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V Slovenski Bistrici 
so uspešno končali 
obnovo ulice Pohor-
skega odreda, ulico 
so uredili celovito. 
Zamenjali so vse po-
krove jaškov meteor-
nih vod, sanirali jaške, 
očistili obstoječi me-
teorni kanal, položili 
manjkajoče robnike 
in uredili prometni 
režim s postavitvijo 
nove prometne verti-
kalne in horizontalne 
signalizacije. Vozišč-
no konstrukcijo so 
preplastili z dvojnim 
asfaltom v skupni 
debelini plasti do 12 
centimetrov. 
V ulici Pohorskega 
odreda so se dlje časa 
pojavljali izpadi javne 
razsvetljave. Inštala-
cije in svetilke so bile 
popolnoma dotrajane, 
saj so jih postavili že 
pred 50 leti. »Ker gre 
za blokovsko naselje, 
kjer je frekvenca ljudi, 
ki tudi ponoči potre-

bujejo osvetljeno cesto, velika, je bila po-
stavitev razsvetljave nujna in upravičena. 
Stare, dotrajane svetilke smo zamenjali s 
16 novimi in tako postavili v mestu prvo 
t. i. pametno javno razsvetljavo. Pred-
nost nove, pametne razsvetljave oziroma 
pametnih svetilk je ta, da ponoči, če ne 
zaznavajo gibanja, svetijo manj,« pravi 
Modest Motaln, vodja urejanja javnih po-
vršin pri Komunali Slovenska Bistrica.
Tako bodo privarčevali energijo in zago-
tovili ustrezne standarde, ki veljajo za jav-
no razsvetljavo, osvetljenost pa bo bolj-
ša. Pametne svetilke ponoči sijejo manj 
intenzivno, ob zaznanem gibanju svojo 
moč samodejno povečajo. Zamenjavo sta-
rih svetilk z novimi bodo nadaljevali tudi 
drugod po mestu. 
Preplastitev in ureditev cestnoprome-
tne signalizacije sta stali dobrih 42 tisoč 
evrov, od tega je 70 odstotkov prispevala 
Občina Slovenska Bistrica, 30 odstotkov 
pa Krajevna skupnost Pohorskega odre-
da. Nova razsvetljava je vredna 34 tisoč 
evrov, Komunala je zagotovila okoli 9 
tisoč evrov, preostali denar pa občina in 
krajevna skupnost.  

Tomaž Ajd

KONČANA OBNOVA 
ULICE POHORSKEGA 
ODREDA 
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DR. IVAN žAGAR,
župan 

Spoštovane občanke in občani!

Leto 2020 se počasi izteka. Če je konec 
leta čas pogleda v preteklost in čas za 
premislek o prihodnosti, se najprej us-
tavimo ob dejstvu, da je letošnje leto res 
prav posebno. Prihod epidemije novega 
koronavirusa je temeljito pretresel živ-
ljenje prav vseh generacij. In prav vsi 
smo se prvič srečali s tovrstnim tako ali 
drugače življenjsko usodnim izzivom. 
Soočanje s posledicami, ob reševanju 
trenutnih zagat, pa nas še kako čaka tudi 
v prihajajočih letih.

Ob prvem valu, takoj po nastopu novega 
leta, se je življenje v veliki meri ustavilo. 
Prepričan sem, da smo se vsi skupaj us-
pešno odzvali, poskrbeli za nujno zašči-
tno opremo, organizirali prostovoljsko 
pomoč in izvedli druge potrebne uk-
repe. In ko smo ob koncu poletja kljub 
opozorilom bili prepričani, da smo virus 
premagali, in se ob tem preveč sprostili, 
nas je zadel ponovno, in to z bistveno 
večjo močjo in usodnejšimi posledica-
mi. 

In ob vseh sprejetih omejitvenih ukrepih 
virus kar noče popustiti. In to tudi ob 
naporih številnih, ki se borijo z njim. Ob 
tem gre zares posebno priznanje najprej 

vsem tistim, ki so 
najbolj izpostav-
ljeni, zdravstve-
nim delavcem 
in zaposlenim v 
domu starostni-
kov, kakor vsem 
drugim, ki kljub 
zaostrenim raz-
meram pomaga-
jo in odgovorno 
opravljajo svoje 
delo.

Zahvala gre tudi 
vsem občanom, 
ki se odgovorno 
odzivate, spoštu-
jete omejitvene 
ukrepe, četudi se 
vam zdijo pre-
tirani, in tako 
varujete sebe in 
druge. Ob tem 
vas pozivam in 
prosim, da še 

investicije za naslednje obdobje. Res pa 
je, da so izredne razmere dinamiko iz-
vajanja postopkov bistveno upočasnile. 
Kljub vsemu trudu so v celoti zamrle 
aktivnosti na športnem in kulturnem 
področju ter drugih društvenih dejav-
nostih, ki pomembno krojijo življenje 
v našem okolju. Po izhodu iz krize bo 
njihova obuditev in ponovna oživitev 
družbenega življenja zahtevala posebno 
pozornost in napor.

Drage občanke, dragi občani!

Tako kot je posebno letošnje leto, je bil 
poseben tudi čas pred tridesetimi leti, 
ko smo se odločali o samostojni Slove-
niji, o hoji po svoji poti, o kateri so sa-
njale številne generacije. Tudi tisti časi 
so terjali odločnost, odgovornost, po-
gum, enotnost, znanje pa tudi sodelo-
vanje, odrekanje, solidarnost, strpnost, 
vrednote, ki jih potrebujemo tudi v teh 
časih. Takrat sicer ob drugačnih preiz-
kušnjah, kot so danes pred nami. V tri-
desetih letih samostojnosti smo dosegli 
veliko, vendar je spričevalo slovenske 
samostojnosti barvito. Lahko bi rekli, da 
je pri nekaterih predmetih opravljeno z 
odliko, pri nekaterih pa smo popolno-
ma odpovedali in izgubili smer, ki smo 
jo takrat imeli. In zdravstveno-gospo-
darska kriza kot posledica epidemije, ki 
nas duši, je lahko tudi opomin in prilož-
nost za družbo kot celoto in vsakega po-
sameznika, da razmisli o odgovornosti 
do sebe in drugih, o solidarnosti, eno-
tnosti … 

Prepričan sem, da na Bistriškem znamo 
najti pravo smer, kot smo jo že velikok-
rat, in da bomo skupaj premagali tudi 
ta virus. Z optimizmom zrimo v priho-
dnost, čeprav se bomo morali soočiti s 
še kakšnimi novimi izzivi in premostiti 
številne prepreke. 

Pred nami je čas praznikov in tudi pra-
znovanje teh bo drugačno kot običajno. 
Izkoristite jih, da se umirite, naberite si 
nove energije in vstopite v novo leto s 
pravo mero optimizma. 

V letu 2021 vam želim vse dobro in bo-
dite zdravi.

Foto: Aleš Kolar

naprej vztrajate pri odgovornem ravna-
nju in upoštevate usmeritve strokovnih 
služb. Le tako bomo skupaj uspešno 
prebrodili tudi to krizno obdobje, in v 
to ne dvomim.

Ob vseh omejitvah, ki jih narekujejo 
zdravstvene razmere, se trudimo, da 
življenjski tok kar najbolj približamo 
utečeni poti. Velik del našega gospodar-
stva, ki tudi v teh časih predstavlja eko-
nomski temelj družbe in mu razmere to 
omogočajo, še naprej uspešno deluje.  

V prilagojenih, sicer zahtevnih, pogo-
jih delujejo ustanove javnega področja: 
zdravstvo, vrtci, šole in druge, zastavlje-
nim načrtom pa poskušamo slediti tudi 
na občinski ravni. Končali smo številne 
investicije širom naše občine, od obnove 
cestnih odsekov, dograditve komunalne 
infrastrukture, zaključevanje predšol-
skega programa (vrtec v Laporju) do 
vlaganja v športno in rekreacijsko in-
frastrukturo, kot je obnova bazenskega 
kompleksa, če omenimo le nekatere. 
Postopno se aktivirajo načrtovane in-
vesticije, izgradnja druge faze zahodne 
obvoznice je pred vrati, prav tako žele-
zniškega vozlišča na Pragerskem in tudi 
ureditev kanalizacijskega sistema na 
Zgornji Polskavi. Načrtujemo tudi nove 
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30 LET OD PLEBISCITA
Bistriški rojaki, dr. Jože Pučnik, dr. Tone 
Jerovšek, Ivan Pučnik, pomembni akterji 
slovenske osamosvojitve.
V času, ko je celotna Evropa doživlja-
la spremembe, je del teh zajel tudi nas 
Slovence. Od Baltika vse do podalpskega 
sveta je zavel veter demokratizacije. Pri 
tem je treba poudariti, da so zahodnoev-
ropske sile in ZDA podpirale enotno Ju-
goslavijo. 
Če danes pomislimo na Katalonce, preho-
jena pot do plebiscita takrat za Slovence ni 
bila le srečno naključje. 
V osemdesetih letih 20. stoletja je v 
Sloveniji prišlo do močno razvejane in 
nenadzorovane civilne družbe. Ta je svo-
je nestrinjanje s tedanjim komunističnim 
režimom, ki je sicer prepozno prepoznal 
njen vpliv, izražala na različne načine, 
in sicer skozi  umetnost (v najširšem 
pomenu besede), časopise, revije. Med 
slednjimi je poseben zgodovinski odtis 
pustila Nova revija, okoli katere so se ob 
podpori pisateljev tedaj zbirali intelektual-
ci z različnih področij in objavljali kritične 
članke o režimu. Še posebej znamenita je 
bila 57. številka z naslovom Prispevki za 
slovenski nacionalni program. Ta števil-

ka je razgalila krizo tedanje Jugoslavije in 
osvetlila položaj Slovencev v njej. Sledili 
so dogodki, ki so eden za drugim gradi-
li pot k samostojnosti. Omeniti je treba 
množično gibanje v podporo četverici, 
znani pod kratico JBTZ, in nastanek prvih 
političnih zvez, kasneje strank ter prve 
demokratične volitve. Seveda je tukaj tre-
ba izpostaviti Demos, ki je konec leta 1989 
nastal iz »pomladnih« strank. Zagotovo je 
bil najpomembnejši cilj, ki je te politično, 
ideološko in socialno dokaj različne 
skupine povezal v koalicijo, sprememba 
političnega sistema. 
Na »tajnem vikendu« v Poljčah 9. in 10. 
novembra 1990 so sodelavci ustavne 
komisije Tine Hribar, Peter Jambrek in 
Tone Jerovšek skupaj s predsednikom De-
mosa Jožetom Pučnikom prepričali Dem-
osov poslanski klub, katerega član je bil 
tudi Ivan Pučnik, da je potrdil predlog o 
izvedbi plebiscita. 
Osnutek zakona o plebiscitu je bil spre-
jet 21. novembra 1990. 6. decembra 1990 
pa so delegati na seji Skupščine Repub-
like Slovenije sprejeli že zgoraj omenjeni 
zakon. Ta je med drugim narekoval, da 
se bo plebiscit zgodil na že navedeni dan 

in da mora republiška skupščina v šestih 
mesecih od dneva razglasitve plebiscitne 
odločitve sprejeti ustavne in druge akte 
ter ukrepe, potrebne za osamosvojitev. 
V nedeljo, 23. decembra 1990, se je 
1.289.369 volilnih upravičencev v takrat-
nih 62 občinah na 4143 glasovalnih mes-
tih odločilo, naj Slovenija postane samos-
tojna država. In sledil je znani stavek dr. 
Jožeta Pučnika: »Jugoslavije ni več, gre za 
Slovenijo.« 26. decembra so bili razglašeni 
uradni rezultati plebiscita. 93,2 odstot-
ka volilnih upravičencev, med katerimi 
je za samostojno in neodvisno državo 
Slovenijo glasovalo 88,5 odstotka vseh vo-
livcev oziroma 95 odstotkov tistih, ki so se 
udeležili plebiscita.
Po tridesetih letih se zastavlja vprašanje, 
kako Pučnikove besede odmevajo danes.  
Srečno, Slovenija.

