obnovljena, a žal v premajhnem 
prostoru, saj s svojimi 50 m2 ni zadoščala 
standardom, odprta pa je bila le sedem ur 
tedensko. Pred selitvijo v nove prostore je 
štela okoli 14 000 enot knjižničnega gra-
diva. V knjižnico je vpisanih preko 550 
članov, ki si letno izposodijo nekaj več kot 
15 000 izvodov gradiva. 

Leta 2018 je le posijal svetel žarek in knji-
žnica se je preselila v nove, večje, svetlejše 
prostore, ki merijo skoraj trikrat več kot 
stari in so opremljeni z novim, prijaznej-
šim pohištvom. Novi prostori so v stav-
bi starega vrtca pri osnovni šoli, kar je 
ugodneje tudi za obisk učencev in otrok 
iz vrtca. Z večjimi prostori je knjižnica 
pridobila več prostora za čitalnico, razne 
dejavnosti, obiske otrok iz vrtca ter šole 
in kar je najpomembneje – dovolj polic za 
vse knjige, katerih število se je še poveča-
lo. Selitev v nove prostore je potekala ko-
nec avgusta in v začetku septembra. Vse 
preseljene knjige je bilo treba natančno 
pregledati, očistiti, ustrezno urediti po 
policah ter odpisati poškodovano gradi-
vo. 
Knjižnica na novi lokaciji (Ulica Karla 
Paja 10) deluje že od 10. septembra po 
spremenjenem urniku. Odslej je odprta 
trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek od 
11.00 do 18.00, v sredo od 13.00 do 18.00 
ter v petek od 8.00 do 15.00. Vabljeni!

Predavanje o disleksiji prof. dr. Ane Krajnc
MOŽGANI SO STRAŠNO VESOLJE

Tokratni ponedeljkov večer je bil name-
njen nevrološkemu stanju, ki nosi ime 
disleksija, in razumevanju tega, kaj disle-
ksija sploh je. Predavateljica prof. dr. Ana 
Krajnc nam je na zanimiv in predvsem 
razumljiv način predstavila delovanje 
možganov dislektika. V našem okolju 
zagotovo ni lahko biti dislektik, saj pre-
vladuje precej predsodkov. Na splošno jo 
poznamo le kot težavo pri branju in pi-
sanju. 
Disleksija torej ni bolezen, ni napaka ali 
celo invalidnost. Je način delovanja živ-
čevja, je drugačnost. Vsak človek ima 
drugačne možgane in ti delujejo na po-
seben način. Pri dislektikih je močnejša 
desna stran možganov, ki pa je tudi stran 
čustev. Posledica tega je, da dislektik svet 
dojema celostno, večstransko, komple-
ksno z divergentnim mišljenjem in se 
zelo težko prilagodi linearnemu načinu 
učenja, v zaporedjih, kot se ga učimo v 
šoli, ali na način, na kakršnega je narav-
nana naša družba. Predavateljica je iz-
postavila nekaj vsakodnevnih ovir, kot so 
zavezovanje čevljev, dnevi v tednu, ura, 
abeceda, branje, pisanje in še bi lahko 
naštevali. Torej na težave pri vsem, kar je 
linearno in v zaporedju. 
Po drugi strani pa je predavateljica pou-

darila, da pri dislektikih izstopajo mnogi 
talenti na področju ustvarjalnosti, kar 
naprej se jim porajajo nove ideje, imajo 
izreden posluh (seveda jim ne smemo 
kazati not), izstopajo na likovnem podro-
čju, imajo talent za oblikovanje strategij, 
matematiko, so odlični prevajalci in še 
kaj. Zaradi neprestanega porajanja novih 
idej so samoiniciativni in inovatorji. Ker 
ne znajo razložiti, zakaj, argumentirati, 
pogosto delujejo trmasto. 
Pogosto imajo otroci z disleksijo v šoli 
slab uspeh, a so kot odrasli uspešni in 
sposobni na veliko področjih. (Tanja Ja-
količ)