Primož Rajh

DRžAVNI PRORAČUN ZA LETO 2021 OBČINI 
SLOVENSKA BISTRICA PRINAŠA DOBER 
MILIJON DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV

Tretji teden v mesecu novembru je v 
Državnem zboru potekala redna mesečna 
seja, na kateri smo poslanci obravnavali 
in potrdili proračunske dokumente za 
naslednji dve leti. Pomembno je, da 
spremenjen proračun za leto 2021, kakor 
tudi nov proračun za leto 2022 prinašata 
več sredstev za zdravstvo, izobraževanje, 
socialo, kulturo in višje povprečnine 
občinam, ki bodo omogočile izvedbo 
marsikatere lokalne investicije. 
V programski strukturi državnega prora-
čuna se tako v primerjavi s sprejetim pro-
računom za leto 2021 najbolj povečujejo 
sredstva za zdravstveno varstvo, in sicer 
za dobrih 257 milijonov evrov, sredstva 
za promet in prometno infrastrukturo za 
dobrih 254 milijonov evrov ter sredstva za 
varovanje okolja ter okoljsko infrastruk-
turo za dobrih 251 milijonov evrov. Za 
več kot tretjino se v letu 2021 povečujejo 
sredstva za znanost, podjetništvo in kon-

kurenčnost, povečuje se blaginja za naj-
bolj ranljive skupine prebivalstva, saj se 
sredstva za socialno varnost, ki med dru-
gim vključujejo tudi sredstva za družin-
sko politiko, osebno asistenco in socialne 
pomoči, povečujejo za dobrih 20 odstot-
kov. Vrednost sofinanciranja pokojninske 
blagajne se v letu 2021 povečuje za 403 
milijone na milijardo in 337 milijonov 
evrov, pri čemer se glede na leto 2020 zvi-
šuje tudi letni dodatek za upokojence. Ja-
nuarja 2021 se bodo pokojnine tudi redno 
uskladile v višini 2,5 odstotka. 
Veseli me, da sta združenje občin in Vla-
da tokrat uspeli podpisati tudi dogovor o 
višini povprečnine, kar se je pravzaprav 
zgodilo četrtič v zadnjih petnajstih letih. 
A dejstvo je, da se v tem proračunu na-
menja znatno več sredstev tudi za ena-
komeren razvoj občin oziroma lokalne 
samouprave. Z dvigom povprečnine bo 
naša občina Slovenska Bistrica v prihod-

Vir: https://www.rtvslo.si

V proračunu ostajajo tudi sredstva za iz-
gradnjo zahodne obvoznice in železni-
ške postaje s podvozom na Pragerskem
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POROČILO O STANJU, POVEZANIM S COVIDOM-19

Zaposleni v Zdravstvenem domu Sloven-
ska Bistrica skrbimo za zdravje prebival-
cev na območju občin Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Poljčane in Makole. Splošno 
znano dejstvo, ki ga lahko vsakodnevno 
spremljamo, je vztrajanje vpliva virusa na 
naše zdravje in življenje. Pri tem bi želela 
izpostaviti, da je stanje na območju naših 
občin še posebej resno. 
Trenutno v ZD Slovenska Bistrica delu-
jejo vse ambulante po ustaljenih urnikih. 
Začasno je ustavljena preventivna de-
javnost z izjemo cepljenja, ki poteka ne-
moteno.
Vstopna točka za jemanje brisov je bila v 
ZD vzpostavljena 21. septembra 2020, s 
tem pa smo paciente prenehali pošiljati na 
odvzem brisa v Maribor. že v samem zač-
etku je bilo pozitivnih 8 % odvzetih brisov, 
medtem ko je bilo državno povprečje v 
tistem času od 3,5 % do 5 % pozitivnih 
brisov. Do sredine oktobra 2020 smo bili 
z deležem pozitivnih brisov vse dni (razen 
enega) visoko nad državnim povprečjem, 
večino dni je povprečje pozitivnih brisov 
za 100 % večje od državnega povprečja. 
Trend se nadaljuje v november, ko je šte-
vilo pozitivnih brisov ves čas večje kot 50 
% odvzetih. Pri tem je treba poudariti, da 

v ZD Slovenska Bistrica na dan 
opravimo povprečno 100 testov.
Opozorila bi, da se število brisov 
kljub vsem ukrepom ne zmanjšu-
je, ampak celo povečuje in tudi 
delež pozitivnih brisov na našem 
območju se ne zmanjšuje.
Na resnost položaja kaže tudi 
število nujnih intervencij, ki jih 
morajo izvesti ekipe reševalne 
službe. Večina nujnih intervencij 
je povezana s poslabšanjem stan-
ja zaradi bolezni covid-19. Nujne 

peratura ni povišana. 
Izrednega pomena sta pravilna nošnja 
zaščitne maske in razkuževanje rok. Za-
drževanje v zaprtih prostorih in tudi zunaj 
naj bo omejeno le na najnujnejše opravke. 
Za nekaj časa se odpovejmo druženju 
izven kroga družinskih članov. Le tako 
bomo s skupnimi močmi pripomogli k 
zmanjšanju števila obolelih. Naj ob tem 
izkoristim priložnost, da v imenu celotne 
ekipe ZD Slovenska Bistrica pozovem 
občane k odgovornemu ravnanju. Nihče 
od nas si ne želi, verjamem pa, da je to 
tudi interes vseh občanov, da zaradi pre-
obremenjenosti reševalnih ekip ne bi bil 
deležen ustrezne zdravstvene obravnave.
V ZD Slovenska Bistrica bomo po naroči-
lu osebnega izbranega zdravnika vsem z 
veseljem odvzeli bris in paciente o izvidu 
obvestili v najkrajšem možnem času.
Preizkušnji, ki smo ji priča, smo lahko kos 
samo z združenimi močmi.

Mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon., 
direktorica ZD Slovenska Bistrica

njem letu v svoj proračun prejela doda-
ten milijon 89.481 evrov. Ta sredstva se 
bodo lahko namenila za nujno potrebne 
investicije v lokalnem okolju. Poleg višje 
povprečnine se občinam z novim letom 
obeta tudi znižanje stroškov na podlagi 
sprejetega Zakona o finančni razbremeni-
tvi občin, ki naj bi bil v dokončni, tretji 
obravnavi potrjen na decembrski seji Dr-
žavnega zbora. Zakon predvideva zniža-
nje občinskih stroškov glede družinskega 
pomočnika, mrliško pregledne službe, ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja brez-
poselnih in plačilo zavarovanja gasilcem. 
Z Zakonom o finančni razbremenitvi 
občin bomo rešili tudi dolgoletno pro-

blematiko gasilcev, saj bo država končno 
prevzela skrb in uredila zavarovanje za 
vse gasilce. Zakon bo tako urejal zavaro-
vanje gasilcev, in sicer nezgodno zavaro-
vanje, zavarovanje odgovornosti, pravne 
zaščite in poškodb pri delu, prav tako pa 
tudi zavarovanje gasilske opreme, vozil in 
objektov.
Državni proračun za prihodnji dve leti za-
gotavlja tudi sredstva za izvedbo investicij 
v naših krajih. Tako je predvidena obnova 
oziroma preplastitev državne ceste Pra-
gersko–Šikole, preplastitev ceste Sloven-
ska Bistrica–Poljčane, ureditev križišča 
v Ložnici in sanacija ceste Hajdina–Slo-
venska Bistrica. Ocenjena vrednost nave-

denih investicij znaša dobrih 9 milijonov 
evrov. Poleg teh investicij se v proračunu 
ohranjajo tudi sredstva za izvedbo dveh 
največjih investicij v naši občini, to je iz-
gradnja 2. etape zahodne obvoznice, ki 
se bo začela graditi takoj po pravnomoč-
nosti gradbenega dovoljenja, ki je bilo v 
teh dneh že izdano, in železniške postaje 
s podvozom na Pragerskem, za izvedbo 
katere je Direkcija za infrastrukturo 28. 
oktobra 2010 na Ministrstvo za okolje 
in prostor tudi že podala vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja.

Mag. Karmen Furman, 
državna poslanka

cev. Da morajo bol-
ni prebivalci ostati 
doma (v primeru 
covida-19 so v kar-
anteni tudi njihovi 
svojci) in še posebej 
pri tem, da je nu-
jno potrebno ostati 
doma tudi v prime-
ru, ko opazite znake 
bolezni (glavobol, 
bolečine v grlu, 
prebavne težave, 
izcedek iz nosu in 
bolečine v mišicah), 
četudi telesna tem-

intervencije so se v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta v naši reševalni 
službi in službi nujne medicinske pomoči 
povečale za 65 %. Slednje nakazuje, da 
so zapleti pri razvoju bolezni resni in da 
je hitra odzivnost naših ekip ključna za 
ustrezno obravnavo nas, naših bližnjih, 
staršev in prijateljev.
Težko sodim o vzrokih za stanje na ob-
močju naših občin. Številke pa dokazuje-
jo, da nekaj ne počnemo prav. Vse pred-
stavnike občin vljudno prosimo za pomoč 
pri ozaveščanju prebivalcev in delodajal-

Foto: Aleš Kolar
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povzroči še več stresa in ustvari začaran 
krog med umom in telesom.
Vadba je učinkovit način za prekinitev 
tega cikla, saj pomaga sprostiti mišice, 
razbremeni telo, sprošča endorfine. 
Vadba in ADHD 
Redna vadba je eden od najučinkovitej-
ših načinov za zmanjšanje simptomov 
ADHD (motnja pozornosti s hiperaktiv-
nostjo) in izboljšanje koncentracije, mo-
tivacije, spomina in razpoloženja. Fizična 
aktivnost takoj poveča raven dopamina, 
norepinefrina, serotonina, kar vpliva na 
osredotočenost in pozornost. Na ta na-
čin vadba deluje podobno kot zdravila za 
ADHD.
Vadba in PTSM
Raziskave kažejo, da lahko z resničnim 
osredotočanjem na svoje telo in njegove 
občutke med vadbo dejansko pomagate 
živčnemu sistemu, da se začne odmikati 
od odziva na imobilizacijski stres, ki je 
značilen za PTSM (posttravmatsko stre-
sno motnjo) ali travmo. Namesto da do-
volite, da vaš um odtava, bodite pozorni 
na fizične občutke v sklepih in mišicah. 
Najboljše izbire so vaje, ki vključujejo pre-
mikanje s hrbtenico in ki vključujejo roke 
in noge – na primer hoja (zlasti v pesku), 
tek, plavanje, trening z utežmi ali ples, po-
hodništvo, gorsko kolesarjenje, smučanje. 
Druge koristi vadbe na duševno zdravje
Telesna vadba bo pomagala tudi, če ne 
trpite zaradi težav z duševnim zdravjem.
Ostrejši spomin in razmišljanje. Endorfi-
ni, ki pomagajo pri tem, da se bolje po-
čutimo, pomagajo tudi pri koncentraciji 
in mentalni ostrini pri opravljanju nalog. 
Vadba spodbuja tudi rast novih možgan-
skih celic in pomaga preprečevati upad 
zaradi staranja. 
Višja samopodoba. Redna dejavnost je 
naložba v um, telo in dušo. Ko postane 
navada, lahko spodbudi občutek lastne 