Nina Gumzej, oblikovalka nakita, pravi, 
da so mačke njene muze. So njen nav-
dih in njene prijateljice. Od njih se uči 
in so tiste, ki ji pri delu velikokrat tudi 
delajo družbo in ji tako pomagajo. 
Avtorica živi na podeželju in ljubi 
naravo na splošno, zato veliko njenih 
izdelkov vsebuje naravne motive in 
teme. Vsak kos je del nje, o tem, kako 
vidi, interpretira in čuti svet. Všeč ji je 
mešanje materialov. Zato je njen nakit 
izdelan iz polimerne gline, smole in 
aluminija. Za večino idej najde pot do 
končnega izdelka. Razstava je bila na 
ogled do sredine oktobra.

CATNINAS, UNIKATNI NAKIT 
ZA PRAVE »MAČKE«
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NAPOVEDUJEMO

OTVORITEV KNJIŽNICE PRAGERSKO        
V torek, 16. oktobra, je potekala uradna 
otvoritev Knjižnice Pragersko na novi lo-
kaciji, ki se odslej nahaja v prostorih sta-
rega vrtca pri osnovni šoli, v Ulici Karla 
Paja 10. Prostori knjižnice so obnovljeni 
in opremljeni z novo, privlačno opremo, 
v njej pa vsak najde kaj zase. Večji in pri-
jaznejši prostori so privlačni predvsem 
za otroke iz vrtca in šole, ki bodo odslej 

RAZSTAVA 
UDELEŽENCEV 8. 
SLIKARSKE ŠOLE 

RUDOLFA ŠPANZLA
V prostorih knjižnice so tokrat svoja dela 
na ogled postavili udeleženci slikarske 
šole Rudolfa Španzla (Peter Bezjak, Ervin 
Dvoršak, Daniel Gajšt, Ana Grobelnik, 
Domen Hitrec, Drago Kopše, Boža Maj-
cen, Manuela Močnik, Vera Protner, Jože 
Šetar, Tomaž Tomažič, Anja Trbovc in 
Matija Zlatolas). V tehniki olje na platnu 
razstavljajo tihožitja, krajine in portrete. 
Na Zgornji Polskavi je bila to že osma po-
letna slikarska šola priznanega akadem-
skega slikarja Rudolfa Španzla. 13 slikar-
jev in slikark iz celotne Slovenije je devet 
dni ustvarjalo v tamkajšnjem kulturnem 
domu in bližnji okolici. Idejni oče pole-
tne slikarske šole je Daniel Gajšt. Razsta-
va je na ogled do 10. novembra. 

lahko zaradi bližine pogosteje obiskovali 
knjižnico. 
Zbrane je z nagovorom pozdravila direk-
torica knjižnice, Patricija Breznikar, ki je 
v govoru poudarila potrebo selitve v nove 
prostore in pomen knjižnice za lokalno 
okolje. Besedo je predala predsedniku 
krajevne skupnosti, Mateju Arnušu, in 
županu Občine Slovenska Bistrica, dr. 

Ustvarjalnost je dana vsakemu človeku, 
le da je nekateri ne ozavestijo in ne raz-
vijajo.
V naši družini je rdeča nit ustvarjanja 
likovno področje. Že dedek Franc je ust-
varjal v lesu ljubke srnice, zibke za vnuk-
inje, okvirje za slike … Nadaljevalo se je 
z njegovo hčerjo Jožico, njen element ust-
varjanja so steklo ter govorjena in pisana 
beseda. Hčeri Maja in Aleksandra nadal-
jujeta z nekoliko drugačnimi pristopi: 
papirčkanje, oblikovanje iz različnih mas 
idr. Vnukinjo Zarjo zanima predvsem 
motivika iz živalskega in rastlinskega sve-
ta, Iza pa med drugim izdeluje izvirne al-
bume, poslikava lončke, izdeluje darilne 
škatlice. Vse pa nas nadkriljuje najmla-
jša vnukinja Liza, ki ima izrazit umet-
niški dar na področju risanja in slikanja; 
na umetniški gimnaziji poglablja svoje 
znanje in ga povezuje z likovnim ust-