Znano je, da ima gibanje ugoden vpliv 
na telo, saj nam pomaga vzdrževati te-
lesno težo, izboljša aerobne sposobnosti 
(vzdržljivost), poveča mišično moč, giblji-
vost, ravnotežje, krepi vezivno tkivo (kite, 
vezi), izboljša krvni obtok, znižuje krvni 
tlak, varuje pred osteoporozo, zmanj-
ša možnost nastanka težav s hrbtenico, 
zmanjša možnost poškodb mišic in skle-
pov, zmanjša tveganje za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni in ožilja in še bi lah-
ko naštevali.
Številne raziskave pa potrjujejo, da dobro 
vpliva tudi na naše duševno zdravje, saj 
dviguje razpoloženje, izboljšuje spanje in 
spomin, zmanjša tveganje za razvoj šte-
vilnih degenerativnih bolezni osrednjega 
živčevja in živčno-mišičnih bolezni ter 
spodbuja oziroma povečuje pretok krvi 
in kisika skozi možgane. Prav tako se veča 
nivo rastnega faktorja, ta pa pomaga pri 
razvoju novih celic in pri prilagodljivosti 
povezav med možganskimi celicami. Med 
telesno aktivnostjo se viša nivo endorfinov 
in serotonina, ti pa delujejo kot naravno 
zdravilo proti depresiji, tesnobi. Njihov 
povišan nivo se v telesu ohrani še nekaj 
dni po telesni aktivnosti, zato ta pozitivno 
deluje na samopodobo in izboljšuje raz-
položenje. Z rednim gibanjem se poveča 
odpornost proti stresnim situacijam (gla-
vobol, telesna in psihična utrujenost, po-
manjkanje energije, zaskrbljenost, nape-
tost, razdražljivost …). Ljudje, ki so redno 
telesno aktivni, imajo boljšo samopodobo 
in so nasploh bolj pozitivno usmerjeni.
Da bi začutili ugodne učinke vadbe, ne ra-
bite biti fitnes fanatiki. Raziskave kažejo, 
da že zmerna telesna vadba lahko naredi 
veliko razliko. Loti se jo lahko vsakdo, ne 
glede na leta, izboljša energijo in izgled in 
na tak način izboljša kakovost življenja. V 
nadaljevanju predstavljamo, kako telesna 
vadba vpliva na posamezne težave v du-
ševnem zdravju. 
Vadba in depresija
Študije kažejo, da telesna vadba lahko iz-
boljša blago do zmerno depresijo enako 
učinkovito kot antidepresivi – vendar brez 
stranskih učinkov. Tako je harvardska štu-
dija (T. H. ChanSchoolofPublicHealth) 
odkrila, da tek 15 min na dan ali enourna 
hoja pomaga zmanjšati tveganje za pojav 
globoke depresije za 26 odstotkov. Raz-
iskava kaže tudi, da lahko poleg lajšanja 

simptomov depresije ohranjanje rednega 
urnika vadbe prepreči ponovitev bolezni. 
Telesna vadba je močan borec proti de-
presiji iz več razlogov. Najpomembnejši 
je, da spodbuja različne vrste sprememb 
v možganih, vključno z rastjo nevronov, 
zmanjšanim vnetjem in novimi vzorci ak-
tivnosti, ki spodbujajo občutke umirjeno-
sti in dobrega počutja. Sprošča se hormon 
endorfin, ki je močna kemična snov v mo-
žganih, ki vpliva na to, da se dobro počuti-
mo. In konec koncev vadba lahko služi kot 
distrakcija, ki omogoča nekaj notranjega 
miru, saj z njo lahko razbijemo krog nega-
tivnih misli, ki hranijo depresijo. 
Vadba in tesnoba
Vadba je zelo učinkovito zdravilo proti 
tesnobi, saj lajša napetost in stres, krepi fi-
zično in psihično energijo in poveča dobro 
počutje zaradi sproščanja endorfina. Tes-
nobo lahko zmanjša predvsem vadba, pri 
kateri se nekoliko zadihamo in spotimo, 
večji učinki bodo tudi, če bomo osredo-
točeni na vadbo, da bomo z mislimi tukaj 
in zdaj. Skušajmo opaziti občutek udarja-
nja nog po tleh, ritem dihanja ali občutek 
vetra na koži. Z dodajanjem teh čuječno-
stnih elementov – z zavzetim osredoto-
čanjem na telo in na občutke med vadbo 
– ne bomo samo izboljšali svoje kondicije, 
ampak bomo prekinili tok nenehnih skrbi, 
ki nam drvijo skozi glavo in so značilne za 
tesnobo. 
Vadba in stres
Ali ste kdaj opazili, kako se telo počuti, ko 
je pod stresom? Mišice so morda napete, 
posebej na obrazu, vratu, ramenih, zaradi 
tega občutimo bolečino v ramenih, vratu, 
ali pa se bolečina odraža v bolečih gla-

POMEN GIBANJA ZA 
DUŠEVNO ZDRAVJE 

vobolih. Lahko 
čutimo stiskanje 
v prsih, utripa-
joč utrip ali krče 
v mišicah. Lah-
ko se pojavijo 
tudi težave, kot 
so nespečnost, 
zgaga, bolečine v 
trebuhu, driska 
ali pogosto uri-
niranje. Skrb in 
nelagodje zaradi 
vseh teh fizičnih 
simptomov lah-
ko posledično 
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pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih 
(transfer težje pokretnega ali nepokret-
nega uporabnika, umivanje celega telesa, 
oblačenje in slačenje, pomoč pri hranje-
nju in pitju, spremljanje vitalnih funkcij 
idr.) in storitve za ohranjanje večje samo-
stojnosti (fizioterapija, delovna terapija) 
ter pomoč pri pripravi in jemanju zdravil. 
Vlogo lahko pridobite v prostorih Vsto-
pne informacijske točke (VIT-točke), ki 
so jo pred kratkim odprli v nekdanji po-
slovni stavbi podjetja Granit (Ljubljanska 
cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, telefon-
ska številka: 051 269 612). Najdete jo lah-
ko tudi na spletni in Facebook strani pro-
jekta Dom-doma. Prav tako so vloge na 
voljo v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane in 
v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 
(v ambulantah družinske medicine, pri 
patronažnih sestrah in pri socialnih os-
krbovalkah pomoči na domu, na recepciji 
doma v Poljčanah in v Enoti v Slovenski 
Bistrici). 
Strokovni vodja projekta je Urška Zajšek 
Moder. V projekt je vključenih skupaj 24 
zaposlenih, od tega devet iz zdravstvene-
ga doma, ki bodo na terenu, torej pri upo-
rabnikih doma izvajali delovne terapije, 
fizioterapijo, psihološko in drugo pomoč. 
Projekt, ki ga bodo končali predvidoma 
junija 2022, bo dal odgovore na ključna 
vprašanja, koliko je ljudi, ki potrebujejo 
tovrstno pomoč, kaj potrebujejo in kate-
re institucije in stroke vključiti. Projekt je 
vreden okoli 2,6 milijona evrov in ga so-
financirata Republika Slovenije in Evrop-
ska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Tomaž Ajd 

V Slovenski Bistrici je zaživel projekt, ki 
so ga poimenovali Dom-doma. Ministr-
stvo za zdravje je junija lani objavilo raz-
pis za preoblikovanje obstoječih mrež in 
vstop novih izvajalcev za nudenje skupno-
stnih storitev in programov za starejše. Na 
razpis sta se skupaj prijavila Dom dr. Jo-
žeta Potrča Poljčane in Zdravstveni dom 
Slovenska Bistrica. 
Delež starejših v Sloveniji in svetu zelo 
narašča. Zaradi demografskih sprememb, 

vse večjega števila kroničnih obolenj, dol-
gotrajnih duševnih in socialnih stisk, raz-
lične oslabelosti in invalidnosti je samos-
tojno življenje v domačem okolju oteženo. 
Posledično je zelo potrebna pomoč pri iz-
vajanju osnovnih in podpornih dnevnih 
opravil. Veljavni sistem zagotavlja največji 
obseg pomoči osebam, ki so vključene v 
institucionalne oblike storitev (domovi za 
starejše). Osebe, ki ostanejo v domačem 
okolju, pa so pogosto v slabšem položaju, 
zlasti zato, ker nimajo dostopa do integri-
ranih storitev zdravstvene nege, socialne 
oskrbe in rehabilitacije.
»Do vseh novih storitev, ki bodo ponuje-
ne brezplačno s strani projekta Dom-do-
ma, so upravičene osebe, ki so starejše od 
65 let in zaradi bolezni, starostne oslabe-
losti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja 
ali izgube intelektualnih sposobnosti pri 
zadovoljevanju osnovnih in podpornih 
dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge 

ZAžIVEL JE PROJEKT DOM-DOMA 

vrednosti in počutimo se močnejše, pa še 
bolje bomo videti. 
Boljši spanec. Tudi kratke vaje zjutraj ali 
popoldan lahko uredijo spalni vzorec. Če 
raje vadimo zvečer, lahko sprostitvene 
vaje, kot sta joga ali nežno raztezanje, pri-
pomorejo k boljšemu spancu.
Več energije. Če bomo povečali srčni 
utrip nekajkrat na teden, bomo imeli več 
energije. 
Večja odpornost. Vadba lahko pomaga 
pri soočanji z duševnimi in čustvenimi 

izzivi, pri 
oblikovanju 
odpornosti in 
zdravemu ob-
v ladovanju, 
namesto da 
bi se zatekli k 

alkoholu, drogam ali drugim negativnim 
vedenjem, ki na koncu simptome le pos-
labšajo. Redna vadba pomaga tudi pri kre-
pitvi imunskega sistema in zmanjša vpliv 
stresa.
Koliko vadbe je dovolj?
Dovolj je že 30 minut zmerne vadbe pet-
krat na teden. Raziskave kažejo, da je 
zmerna raven gibanja najboljša za večino 
ljudi. Zmerna vadba pomeni, da dihamo 
nekoliko težje kot običajno, vendar nismo 
zadihani. Na primer, morali bi biti sposob-
ni klepetati s partnerjem, ki hodi, vendar 
ne zlahka zapeti pesmi. In da se telo med 
gibanjem segreje, čutimo toploto, vendar 
ne pregreto ali zelo prepoteno. In tudi to 
lahko razdelimo na dve 15-minutni ali 
celo tri 10-minutne vadbe, če nam je to 
lažje. Če nimamo časa za 15 ali 30 minut 

vadbe ali če čutimo, da imamo dovolj po 
10 minutah, ker ne zmoremo več, je tudi 
to v redu. Začnemo s 5- ali 10- minutnimi 
vadbami in počasi povečujemo čas vadbe. 
Več kot bomo vadili, več energije bomo 
imeli. Bolje je namreč začeti z enostavni-
mi cilji vadbe, za katere vemo, da jih lah-
ko dosežemo. Na ta način si lahko zgradili 
samozavest in pridobili motivacijo za na-
daljevanje vadbe. Ključno je, da se večino 
dni zavzemamo za zmerno telesno aktiv-
nost, pa čeprav malo. Ko vadba postane 
navada, lahko počasi dodajamo dodatne 
minute ali preizkušamo različne vrste de-
javnosti.

Vesna Pesek, mag. psih.,
 in Nika Bertalanič, mag. kin., 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, 
Center za krepitev zdravja

osebe. Upravičenci 
morajo imeti stalno 
ali začasno prebi-
vališče na območju 
občin Slovenska 
Bistrica in Poljča-
ne,« pojasnjuje Iva 
Soršak, direktori-
ca Doma dr. Jože-
ta Potrča Poljčane. 
Storitve v okviru 
projekta Dom-do-
ma bodo za vse 
upravičence projek-
ta brezplačne. Nove 
storitve obsegajo 
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PREPREČIMO ZAMRZNITVE 
VODOMEROV V ZIMSKIH MESECIH

Zaradi nesporazuma naslednji članek, ki je bil objavljen že v prejšnji številki Informatorja, znova objavljamo v celoti.

ZAPRTJE TRGOVIN OB NEDELJAH, POPRAVKI 
POKOJNINSKE IN DRUžINSKE ZAKONODAJE TER 
IZREDNA USKLADITEV POKOJNIN KONEC LETA 

V zadnjih dneh meseca septembra je v 
Državnem zboru RS potekala 20. redna 
seja, na kateri smo poslanci sprejeli dolgo 
pričakovane spremembe zakonodaje na 
različnih področjih. Sprejeta je bila nove-
la Zakona o trgovini, po kateri trgovine ob 
nedeljah in praznikih ne bodo več smele 
poslovati. Izjeme so manjše prodajalne 
do 200 kvadratnih metrov na bencinskih 
servisih, mejnih prehodih, v pristani-
ščih, na letališčih, železniških in avtobu-
snih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako 
bodo lahko ob nedeljah in dela prostih 
dneh odprte preostale manjše prodajalne 
s površino do 200 kvadratnih metrov, če 
bodo v njih na dela proste dni stregli kup-
cem lastniki sami ob pomoči študentov 
in upokojencev. S potrebno dvotretjinsko 
večino je bila sprejeta sprememba zakona 
o obrambi, s katero se zagotavlja boljša so-
cialna varnost slovenskih vojakov tudi po 
45. letu starosti. 
Na področju pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja ter družinskih prejemkov 
je bila sprejeta novela Zakona o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
odpravlja nepravični ureditvi pokojnin 
za dve kategoriji zavarovancev, in sicer 
dokup vojaških in študijskih let, ki so jih 
zavarovanci plačali, a so bila pri odmeri 
pokojnine po do sedaj veljavni zakono-
daji spregledana in se zato niso upošteva-
la, prav tako pa se je z novelo uredil tudi 
status tistih kmečkih zavarovancev, ki so 
plačevali v pokojninsko blagajno za polni 
obseg pravic, priznan pa so imeli le ožji 
obseg pravic. Slednje pomeni, da se po 
spremenjeni zakonodaji obseg pravic pri 
odmeri pokojnine tem upravičencem po 
novem določi glede na višino njihovih 
vplačanih prispevkov in ne glede na ad-
ministrativno kategorijo zavezanca. 
Nekoliko višje pokojnine, ki jih bodo vsi 
upokojenci prejeli konec letošnjega leta, 
smo zagotovili s popravkom Zakona o 
ukrepih na področju plač in drugih stro-
škov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Gle-
de na dejstvo, da je bila pod prejšnjo vlado 
sprejeta izredna uskladitev pokojnin, ki je 
v osnovi odvisna od gospodarske rasti, se 
zaradi kriznega upada gospodarstva pokoj-
nine konec tega leta ne bi usklajevale. Spre-
jeta sprememba zakonodaje bo tako tudi v 
letošnjem letu omogočila izredno uskladi-
tev pokojnin za vse upokojence, in sicer ne 
glede na gospodarska gibanja v državi. Na 
ta način se bo vsaj nekoliko pripomoglo k 
izboljšanju položaja upokojenk in upoko-
jencev, saj so prav ti v teh oteženih okoliš-
činah zdravstvene in gospodarske krize še 
posebej ranljiva skupina.

Na področju družinske zakonodaje sta 
bila na seji sprejeta popravka dveh zako-
nov, in sicer Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih ter Zakona o jav-
nem jamstvenem in preživninskem skla-
du Republike Slovenije. S sprejeto spre-
membo Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih se bo odslej mla-
dim staršem zagotovila višja pokojninska 
osnova. Staršem, ki bodo koristili pravico 
do krajšega delovnega časa zaradi varstva 
svojih otrok, bo država po spremenjeni 
zakonodaji namreč zagotovila višje pla-
čilo prispevkov, s tem pa se bo povišala 
tudi njihova pokojninska osnova. Spre-
memba Zakona o javnem jamstvenem 
in preživninskem skladu Republike Slo-
venije se nanaša na otroke, katerih eden 
od staršev ne plačuje preživnine, plačilo 
le-te pa po zakonu nadomešča Preživnin-
ski sklad. Ker je tem otrokom po trenutni 
zakonodaji nadomestilo kot preživnina iz 
Preživninskega sklada zagotovljeno le do 
dopolnjenega 18. leta, smo s spremembo 
zakonodaje zagotovili, da bodo ti otroci 
nadomestilo iz sklada prejemali vse do 
konca svojega šolanja oziroma najdlje do 
dopolnjenega 26. leta starosti. S takšno 
ureditvijo nadomestila preživnine se tako 
tudi s pomočjo državnega sklada pomaga 
otrokom zagotoviti pravico do njihove-
ga nemotenega razvoja, kar med drugim 
vključuje tudi dokončanje otrokovega iz-
obraževanje. 

Mag. Karmen Furman, 
državna poslanka 

Karmen Furman, DZ

Vsako zimo se z nizkimi temperaturami 
pojavi tudi nevarnost zamrzovanja vodo-
merov in internih vodovodnih instalacij. 
Lastnik objekta mora sam poskrbeti za 
ustrezno toplotno zaščito vodovodnih 
priključkov, vodomerov in izpostavljenih 
delov hišnih instalacij. 
Novi priključki se že nekaj let izvajajo s ter-
moizolacijskimi jaški, vendar jih moramo 
kljub temu redno pregledovati. Poskrbeti 
je treba, da je izolacijski pokrov s funkcijo 

toplotne zaščite pravilno poravnan nad vo-
domerom, da je jašek ustrezno pokrit s po-
krovom, v fazi gradnje pa, da je do ustrezne 
višine pravilno vgrajen in utrjen z zemljo 
(ne s peskom). Dodaten preventivni ukrep 
proti poškodbam vodomera in internega 
hišnega vodovodnega omrežja zaradi za-
mrznitve je, da zagotovimo stalen pretok 
vode. V primeru, ko se objekt (vikend, zi-
danica, vinska klet …) v času zimskih me-
secev ne uporablja, je treba ventil za vodo 

zapreti in iz sistema izpustiti vso vodo, da 
ne bi prišlo do poškodb interne napeljave. 
V primeru dolgotrajnih zunanjih tempera-
tur pod –10 ºC je treba poskrbeti za stalen 
pretok vode skozi vodomerno uro. V na-
sprotnem primeru moramo jašek dodatno 
izolirati z izolacijskimi materiali (stiropor, 
steklena volna idr.). Enako priporočamo 
tudi, če so vodni števci še vedno v objektih, 
kleteh in na drugih nizkim temperaturam 
izpostavljenih mestih.  
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OBVEŠČANJE O NAPAKAH NA 
CEVOVODIH IN PRIKLJUČKIH
Uporabniki ste na podlagi Odlokov o os-
krbi s vodo na območjih posameznih ob-
čin v upravljanju in vzdrževanju Komu-
nale Slovenska Bistrica dolžni obveščati o 
vseh okvarah na priključku, vodomeru ali 
omrežju. Obvestila o okvarah sporočite po 
telefonu na telefonski številki 02 80 55 400 
vsak dan med 7. in 15. uro, 24 ur na dan 
pa na telefonski številki 02 81 81 422 ali po 
e-poštni na e-naslovih vodarna@komuna-
la-slb.si in info@komunala-slb.si.
Izven rednega delovnega časa je aktivna 
tudi dežurna številka 041 646 779 za pri-
javo in odpravo okvar na vodovodnem 
omrežju.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV V 
PRIMERU OKVAR NA PRIKLJUČKIH
Radi bi posebej opozorili, da je v skladu 
z Odlokom o oskrbi z vodo za vse not-
ranje instalacije za glavnim vodomerom, 
vključno z jaškom ali nišo za vodomer, 
odgovoren uporabnik. Poškodovani vo-
domer lahko zamenja izključno uprav-
ljavec vodovodnega sistema. Lastniki 
oziroma uporabniki NE SMEJO sami iz-
vesti demontaže vgrajenega vodomera. V 
primeru zamrznitve je uporabnik dolžan 
plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi 
zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa 
tudi vso porabo vode.

BREZPLAČNO SMS-OBVEŠČANJE
že nekaj časa imamo v podjetju uveden 
tudi brezplačni sistem SMS-obveščanja 

uporabnikov o vseh posegih na javnem 
vodovodnem omrežju za posamezna 
področja, kjer je izvedena priključitev. 
Na spletni strani Komunale Slovenska 
Bistrica se nahaja gumb SMS-obveščanje, 
kjer se lahko s poslano izjavo prijavite v 
sistem. S tem načinom obveščanja želimo 
doseči, da je uporabnik v najkrajšem mo-
žnem času obveščen o stanju kakovosti 
vode in o posegih in dejavnostih na jav-
nem omrežju.
Naša dejavnost oskrbe s pitno vodo teme-
lji na prizadevanjih, da zagotovimo čim 
višji standard oskrbe. Samo s skupnim so-
delovanjem z uporabniki nam bo to tudi 
uspevalo. OSTANITE ZDRAVI!

Kolektiv Komunale  Slovenska Bistrica, d. o. o.

Foto: www.domzalec.si
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ZAPOSLI.ME 2020 

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

OKTOBRA SE 
BREZPOSELNOST NA 

OBMOČJU SLOVENIJE NI 
POVEČALA

Mladi, poiščite svojo 
karierno priložnost!

Ob koncu oktobra je bilo pri Zavodu reg-
istriranih 83.654 brezposelnih oseb, kar je 
0,1 % manj kot septembra. V primerjavi 
z lanskim oktobrom je bilo brezposelnih 
15,5 % več. Na novo se je septembra pri 
Zavodu prijavilo 8.931 brezposelnih oseb, 
37,2 % več kot septembra in 5,7 % manj 
kot pred enim letom. Zaposlilo se je 6.431 
brezposelnih oseb, 20,8 % manj kot sep-
tembra, in 39,7 % več kot oktobra 2019.

Registrirana 
brezposelnost na 

območju delovanja 
Urada za delo Slovenska 

Bistrice

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Priložnosti za 
delodajalce

•Delovni preizkus 2020
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
ustrezne kandidate in njihove kompeten-
ce. Traja najmanj 100 ur oziroma največ 
en mesec. Program je namenjen tistim, ki 
so prijavljeni med brezposelnimi, in to ne 
glede na starost in trajanje brezposelnosti. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 30. decembra 2020.
•Usposabljam.se 2020: Usposablja-
nje na delovnem mestu – mladi
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 vključi-
jo mladi do izpolnjenega 30. leta starosti. 
Usposabljanje lahko traja dva ali tri me-
sece. Program je aktualen do razdelitve 
sredstev oziroma najdlje do 30. decembra 
2020.
•Usposabljam.se 2020: Usposablja-
nje na delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so prijavljene v 
evidence brezposelnih oseb. Usposablja-
nje traja dva ali tri mesece. Ukrep je ak-
tualen do porabe sredstev oziroma najdlje 
do 30. decembra 2020.

•Trajno zaposlovanje mladih, vzhod 
2020
V okviru tega javnega povabila lahko de-
lodajalci pridobijo subvencijo za zaposli-
tev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so  
prijavljeni v evidenci brezposelnih. 
Mesečna subvencija znaša 208 evrov in se 
lahko izplačuje največ 24 mesecev. 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za 
nedoločen čas. Delodajalci lahko kandi-
date zaposlite s polnim delovnim časom. 
S krajšim tedenskim delovnim časom, 
vendar ne s krajšim od 20 ur, se lahko za-
poslijo invalidi, ki lahko v skladu z odloč-
bo o invalidnosti delajo le krajši delovni 
čas.

Oktobra 2020 je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica registriranih 
1.267 brezposelnih oseb, kar je za 11,8 
% več kot v mesecu oktobru 2019 in za 
1,9 % več kot v mesecu septembru 2020. 
Med registriranimi brezposelnimi je bilo 
v mesecu oktobru 347 mladih, kar znaša 
27,4 %. Stopnja registrirane brezposelnos-
ti je v mesecu avgustu 2020 znašala 8,3 % 
(kar je za 1,2 % več kot v istem obdobju 
lani), na območju celotne Slovenije pa je 
znašala 9,1 %.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
julija 2020 na območju Urada za delo Slo-
venska Bistrica 10.803 delovno aktivnih 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), 
kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju 
leta 2019. V Območni službi Maribor se je 
delež zmanjšal za 1,5 %, zmanjšal se je tudi 
delež na ravni celotne Slovenije, in sicer za 
1,2 %. 