(MED)GENERACIJSKO USTVARJANJE – PAŠA ZA OČI
varjanjem, ki je za njenih šestnajst let 
presenetljivo zrelo.
Ne bojmo se poiskati v sebi iskrice ust-
varjalnosti, ki nam je dana na mnogih 
področjih, saj ustvarjalno delo pomeni 
tudi družbeno vrednoto, lastno zado-
voljstvo, ohranjanje otroka v sebi, kak-
ovostno preživljanje prostega časa in 
tudi srečo. Kaj pa je sreča drugega kot 
preprosta harmonija med človekom in 
njegovim življenjem.

NAŠA KNJIŽNICA 
PRAZNUJE

Med 12. novembrom in 15. decembrom 
za vas v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slo-
venska Bistrica pripravljamo razstavo 
ob 150-letnici čitalnice. Ogledali si bos-
te lahko zaklade iz knjižnice, zapisnik 
farne knjižnice iz leta 1858, nekatere 
dragocene in redke knjige, bogato zbir-
ko razglednic. 

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 
V naši knjižnici bomo praznovali ves 
teden, in sicer od 19. do 23. novembra 
2018.
V osrednji knjižnici in v vseh krajevnih 
knjižnicah se bodo odvijali dogodki, na 
katere ste vljudno vabljeni, saj skupaj z 
nami praznujete tudi vi, naši uporabniki.
•PONEDELJEK, 19. november 2018 - 
DOBIMO SE V KNJIŽNICI
OSREDNJI DOGODEK V TEDNU 
PRAZNOVANJA -

ob 19. uri LITERARNI VEČER Z NOA-
HOM CHARNEYEM v Knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica.
•TOREK, 20. november 2018 - DAN 
SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
V pionirski knjižnici bo na temo Lovro s 
košem gre! ustvarjalni kotiček za otroke.
•SREDA, 21. november 2018 - EVROP-
SKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE
V dnevni čitalnici osrednje knjižnice bo 
med 11. in 13. uro na ogled zbirka starih 

Ivanu Žagarju. Dogajanje 
so s plesnimi in glasbenimi 
točkami popestrili otroci 
iz Vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica, enota 
Pragersko, in učenci Osnov-
ne šole Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava, podru-
žnica Pragersko. Sledili so 
slavnostni prerez traku in 
povabilo v nove prostore 
knjižnice ter druženje ob 
pogostitvi. (Janja Pepelnak)
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KRAJEVNI PRAZNIK 
NA ČREŠNJEVCU 

42. KRAJEVNI PRAZNIK 
NA PRAGERSKEM  

Na Črešnjevcu so septembra praznovali 9. 
krajevni praznik. Na zaključni prireditvi, 
ki je bila v soboto, 15. septembra, v telo-
vadnici OŠ dr. Jožeta Pučnika, so podelili 
tudi posebno priznanje za dosežke. Prejel 
ga je Bojan Žitnik, nepogrešljiv pri izvedbi 
dogodkov v KS Črešnjevec. Bojan Žitnik 
je aktivni član Športnega društva Črešnje-
vec. Sodeloval je pri obnovi igrišča, kjer 
je zbirališče ljubiteljev odbojke in tenisa, 
in pri uvedbi krajevnega praznika s takra-
tnim predsednikom, Simonom Unukom. 
Kot kolesarski navdušenec je trasiral do-
sedanje kolesarske izlete, nepogrešljiv je 
tudi pri dramski sekciji KUD-a Štefana 

Romiha Črešnjevec. Na zak-
ljučni prireditvi so podelili 
tudi pokale za osvojena mes-
ta na tekmovanjih v odbojki 
in nogometu, po prireditvi 
pa so pripravili koncert an-
sambla Gemaj in druženje 
krajanov ob dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Črešnjevec. 
Pred zaključno prireditvi-
jo so položili tudi venec pri 
spomeniku žrtvam NOB pri 
osnovni šoli. 