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem Portalu za 
delodajalce.
Opozorilo: Trenutno se v subvencionirano 
zaposlitev ne morete vključiti brezposelni 
mladi s stalnim prebivališčem v vzhodni 
Sloveniji, saj so bila na javnem povabilu 
za delodajalce razdeljena vsa razpoložljiva 
sredstva za vašo kohezijsko regijo. 
Poglejte seznam občin, razdeljenih na 
vzhodno in zahodno Slovenijo.

•Zaposli.me 2020
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lah-
ko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo 
vsaj enega od naslednjih kriterijev: so 
starejši od 50 let; so dopolnili 30 let ali 
več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni 
v evidenci brezposelnih; so dopolnili 30 
let ali več in imajo končano največ osnov-
no šolo (ISCED 2); so dopolnili 30 let 
ali več in bodo po vključitvi v programe 
socialne aktivacije znova postali dejavni 
na trgu dela; so dopolnili 30 let ali več in 
so prejemniki denarne socialne pomoči; 
so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od 
zaključka zaposlitve v okviru programa 
javnih del še ni minilo 12 mesecev; so do-
polnili 30 let ali več in so izgubili delo iz 
poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvi-
dacije ali prisilne poravnave kot posledice 
epidemije covida-19, pri čemer so se pri-
javili v evidenco brezposelnih v obdobju 
od 13. 3. 2020 do 28. 2. 2021.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je 
odvisna od števila kriterijev, ki so določeni 
v ciljni skupini brezposelnih in jih izpol-
njuje kandidat za zaposlitev: 416 EUR, če 
ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine; 
500 EUR, če ustreza dvema kriterijema; 
583 EUR, če ustreza trem kriterijem; 666 
EUR, če ustreza štirim ali več kriterijem.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem Portalu za 
delodajalce najpozneje do 31. marca 2021.

Delovno aktivno 
prebivalstvo

Karierni sejem – sejem poklicev in iz-
obraževanja se je v letu 2020 predsta-
vil v virtualni obliki s ciljem omogočiti 
dostop do sejemskih vsebin z domačega 
računalnika ali prenosnega telefona.
Tudi Območna služba Maribor je že petič 
zapored sodelovala kot partner pri organi-
zaciji Kariernega sejma – sejma poklicev 
in izobraževanja. Zaradi letošnje situacije 
se je sejem moral prilagoditi in je bil izve-
den izključno v virtualni obliki.
Obiskovalci sejma ste bili deležni poseb-
ne, inovativne, virtualne uporabniške iz-
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Makole 80 264 8,8
Oplotnica 135 674 6,8
Poljčane 173 1.169 9,6
Slovenska 
Bistrica

943 8.696 8,3
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•pogledali video, kaj jim lahko ponudi-
jo karierna središča po Sloveniji in kako 
pripravijo učinkovit CV,
•pogledali animacijski film o Kariernem 
središču Maribor s poudarkom na stori-
tvah za šolajočo se mladino,
•pogledali spletni seminar za srednješolce, 
kako se pripravijo na zaposlitveni razgo-
vor,
•pogledali video za srednješolce Moja 
mednarodna kariera z Euresom.
Še vedno pa si lahko spletni karierni sejem 
in pretekle dogodke ogledate, saj so vse-
bine za obiskovalce naložene in dostopne, 
zato vas vabimo, da se nam pridružitev v 
virtualnem svetu in nas obiščete na stoj-
nici. 

erni kažipot za mlade.
Še nekaj dodatnih informacij o izvedbi 
sejma
•117 prisotnih razstavljavcev
•144 razstavnih stojnic (vključene podvo-
jene nadzorne plošče)
•80 dogodkov v živo za OŠ-sejem 
•60 dogodkov v živo za SŠ-sejem 
•26 vnesenih šol za organiziran obisk ozi-
roma registriranih institucij (vek kot 48 
oddelkov za oba sejma)
•Naložene vsebine (gradiva, slike, pred-
metniki) za SŠ in OŠ: 1240 gradiv
•10 virtualnih sprehodov 

Marjeta Kovač, vodja uradov za delo 
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

kušnje, ki je nadomestila obisk »v živo« 
in sprehod med stojnicami spremenila v 
virtualni prostor.
Sejem je bil namenjen osnovnošolcem in 
srednješolcem ter širši javnosti. Med raz-
stavljavci je sta sejmu poklicev in izobra-
ževanja sodelovala tudi Območna služba 
Maribor in slovenski EURES. 

Obiskovalci naše virtualne stojnice 
ZRSZ ste lahko: 
•pobrskali med različnimi gradivi, zložen-
kami, brošurami in literaturo za samos-
tojno vodenje kariere (na primer eSveto-
vanje, Kam in Kako, Moja kariera, opisi 
poklicev, Spleti svojo kariero, Zaposlitev 
ali nadaljnje izobraževanje, PoiščiDelo.si, 
seminar in delavnice EURES, Zaposlova-
nje v Evropi in podobno),
•poiskali odgovore na pogosta vprašanja o 
samostojnem vodenju kariere,

Potrebni sta re-
gistracija in pri-
java na sejem na 
naslovu www.
karierni-sejem.
si, kjer vstopite v 
sejem za srednje-
šolce, ki je v teku. 
Stojnico Zavoda 
najdete v dvorani 
z naslovom Kari-
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EARLY WARNING SLOVENIA (EWS), 
BREZPLAČNA MENTORSKA POMOČ 
PODJETJEM V TEžAVAH
Early warning Slovenia (EWS) je evrop-
ski projekt, namenjen podjetjem, ki so se 
znašla v težavah ali pa se z njimi soočajo 
in iščejo možnosti izboljšave poslovanja. 
Model temelji na uspešnem danskem mo-
delu in Slovenija je ena od desetih držav, 
vključenih v pobudo zgodnjega opozarja-
nja na težave podjetij Early Warning Eu-
rope. S programom se prispeva predvsem 
k zmanjševanju števila stečajev in k ohra-
nitvi delovnih mest. Program vodi javna 
agencija SPIRIT Slovenija.
Z vključitvijo v program lahko podjetja 
prejmejo brezplačno pomoč mentorja, 
ki ob neformalnem pogovoru s podjetjem 
poda ustrezne usmeritve in predlaga mož-
nosti rešitve težav, s katerimi se podjetje 
sooča. Pri tem se zahteva poln angažma 
vodilnih ljudi v podjetju. 
Kako se vključiti v program?
Zainteresirana podjetja sama ali s pomoč-
jo svetovalca mreže SPOT Svetovanje iz-
polnijo splošno dostopen vprašalnik, ki 
je objavljen na spletni strani www.pod-
jetniski-portal.si. V vprašalniku predsta-
vijo svoje podjetje in opišejo težave. SPI-
RIT Slovenija z vprašalnikom pridobi vse 
potrebne informacije, na podlagi katerih 
lahko podjetje uvrsti v eno izmed štirih 
kategorij nadaljnje obravnave.

1. Pomoč podjetja se zavrne, ker ni smi-
selna ali potrebna.
2. Preusmeritev podjetja na enega od dru-
gih programov SPIRIT Slovenija.
3. Izvedba pomoči podjetju preko 
brezplačnega mentorstva (Early warning 
Slovenia). V tem primeru SPIRIT Slove-
nija prejete podatke iz vprašalnika preda 
mentorski organizaciji (CEED Slovenija), 
ki poskrbi za to, da podjetje dobi naju-
streznejšega mentorja. Mentor se vključi 
v reševanje težav v podjetju in glede na 
možnosti pripomore k rešitvi situacije. 
4. Podjetje je potrebno enega od insol-
ventnih postopkov.
Trajanje brezplačnega mentoriranja ni 
časovno opredeljeno, kot kaže praksa iz 
drugih držav, pa naj takšno mentoriranje 
ne bi trajalo dlje od 9 mesecev. Najkrajše 
zabeleženo uspešno mentoriranje je traja-
lo zgolj 15 minut, saj je mentor v podjetju 
lahko skorajda takoj zaznal glavni vir te-
žav podjetnika in mu nemudoma predla-
gal ustrezno rešitev. 
Trenutno je v program vključenih 22 
mentorjev. To so usposobljeni in izkušeni 
svetovalci, gospodarstveniki, podjetniki 
in strokovnjaki. Seznam mentorjev je ob-
javljen na spletni strani www.podjetniski
-portal.si.

Osnovne informacije o vključitvi v pro-
gram lahko podjetja prejmejo tudi na 
točki SPOT Svetovanje Podravje (osebno 
na Mariborski razvojni agenciji, Pobreška 
cesta 20 in po telefonu 02 333 13 85 v času 
uradnih ur ali preko e-pošte: spot.podrav-
je@mra.si).
Članek je pripravljen v okviru projekta 
SPOT Svetovanje Podravje. Uporabljeni 
so bili naslednji viri: Interni bilten GZS 
PTZ Veter: glas drobnega gospodarstva že 
od leta 1979, junij 2020 in spletna strana 
podjetniškega portala www.podjetniski
-portal.si 

Danica Košir, SPOT svetovalka,
RIC Slovenska Bistrica

Projekt »SPOT Svetovanje Podravje » je sofi-
nanciran s pomočjo Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 
agencija.

in še trije prostori: sanitarije za otroke, 
prostor za vzgojiteljice in skladiščni pros-
tor. »Z izgradnjo prizidka bomo funkcio-
nalno združili vse oddelke vrtca na enem 
mestu in odpravili delovno-organizacij-
ske in logistične težave. Zagotovili bomo 
večjo prometno varnost otrok, ki se mo-
rajo večkrat dnevno seliti med enotama, 
s čimer so izpostavljeni nevarnostim v 
prometu. Zagotovili bomo tudi ustrezno 
opremo za izvajanje vzgojno-izobraževal-
nega procesa in ustrezne delovne pogoje 
za strokovno osebje,« pojasnjuje Branko 
žnidar, direktor občinske uprave v Slo-
venski Bistrici. 
Naložba je vredna dobrih 219 tisoč evrov, 
denar je v celoti zagotovila Občina Slo-
venska Bistrica. Po načrtih bodo novo pri-
dobitev namenu predali junija prihodnje 
leto. 

T. A. 

Na Keblju se je začela gradnja novega vrt-
ca. Gre za težko pričakovano naložbo, saj 
zdaj vrtec na Keblju deluje na dveh loka-
cijah, ena enota je v osnovni šoli, druga 

bodo zgradili k osnovni šoli. Prizidek, ki 
bo velik 90 kvadratnih metrov, bo pritli-
čen, pred prizidkom bo tudi pokrita tera-
sa. V vrtcu so predvideni večja igralnica 

PRIHODNJE LETO NOV VRTEC NA KEBLJU 
v prostorih 
k r a j e v n e 
s k u p n o s t i . 
Pri izvajanju 
predšolske-
ga varstva 
se soočajo 
s številnimi 
p r o s t o r s k o
-tehničnimi 
in drugimi 
omejitvami. 
Nove pro-
store bodo 
uredili v pri-
zidku, ki ga 
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V Slovenski Bistrici je začel delovati sis-
tem izposoje mestnih koles brez prev-
zemno-oddajnih mest Zapelji me z devet-
desetimi mestnimi kolesi, ki so na voljo 
za izposojo Bistričanom in obiskovalcem 
mesta Slovenska Bistrica za vsakodnevne 
opravke. 
Kolesa so opremljena z elektronsko klju-
čavnico, njihova izposoja in uporaba pa je 
mogoča ob namestitvi aplikacije Zapelji 
me na pametni telefon. Z uporabo aplika-
cije uporabnik kolo poišče, si ga izposodi, 
odklene in zaklene ter vrne v nadaljnjo 
uporabo.
Namen vzpostavitve sistema je večja po-
vezljivost in dostopnost do mestne infra-
strukture. Uporabnikom želimo omogoči-
ti uporabo koles kjerkoli v mestu oziroma 
na frekventnih točkah ter s tem prispevati 

k zmanjšanju motoriziranega prometa 
v našem okolju. Tovrstni sistem izposo-
je koles brez prevzemno-oddajnih mest, 
tako imenovani sistem »free floating«, 
omogoča kar največjo dostopnost koles 
kjerkoli v mestu, torej tam, kjer potrebu-
jemo prevozno sredstvo, obenem pa upo-
rabnikom omogoča priročen, poceni in 
okolju prijazen način prevoza po mestu. 
V mestu je postavljenih sedem pokritih 
kolesarnic in dodatna kolesarska stojala 
na interesnih lokacijah/točkah, sistem pa 
omogoča parkiranje koles tudi izven ba-
znih postaj. Predvsem tudi v bližini trgo-
vin, lokalov in institucij, ki jih ljudje vsa-
kodnevno obiskujemo. Po uporabi lahko 
kolo vrnemo na eni izmed kolesarskih po-
staj ali na drugem priročnem in fiksnem 
oporišču na javni površini tako, da ne 

ovira prometa in je v skladu z Zakonom 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) ter 
z Odlokom o ureditvi cestnega prometa 
na območju občine Slovenska Bistrica. Za 
pravilno parkiranje koles bo skrbela ob-
činska redarska služba.
Uporaba koles bo v obdobju do 31. marca 
2021 brezplačna za vse uporabnike, zato 
vse Bistričane in tudi druge obiskovalce 
vabimo, da preizkusijo nova mestna kole-
sa. V prostorih TIC-a bo možna tudi iz-
posoja baterije za električni pogon. Zanjo 
bo moral uporabnik plačati kavcijo, ki jo 
bo ob vračilu baterije dobil v celoti povr-
njeno.
Več o delovanju sistema najdete na upo-
rabniški spletni strani sistema Zapelji me 
https://slovenska-bistrica.si/zapeljime.
Operacija je sofinancirana v okviru »Ope-
rativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020«, predno-
stne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametne omrežja«, tematske-
ga cilja 4 »Podpora prehodu na nizko-
ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, 
prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje 
nizkoogljičnih strategij za vse vrste ob-
močij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilit-
venimi prilagoditvenimi ukrepi«, speci-
fičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti 
za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
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ANDREJ 
KOLMANIČ, 
GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR 
IMPOLA 2000, D. D.

Za blaženje gospodarskih posledic je 
bilo na državni ravni sprejetih kar nekaj 
ukrepov. Ali ste jih v družbi Impol koris-
tili in če ste jih, v kolikšni meri ?

Skupina Impol je izkoristila v večji meri 
enega izmed ukrepov za blaženje gospo-
darskih posledic, to je oprostitev plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za zaposlene za obdobje od 
13. marca do 31. maja 2020, ob čemer pa 
smo zaposlenim izplačali krizni dodatek. 
Drugih pomembnejših ukrepov za omili-
tev posledic pandemije pa nismo koristili, 
npr. odloga plačila kreditnih obveznosti, 
delnega povračila plače za čakanje na delo 
ipd. Morda še edino kakšno povračilo za 
odrejeno karanteno, višjo silo …

O konkretnih poslovnih kazalnikih za 
leto 2020 seveda še ni mogoče sprego-
voriti, pa vendar, kakšna je neka splošna 
ocena glede na leto ali dve poprej?

Primerjava z letom ali dve nazaj ni mo-
goča. Kot že zapisano, so letošnji pogoji 
poslovanja nekaj posebnega. žal 40 od-

Leto 2020 se izteka. Dodobra ga je za-
znamovala epidemija covida-19, ki je v 
dobršni meri krojila tudi gospodarske 
dejavnosti in procese v njih. Kako ste se 
v družbi Impol soočali z novonastalimi 
razmerami?

Zaključuje se izredno zahtevno leto. Tako 
kot večino svetovnega gospodarstva je ko-
rona kriza dosegla tudi Skupino Impol. 
Dobrega pol leta smo se srečevali s po-
manjkanjem naročil. Prvi upad povpraše-
vanja se je pojavil v avtomobilski industriji. 
Vsi dobavitelji, vključno z Impolom, smo 
takoj začeli iskati priložnosti v industrijah, 
kot so gradbeništvo, trajno potrošno bla-
go, elektroindustrija, distribucija, katerih 
upad še ni bil tako velik. Seveda je prišlo 
v teh industrijah do povečane ponudbe 
in posledično padca cen. Na koncu pa je 
tudi v teh industrijah prišlo do zmanjša-
nega povpraševanja. Sprejeti je bilo treba 
kar nekaj organizacijskih ukrepov, da smo 
obvladovali situacijo. Prav gotovo je eno 
izmed pozitivnih dejstev, da niti enega 
redno zaposlenega nismo odpustili zaradi 
posledic korona krize. 

stotkov vsaj količinsko pozitivnega leta ne 
more pokriti izgub, ki jih je ustvaril pre-
ostanek izredno slabega leta tako cenov-
no kot količinsko. V prvega pol leta smo 
ustvarili približno 306 milijonov evrov 
prihodkov, kar predstavlja 19 odstotkov 
manj kot v enakem obdobju lanskega leta. 
Količinsko se je prodaja zmanjšala za 13 
odstotkov. V primerjavi z enakim obdob-
jem preteklega leta smo tudi ustvarili 38,6 
odstotka manjši EBITDA.

Morda okvirna ocena poslovanja v obeh 
ključnih divizijah in na segmentu livar-
ništva?

Imamo dve popolnoma različni situaciji. 
Divizijo Stiskalništvo je epidemija covi-
da prizadela, razlog je v velikem deležu, 
ki ga predstavlja segment avtomobilske 
industrije v njenem poslovanju. Divizijo 
Valjarništvo pa epidemija covida ni toliko 
prizadela, razlog pa je v kupcih, ki priha-
jajo iz prehrambne in farmacevtske indu-
strije, ki ju epidemija ni toliko prizadela. 
Je pa divizijo Valjarništvo toliko bolj pri-
zadel »antidumping« postopek ZDA proti 
neameriškim dobaviteljem. Trg, ki nam je 
v letu 2019 predstavljal 10 odstotkov, se je 
v 2020 skoraj ustavil. Divizija Livarništvo 
v tem obdobju zelo uspešno opravlja svojo 
funkcijo fleksibilnega dobavitelja forma-
tov na vhodu v drugi dve diviziji. 

V mesecu juliju se je sestala tudi skup-
ščina družbe in se seznanila z naslednjim 
oziroma sprejela naslednje sklepe: 
−seznanila se je z letnim poročilom druž-
be Impol 2000 in s konsolidiranim letnim 
poročilom skupine Impol za leto 2019;
−upravnemu odboru in izvršnima direk-
torjema je bila podeljena razrešnica za 
leto 2019;
−za dividende se je namenilo 3,2 milijona 
evrov od skupno 39,8 milijona evrov bi-
lančnega dobička;
−izvoljen je bil nov upravni odbor za ob-
dobje 2021–2026.

Precej pozornosti ste v skupini Impol 
namenili tudi strateškim ciljem. Na čem 
temelji razvojna strategija v obdobju do 
leta 2026?

Ravno smo v fazi zapisovanja strategije 
do leta 2026, končana bo do konca tega 
leta. Preden smo se lotili zapisovanja stra-
tegije, smo izvedli SWOT-analizo znot-
raj vseh poslovnih procesov. Slabostim 
in priložnostim bomo namenili velik del 
strategije. Na vseh proizvodnih progra-

Foto: Aleš Kolar
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mih želimo povečati delež končnih kup-
cev, kar nam v normalnih časih daje neko 
dolgoročno stabilnost. Svet se spreminja 
in s tem potrebe naših kupcev. Sledimo 
trendom, širimo oziroma izboljšujemo 
portfelj naših izdelkov. 

Kar nekaj investicij je v teku, a na eno 
tistih pomembnejših na žalost nimate 
odločilnega vpliva. V mislih imam se-
veda zahodno obvoznico. Gradnja naj 
bi se končala konec prihodnjega leta, 
čeprav se še vedno ni začela …

Spodbudna novica je, da smo končno do-
bili gradbeno dovoljenje. Trajalo je dolgo, 
upamo, da se bodo gradbena dela začela 
v najkrajšem možnem času. Po naših in-
formacijah trenutno poteka obveščanje 
strank v postopku, ki naj bi trajalo približ-
no 15 dni. Nato je 8 dni časa za pritožbe. 
Verjamemo, da jih ne bo.  

Investirate tudi v znanje, med drugim se 
v okviru pedagoškega procesa Srednje 
šole Slovenska Bistrica izvaja tudi izo-
braževalni program metalurški tehnik. 
Kakšen je bil odziv?

V preteklem šolskem letu je s šolanjem 
končala prva generacija dijakov. Z neka-
terimi izmed njih se že dogovarjamo o 
zaposlitvi, nekaterim smo podelili štipen-
dije za nadaljnji študij metalurgije. Tudi 
letos je bilo zanimanje dobro, mislim, da 
se je vpisalo 22 dijakov.  

V družbi se zavedate tudi družbeno 
odgovornih izzivov. Vpetost v lokalno 
okolje dokazujete tudi z vsakoletnimi 

sponzorstvi in donacijami klubom in 
društvom na področju športa, kulture, 
humanitarnih dejavnosti ipd.

Zavedamo se, da moramo okolju vrača-
ti tisto, kar nam okolje daje. Kljub veliki 
krizi smo tudi letos nadaljevali s podporo 
na vseh področjih, žal pa zaradi znane si-
tuacije v nekoliko manjšem obsegu kot v 
preteklih letih.

V družbi ob koncu leta redno izplaču-
jete tudi božičnico in trinajsto plačo. 
Kako bo letos s temi »priboljški«?

Pravila za izplačilo »priboljškov« v letu 
2020 so bila sprejeta ob koncu leta 2019. 
Zaenkrat poslovno leto še ni tako daleč, 

da bi lahko sprejemali kakršne koli odlo-
čitve. 

Gospod glavni izvršni direktor, ne glede 
na to, da živimo nadvse čudne čase, nam 
optimizma vsekakor ne sme zmanjkati. 
Kaj bi ob koncu leta sporočili Impolo-
vim zaposlenim?

V vsakem primeru se jim moram v imenu 
celotnega vodstva najprej zahvaliti. Brez 
njihove pripadnosti in požrtvovalnosti 
nam ne bi uspelo. Ponovno smo stopili 
skupaj, ko je bilo najbolj treba, brez enega 
samega konflikta. V leto 2021 vstopamo 
optimistični, povpraševanje po naših iz-
delkih se normalizira, veliko pogodb je že 
sklenjenih. Bi pa ob tej priložnosti pozval 
vse svoje sodelavce k striktnemu spošto-
vanju ukrepov in navodil za preprečeva-
nje širjenja koronavirusa. Tako bomo sto-
rili vse, kar je v naši moči, da pomagamo 
pri stabilizaciji razmer tako doma kot v 
službi.

Zaupajte nam še to, kje boste silvestro-
vali oziroma pričakali konec leta?

Do konca leta ne pričakujem bistvenih 
sprememb na zdravstvenem področju, 
zato bom zagotovo doma v najožjem dru-
žinskem krogu. 