T. A. 

Na Pragerskem so 23. septembra zaključili 
prireditve ob 42. krajevnem prazniku. Le-
tošnjo osrednjo prireditev je zaznamoval 
krst novega gasilskega vozila, moštvenega 
vozila znamke Peugeot Boxer 2.0 HDI, H2 
L2 130 KM. »V naši krajevni skupnosti 
imamo nekaj zelo aktivnih društev. Med-
nje zagotovo spada Prostovoljno gasilsko 
društvo Pragersko, pri katerem so se od-
ločili za nakup novega vozila, saj je staro 

Foto: Tjaša Korošec

razglednic, ki jih hranimo v naši knjižni-
ci.
•ČETRTEK, 22. novembra 2018 - MOJA 
KNJIŽNICA PRAZNUJE
V dnevni čitalnici osrednje knjižnice bo 
na ogled  projekcija Narodni buditelji in 
razvoj knjižničarstva na Slovenjebistri-
škem. 

Letos mineva 150 let od takrat, ko je dr. 
Josip Vošnjak v našem mestu ustanovil či-
talnico. Ob tem jubileju bo knjižnica izda-
la zbornik, ki vam bo na ogled.
•PETEK, 23. novembra 2018 - DAN 
MODRIH KNJIG
V vseh naših knjižnicah bo na ogled raz-
stava modrih knjig. Prav tako vas bo ob 

obisku knjižnice čakalo modro presene-
čenje.
V osrednji knjižnici in v vseh naših kra-
jevnih knjižnicah vam bomo v tednu 
praznovanja podarili brezplačen enoletni 
vpis za odrasle za nove člane. Prav tako 
vabimo mlade bralce do 18. leta, saj se 
bodo lahko vpisali brez plačila izkaznice. 

Foto: Igor Mlakar

V okviru strokovnega centra COMP@S 
smo 2. oktobra na osnovni šoli Minke 
Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica od-
prli knjižnico didaktičnih pripomočkov. 
Didaktične pripomočke smo zbrali in 
predstavili v katalogu Knjižnica didaktič-
nih pripomočkov, ki je razdeljen na pet 
področij, in sicer: govor in jezik, zazna-
vanje, motorika, matematika in socialna 
integracija. S pomočjo teh pripomočkov 
otroci razvijajo različne spretnosti in ve-
ščine. 
Didaktične pripomočke si lahko brez-
plačno izposojajo strokovni delavci 

osnovnih šol in vrtcev občin Slovenska 
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. 
Trenutno je na voljo 109 različnih didak-
tičnih pripomočkov. Glede na izkušnje in 
potrebe jih bomo dokupovali in se lotili 
izdelave specialnih didaktičnih pripo-
močkov.
Kaj je strokovni center COMP@S?
Center za celostno obravnavo otrok, mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, @po-
vezovanje – mreženje, svetovanje je del 
mreže strokovnih institucij za podporo 
otrokom s posebnimi potrebami in njiho-
vim družinam. V okviru javnega razpisa 

ga sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Člani centra smo OŠ Gu-
stava Šiliha Maribor, OŠ dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj, Svetovalni center Maribor in 
OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska 
Bistrica.  V okviru centra naša šola izvaja 
specialno pedagoško diagnostiko, sve-
tovanje in strokovno podporo, izdelavo 
in izposojo didaktičnih pripomočkov in 
opreme ter razvoj strokovnega dela.

štelo že 17 let. V vozilu je prostora za de-
vet gasilcev, v njem je tudi dodatna opre-
ma. Nadgradnjo so opravili v Avtocentru 
Žunkovič iz Miklavža na Dravskem polju. 
Projekt so gasilci uresničili s pomočjo 48 
botrov, Krajevne skupnosti Pragersko - 
Gaj, Krajevne skupnosti Leskovec - Stari 
Log, Občine Slovenska Bistrica, Ministr-
stva za obrambo ter drugih donatorjev in 
sponzorjev, predvsem vaščanov,« je o po-
membni pridobitvi povedal Matej Arnuš, 
predsednik sveta KS Pragersko - Gaj. 