Drago Čož 
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Dijaki tretjega letnika programa ekonom-
ski tehnik Srednje šole Slovenska Bistri-
ca so v tem šolskem letu ustanovili učno 
podjetje B-CASE, d. o. o., ki zaposluje 13 
dijakov. Gre za navidezno podjetje, ki de-
luje po načelih prave institucije. Z učnim 
podjetjem izvajajo simulacijo poslovanja 
pravega podjetja. Dijaki se učijo in uspo-
sabljajo, da bi se lahko najbolj učinkovito 
vključili v pravo zaposlitveno okolje. 
»Poslovanje učnih podjetij simulira Cen-
trala učnih podjetij (CUPS) iz Celja. Po-
membno je, da koncept poučevanja in 
povezovanja prek CUPS-a podpirajo tudi 
delodajalci. Zavedamo se, da vsako podje-
tje potrebuje zagnane in radovedne mlade 
ljudi. Ravno učna podjetja in različni do-
godki, ki jih organizira CUPS, dajejo mla-
dim priložnost, da svoje znanje uporabijo 
in preizkusijo v praksi ter tako postanejo 
zanimivi za trg,« pojasnjuje Simona Lu-
etić, mentorica učnih podjetij na Srednji 
šoli Slovenska Bistrica. 
Ker smo v zelo čudnih časih, ki so zagotovo 

DIJAKI SREDNJE ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA 
USTANOVILI UČNO PODJETJE 

blaga. Izdelki so izdelani iz recikliranega 
in že uporabljenega materiala in so eko-
loško prijazni za uporabo. S svojo pestro 
ponudbo izdelkov želijo zmanjšati upora-
bo plastike, saj je plastika dandanes velik 
ekološki problem.
Ne izdelujejo pa samo ovitkov, ampak se 
ukvarjajo tudi z barvitimi poslikavami na 
steklenice, ponujajo domače čaje, različne 
limonade, kavo, vodo in drugo. Izdelek je 
sam po sebi zelo preprost, inovativen, saj 
ima na ovitku dodan žepek, v katerega se 
lahko vloži čaj, cedevita, slamica ... Svojo 
ponudbo je podjetje razširilo še na izdela-
vo ovitkov za skodelice.
»Nova realnost je prinesla drugačne in 

povsem nove oblike dela in zavedamo se, 
da učenje na daljavo od nas zahteva nep-
rimerno več dela in angažiranja pri načr-
tovanju, usklajevanju in poučevanju. Na 
te nove načine učenja in poučevanja smo 
se morali prilagoditi tako učitelji kot dija-
ki. Da bi delo v učnem podjetju potekalo 
nemoteno, je potrebno veliko strpnosti, 
medsebojnega sodelovanja in zaupanja,« 
poudarja Simona Luetič in dodaja, da so 
na spletni tržnici spoznali različna učna 
podjetja v Sloveniji, izmenjali svojo po-
nudbo, opravili nakupne in prodajne po-
sle in predvsem uživali. Opažajo tudi, da 
je lahko delo na daljavo in z njim poveza-
no poslovanje v učnem podjetju bolj zani-
mivo, pestro in ustvarjalno. 

Tomaž Ajd 

Predstavitev podjetja na spletni ZOOM tržnici 
UP B-Case

drugačni od vseh prejšnjih, 
so se tudi naše nakupovalne 
navade spremenile in veliko 
podjetij po svetu je spozna-
lo pravo vrednost prodaje 
prek spleta. Prav ti dogodki 
so privedli do tega, da se je 
tudi Centrala učnih podjetij 
iz Celja odločila, da se dija-
ška učna podjetja predstavijo 
na spletu in da na tak način 
vzpostavijo poslovanje. 
Povabilu na predstavitev se 
je odzvalo tudi učno pod-
jetje B-CASE. Podjetje so 
pred dnevi na spletni tržnici 
Zoom predstavljale dijakinje 
živa Dušej, Neja Burlak in 
Tina Cvahte. Povedale so, da 
se podjetje B-CASE ukvarja z 
izdelovanjem ovitkov za ste-
klenice iz že uporabljenega 
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DEJAN GAVRIĆ NAPISAL NAJBOLJŠE 
LJUBEZENSKO PISMO 

Dejan Gavrić iz Srednje šole Slovenska 
Bistrica je napisal najboljše ljubezensko 
pismo med slovenskimi srednješolci. 
Dijak 3. b-razreda je zmagal na devetem 
natečaju za najboljše ljubezensko pismo 
med mladimi v Sloveniji, ki ga v dveh 
delih – za osnovnošolce in za srednješolce 
– razpisuje KD Josipine Turnograjske 
v sodelovanju z Občino Preddvor in z 
Zavodom za turizem Preddvor. 
»Priznanje je zame definitivno velika čast, 
saj je dokaz, da je to, kar pišem, dobro in 
da je bralcem všeč. Seveda pa je zmaga 
sama zame precejšnje presenečenje, saj 
menim, da ne glede na to, na kakšna 
tekmovanja se prijavimo, in ne glede na 
kakovost izdelka nikoli ne pričakujemo 
prvega mesta,« uvodoma pove Dejan 
Gavrić, ki je že od malih nog rad pisal 
pesmi in se igral z besedami. Sicer pa ga 

je, kot pravi, pisanje najbolj pritegnilo v 
srednji šoli: »Za to se lahko zahvalim svoji 
profesorici gospe Lidiji Ličen, kajti kot 
vsak najstnik sem ob v vstopu v srednjo 
šolo zapostavil ostale hobije in zanimanja 
ter se nanje nisem osredotočal, gospa 
Ličen pa me je spodbujala k pisanju in mi 
približala literaturo.« 
Dejanovo pismo je enotno navdušilo vse 
članice strokovne komisije. Poudarile so, 
da vsebina ustreza navodilu – ljubezen 
do svobode. »Gre za pravo obliko 
pisma z izjemno bogatim in dodelanim 
besediščem. Veseli smo tudi, da prvič v 
devetih letih natečaja podelimo nagrado 
fantu. Dejanovo pismo se iz izpovedi 
fantiča prelevi v izpoved mladeniča, ki 
pogreša otroštvo in vsa občutja, pripeta 
nanj. Pogreša svobodo, s katero je včasih 
živel, in brezskrbnost, saj o svobodi 
takrat ni razmišljal, a jo je poznal, se je 
takrat verjetno niti ni zavedal. Danes 
vsaka njegova beseda kriči o hrepenenju 
po svobodi. Avtor je na papirju utelesil 
občutja mnogih mladostnikov, ki jih 
ne zmorejo ali ne znajo ubesediti, in 
so zato neslišani. Kritično se ozira na 
navade sodobnih družb in pritajeno, a 
z vsako besedo opozarja, da je otroškost 
pomembno ohraniti,« med drugim piše v 
obrazložitvi strokovne komisije.   
Mladi pisec pravi, da se mu je ideja za 
pismo porodila nekako »po nesreči«, saj 
ravno dan, preden je izvedel za tekmovanje 
za Naj ljubezensko pismo, sta se s 
prijateljico Nušo pogovarjala o otroštvu 
in si pošiljala slike iz mlajših let. »Takrat 
mi je 'kliknilo'. Razmišljal sem o tem, 

kako brezskrbna in avanturistična so bila 
mlajša leta mojega življenja. Menil sem, 
da se s to mislijo znajo vsi povezati, in se 
tudi odločil, da bom v pismu primerjal ta 
otroški optimizem z odraslim življenjem. 
Po parih urah dela in s kančkom sreče je 
nastalo moje pismo,« pojasnjuje Dejan, 
ki najraje prebira drame in humoristična 
besedila, saj ga odkrivanja in spoznavanja 
neznanega skozi zgodbo najbolj pritegnejo, 
če pa je v tej zgodbi kak duhovit stavek 
ali vic, pa še toliko bolje. »Mislim, da 
umetniško ustvarjanje dandanes ni dovolj 
cenjeno. Še posebej v trenutni situaciji 
je razvidno, da ljudje premalo posegajo 
po kreativnosti (šport, pisanje, likovna 
umetnost, ples). Definitivno menim, da je 
to stroka v razvoju in da bo sčasoma tudi 
ta del družbe deležen pozornosti in hvale, 
ki si jo zasluži,« še razmišlja Dejan Gavrić. 
Uspeh Srednje šole Slovenska Bistrica na 
natečaju za najboljše ljubezensko pismo 
sta dopolnili Lana Prosenak iz 3. a-razreda 
s petim mestom in Julija Firer iz 2. a z 
desetim mestom.  

Tomaž Ajd 

ČETRTOŠOLCI USTVARJAJO TUDI DOMA
Za učence in učitelje pouk na daljavo ni več 
nekaj neznanega. Dobro se ga spomnimo 
še od spomladi. Kljub temu da smo 
doma, učitelji in učenci 4. razredov OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in 
PoŠ Zgornja Ložnica delamo s polno paro. 
To se vidi tudi po našem delu, pozitivnih 

odzivih od doma in po ustvarjanju. 
Četrtošolci so pri likovni umetnosti dobili 
nalogo, naj na čimbolj izviren, nenavaden, 
ustvarjalen način iz pisanih listov naredijo 
svojo sliko na temo jeseni.
Učenci so pri svojem ustvarjanju 
uporabljali raznovrstne liste in materiale, 

ki so jih našli v okolici doma, parka, gozda 
... Nastali so zelo zanimivi in kreativni 
izdelki.

Učitelji 4. razredov
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MESEC ŠOLSKIH KNJIžNIC

ci so se čudili, kaj je v skrivnostnih zavitih 
paketih. Knjige so bile ovite v rjav papir, 
na njih pa so bile le posamezne besede ozi-
roma namigi o vsebini. Učencem se je zde-
lo zelo zabavno, da so si le na osnovi za-
nimivih besed izposodili knjigo. Do doma 
niso vedeli, katera knjiga je v zavitku. Po 
odzivih učencev, ko so vrnili tako knjigo, 
je bila akcija uspešna. Večina je povedala, 
da jim je bila knjiga presenečenja zelo všeč 
in da so jo dejansko prebrali. Pri zavitih 
knjigah je šlo za priporočilo, ki bi ga si-
cer knjižničarka ustno podala učencu pri 
izbiri knjige. V zavitkih so bile predvsem 
novejše kakovostne knjige ali zanimive 
knjige, ki jih učenci sami pri izbiri nekako 
spregledajo. 
Prvošolce smo sprejeli v šolsko knjižnico v 
okviru dejavnosti tedna otroka. Prisluhnili 
so izsekom iz zgodbe o Ostržku in pobar-
vali svojega Ostržka, ki je pozneje postal 
zadnja stran njihove nove šolske knjižnič-

ne izkaznice. 
Obiskali so šol-
sko knjižnico in 
pozorno pris-
luhnili navodi-
lom o obnaša-
nju v knjižnici 
in o ravnanju s 
knjigami. Naj-
bolj so se raz-
veselili, ko so 
si lahko izbrali 
eno izmed sli-

Oktobra je v knjižnici potekalo pestro 
dogajanje, saj smo obeleževali mesec 
šolskih knjižnic. Za učence smo pripravili 
knjižne uganke, ki so bile razdeljene po 
starostnih stopnjah. Učence so čakale 
zanimive uganke, ki so jih z veseljem 
rešili v okviru podaljšanega bivanja. 
Pred knjižnico so lahko učenci pogledali 
razstavo, ki je vabila k različnim 
dejavnostim. heroja Maksa Pečarja in OŠ Stopiče. Knji-

žne kazalke so izdelovali učenci četrtih in 
petih razredov. Odločili smo se, da bodo 
kazalke povezane s temo meseca šolskih 
knjižnic Iskanje poti do zdravja in dobre-
ga počutja. Izvedli smo sprostitveno de-
javnost barvanja mandale. Učencem smo 
pokazali, na kak način se barva mandala, 
nato so se lotili barvanja svoje. Nastali 
so zanimivi izdelki. Barvali so večjo ali 
manjšo mandalo, v obeh primerih pa so 
jo nalepili na kazalko (celo ali obrezano). 
Nekateri so svojim kazalkam dodali cofke. 
Učenci pa niso samo barvali mandal, am-
pak so se preizkusili tudi v njihovem ri-
sanju. Na mavrično podlago so ustvarjali 
mandale po lastni zamisli. Na kazalko so 
učenci napisali še misel o branju. Nas-
tali so različni zanimivi napisi. Kazalke 
smo skupaj s pismom in s promocijskim 
gradivom Slovenske Bistrice in Zgornje 
Ložnice poslali na partnerske šole. Zara-
di podaljšanja počitnic in šole na daljavo 
smo knjižne kazalke izmenjali le s prijate-
lji 4. razreda OŠ Stopiče, ki so petošolce 
z Zgornje Ložnice še pred krompirjevimi 
počitnicami razveselili s kazalkami z mo-
tivi navihanega psička Pafija.   