T. A. 

OTVORITEV KNJIŽNICE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV STROKOVNEGA 
CENTRA COMP@S  
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do 9 let je slavila Ula Vodlan (SK Zagorje), 
pri veteranih pa Milan Potočnik (SD Vizo-
re). Odprtje so popestrili s Čogl sprintom. 
Zaradi varnosti so progo nekoliko skraj-
šali, tekmovalci niso tekli po zaletišču 55 
metrov velike skakalnice, ampak po ravni-
ni in doskočišču skakalnice. V težkih raz-
merah sta v članski konkurenci zmagala 
Primož Ačko in Rebeka Dovnik. Pri moš-
kih ekipno so bili najhitrejši Čebelaki, pri 
ženskah ekipno pa so slavile Tri hitre. Na 
odprtju skakalnic so trak slovesno prere-
zali dr. Ivan Žagar, župan Občine Sloven-
ska Bistrica, Modest Motaln, predsednik 
KS Šmartno na Pohorju, Primož Peterka, 
predstavnik Smučarske zveze Slovenije, 
Vlado Ačko, dolgoletni trener smučarskih 
skokov na Šmartnem, Bojan Fajs, predse-
dnik Športne zveze občine Slovenska Bi-
strica, in Rado Vaner.

Tomaž Ajd 
Na Šmartnem na Pohorju so 22. septembra 
slovesno odprli prenovljeni mali skakal-
nici, ki so ju preplastili s plastično maso. 
Skakalnici so začeli obnavljati septembra 
lani, zaradi razmočenosti so bila zemeljska 
dela zelo zahtevna. Skakalnici nista več 
ustrezali novim standardom, zato so ju 
uredili po najnovejših načrtih, s poudar-
kom na varnosti. Rado Vaner, predsednik 
Smučarsko skakalnega kluba Šmartno na 
Pohorju, je povedal, da so večino denarja 
dobili iz občinskega proračuna, sredstva 
za plastično maso sta prispevali Smučar-
ska zveza Slovenije in Fundacija za šport, 
predvsem pa je bilo veliko prostovoljnega 
dela. 15-metrsko in 25-metrsko skakalni-
co so preizkusili skakalci in skakalke, ki 
so se pomerili na meddruštvenem tekmo-
vanju. Najdlje, 22 metrov, je skočil Uroš 
Vrbek, član domačega SSK Šmartno na 

s preskočeni-
mi 21 metri 
dokazala tudi 
Erika Ačko 
(SSK Šmartno 
na Pohorju). 
Pri dečkih do 
13 let je zma-
gal Nikodem 
Jurgec (SSK 
Šmartno na 
Pohorju), pri 
dečkih do 11 
let je prvo mes-
to osvojil Da-
mjan Zupanec 
(SK Zagorje), 
pri cicibankah 

Foto: Tjaša Brglez

ODPRTJE SKAKALNIC 
NA ŠMARTNEM 

SREBRNI KEGELJ KK IMPOL 
Foto: Aleš KolarKegljaški klub Impol Slovenska Bistrica je 

9. septembra slovesno obeležil 40. obletnico 
svojega delovanja. Ob jubileju so na kegljiš-
ču v Slovenski Bistrici pripravili mednaro-
dni turnir in podelili priznanja zaslužnim 
članom in podpornikom kluba. Kegljaška 
zveza Slovenije je sbistriškemu klubu pode-
lila pisno priznanje in srebrni kegelj, drugo 
najvišje državno priznanje v kegljanju, pi-
sno priznanje in bronasti kegelj pa je prejel 
član kluba, Silvo Kunčič. Na mednarodnem 
turnirju je nastopilo več kot 150 kegljačev in 
kegljačic s Hrvaške in iz Slovenije. V moški 
konkurenci je zmagal Franc Kirbiš (Konjice), 
podrl je 655 kegljev, v ženski konkurenci pa 
je bila najboljša članica domačega kluba Pe-
tra Pečovnik (568 podrtih kegljev). 

T. A. 

Pohorju, ki je zmagal v članski konkuren-
ci. Med deklicami do 15 let je svoje znanje 
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