Karmen Strgar in Mojca Stegne,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

kanic in jo kot prvo izposojeno knjigo od-
nesli s sabo domov. 
Učenci od 6. do 9. razreda podružnične 
šole na Zgornji Ložnici so krepili svoje 
zdravje na pohodu po Stepišnikovi poti in 
spoznavali kulturno dediščino kraja. Pre-
den so se podali na pot, so obudili spomin 
na prvega slovenskega potujočega knjižni-
čarja in narodnega buditelja Lovra Stepi-
šnika, spoznali zgodbo Lovro s košem gre! 
in prebirali venčeseljske pravljice iz knjige 
Pravljično Pohorje. Med potjo so si ogle-
dali kulturne znamenitosti kraja: cerkev 
sv.Venčeslava, baročno kužno znamenje 
ob pokopališču, kapelico in monštranco 
v Gladomesu ter pomnik v spomin na 
zavzetje vojaškega skladišča na Zgornji 
Ložnici. Za popestritev so reševali uganke, 
ki jih je zapisal Lovro Stepišnik. Na sedem 
kilometrov dolgem pohodu po Stepišniku 
v sončnem jesenskem dnevu so se poho-
dniki sprostili in dobro počutili.
V povezavi s projektom POGUM smo 
sodelovali v IV. nacionalni izmenjavi knji-
žnih kazalk. Naše partnerske šole so bile 
OŠ Koroška Bela Jesenice, OŠ narodnega 

Največje pre-
senečenje v 
knjižnici je 
bila čisto nova 
dejavnost – 
knjiga prese-
nečenja. Učen-

njih nismo pozabili. V 2. b podaljšanega 
bivanja smo za starostnike narisali 
risbice, se predstavili, napisali pesmice 
in zgodbice. Izdelke smo poslali po pošti. 
Naš namen je bil stanovalce doma, ko so 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
tudi letos sodeluje v projektu Simbioza 
Skupnost, katerega cilj je medgeneracijsko 
sodelovanje, povezovanje in vseživljenjsko 
učenje. V lanskem letu smo učenci lahko 

obiskali stanovalce enote Doma dr. 
Jožeta Potrča Slovenska Bistrica. Z njimi 
smo se igrali, peli in telovadili. Letos je 
takšno druženje zaradi koronavirusa 
žal onemogočeno, vendar učenci na 

stiki z njihovimi svojci omejeni, 
razveseliti ter jim polepšati dolge 
jesenske večere in bivanje v domu. 
želimo jim tudi veliko zdravja, 
moči in optimizma, da bomo 
skupaj zmogli prebroditi težke 
čase. Lepo jih pozdravljamo in 
srčno upamo, da se kmalu vidimo 
ter družimo, kot smo se nekoč. 
Pazite nase in ostanite zdravi.

Učenci 2. b z učiteljico 
Brigito Kokol
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LARISA MESARIČ DRUGA NA 
10. MLADI PESNIŠKI OLIMPIJADI 
Larisa Mesarič, učenka 9. b, je sodelovala 
na 10. Mladi pesniški olimpijadi, v projek-
tu, ki ga organizirata JSKD OI Dravograd 
in Zveza kulturnih društev Dravograd. 
Osvojila je odlično drugo mesto, in sicer 
v kategoriji učencev od 7. do 9. razreda.
Na Mlado pesniško olimpijado je prispe-
lo 48 pesmi iz 12 slovenskih osnovnih šol. 
Mladi so letos ustvarjali na temo: Ko se 
pogledam v ogledalo (dojemanje samega 
sebe v odnosu do okolja, družbe, sveta na-
sploh). Strokovna žirija v sestavi pesnice 
Maje Visinski Andrejc in pesnice ter vod-
je projekta Pesniška olimpijada Barbare 
žvirc je podelila 15 nagrad za najboljše 
pesmi, eno od teh je prejela tudi Larisina 
pesem z naslovom Svet za ogledalom.

nem to, saj me druga različica sebe vedno 
povleče nazaj v resničnost, ki je veliko bolj 
resnična od naših sanj. Potem pa se vedno 
spet vprašam, ali je to, o čemer sanjamo in 
si želimo, res nemogoče, ali samo omeju-
jemo sami sebe?
Kje si izvedela za projekt Mlada pesniška 
olimpijada in kaj ti pomeni umetnost?
Nekaterim razpisom sledim sama, tega pa 
mi vsako leto priporoči gospod Janez, uči-
telj slovenščine. Na olimpijado se nisem 
prijavila z namenom, da bi dobila nagra-
do, ampak sem nanjo gledala kot na pri-
ložnost, ki je ne smem zamuditi. Mislim, 
da vsakič, ko izkoristiš dano priložnost, te 
to naredi močnejšega in samozavestnejše-
ga ne glede na rezultat. Sicer pa rada so-
delujem tudi na drugih tekmovanjih, ne le 
pesniških. Je pa res, da je velika razlika, ko 
gre za umetnost. Umetnost je nekaj, česar 
ne moreš biti naučen. Vedno sem si želela 
znati lepo risati, a mi to žal ni položeno 
v zibko. Tega niti ne obžalujem, ker ljudje 
pač ne moremo dobiti vsega, kar si želimo, 
in biti takšni, kot si želimo, saj bi bil svet 
potemtakem zelo enoličen. Barvit svet pa 
je pogosto tudi navdih za moje pesmi. 
Teme mojih pesmi so pogosto zgodbe 
življenja, kaj vse nas uči, kaj pomeni res-
ničnost, ali sploh obstajajo meje … Pri pe-
smih in umetnosti meja ni, zato mi je vse 
to tako čudovito, saj lahko milijon misli, 
ki rojijo po glavi, spravimo tudi na papir.
Si se morda kdaj poigrala z mislijo, da bi 
postala pesnica in izdala svojo pesniško 
zbirko?
Pogosto razmišljam o svoji prihodnosti. 

Za zdaj mi je pesništvo zgolj hobi, v ka-
terem uživam in se ob njem sproščam. 
Velikokrat razmišljam, kako se bom lahko 
sploh odločila za svojo nadaljnjo pot, na-
mreč imam preveč hobijev in stvari, ki me 
resnično veselijo in bi jih rada nekoč po-
čela. Zato se mi ob vprašanju, kje si želim 
biti čez deset let, v glavi ustvari tisoč slik 
in možnosti, čakam pa še, da najdem tisto 
pravo, za katero bom enkrat, ko jo bom 
opravljala, lahko rekla: »Uresničila sem 
svoje sanje!« To je moja največja želja za 
prihodnja desetletja.
Vemo, da si tudi izvrstna glasbenica. Kako 
si organiziraš dan, da vse stvari, ki se jih 
lotiš, odlično opraviš?
Dan ima res samo 24 ur, teden samo se-
dem dni, mesec pa jih ima prav tako pre-
malo. Vedno se mi zdi, da je čas najdra-
gocenejše darilo življenja, ki pa nam ga je 
podarjeno premalo. Nikoli ne bomo mog-
li videti vsakega kotička sveta, spoznati 
vsakega človeka, zapisati vsake svoje misli, 
predebatirati vsake teme, zato se moramo 
osredotočiti na stvari, ki jih imamo res 
radi in zaradi katerih bomo živeli polno 
življenje. Sama sem ugotovila, da najbolj-
še delam pod pritiskom. Največ potegnem 
iz sebe, ko imam vsega preveč. Res se sliši 
čudno, a opazila sem že razliko v svojem 
delu. Ko imam časa preveč, ne izpolnim 
dobro niti ene same zadolžitve. Ko pa ga 
imam premalo in dela čez glavo, naredim 
vse in morda tudi še kaj več. Zato mi ni 
težko usklajevati šole, glasbene šole in 
drugih dejavnosti, ker mi je tak način živ-
ljenja všeč. Sicer po naravi nisem ravno 
živahen človek, rada pa imam, da se vse 
nekam premika in da se menjujejo osebe, 
okolje, načini dela, dejavnosti … Priročno 
bi bilo, če bi se lahko Zemlja vrtela, čas pa 
se kdaj malo ustavil, da ne bi vse tako hit-
ro minilo ...
Imaš v življenju izbrano kakšno misel, ki 
ji slediš?
Nimam nekega mota. Ljudje ne smemo 
živeti samo z enim pravilom, lahko hre-
penimo po vsem, le verjeti moramo v to. 
Ko lahko prelisičiš samega sebe, takrat si 
lahko stabilna, samosvoja in edinstvena 
oseba.
Larisa, želimo ti veliko ustvarjalnosti na 
vseh področjih še naprej. In kot si sama 
povedala, sledi svojim sanjam. Verjame-
mo, da se ti bodo uresničile.

 Novinarski krožek 2. osnovne šole

SVET ZA OGLEDALOM

Ljudje v dveh svetovih živimo,
eden je v sanjah, na drugem stojimo.
In čeprav zdi se nam, da si lahko karkoli 
zaželimo,
venomer v realnosti spet obtičimo.

Ko zaprem svoje težke oči,
le prvi svet se mi pred nosom izostri.
V njem lahko sem vse mogoče,
dogaja vse se, kar se hoče.

A ko globoko v ogledalo se ozrem,
vidim tisto, kar prav zares sem.
Ta podoba na steni me omejuje,
»preko mene žal ne moreš«, mi modruje.

Na videz enaki osebi nasproti si stojita,
a v mislih na različnih svetovih sedita.
Druga drugo želita prekositi,
nobena iz svojega mehurčka ne želi oditi.

Obe uklenjeni onkraj te tvarine,
želita, da njun čas nikdar ne mine.
A na koncu le en svet bo obstal,
tisti nas bo s krutostjo sveta spoznal.

Po njem lahko hodimo z rožnatimi očali,
sanjamo karkoli,
a silhueta v ogledalu bo čakala kot zakle-
njena duša,
ki prikaže se vedno, ko v sanjah je suša.

Več o Larisi in o njenem razmišljanju si 
preberite v spodnjem intervjuju.
Larisa, nam zaupaš, o čem govori tvoja 
pesem?
Pesem Svet za ogledalom govori o dveh 
svetovih, v katerih živimo, pa se tega vča-
sih ne zavedamo. Mnogokrat sanjamo in 
si domišljamo stvari, ki niso mogoče. Da 
se postavimo na realna tla, lahko govori-
mo z ogledalom. Tudi sama včasih poč-
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NARIŠIMO SI SVOJ SVET, V KATEREM 
BOMO žIVELI, LJUBILI IN SE UČILI

Hodim po vlažnem gozdu, novembra še 
vedno pod pisano streho sveta. Ko pozneje 
doma strnem misli o podobnih nedeljskih 

popoldnevih, ugotavljam, da je kljub vedno 
krajšim dnevom, jutranji in večerni megli, 
pogostemu dežju, bolezni, izgubi kolega 
pravzaprav lepo, če le znamo videti in ži-
veti. Seveda nam je ta zoprna, zares grozna 
korona popolnoma spremenila življenjski 
ritem. Če se prepustimo malodušju in re-
signaciji, ne samo da stagniramo, ampak 
nezadržno drvimo nazaj. Nazaj. A stare 
modrosti nas učijo: iz vsake situacije pelje 
pot, le verjeti moramo. Zaupati. Iskati. Nič 
drugače ni sedaj. Če se temeljiteje razgleda-
mo okoli sebe, vidimo, da so se nam odpr-
la »nova vrata«, nove priložnosti. In ljudje 
smo čuteča, razmišljujoča bitja, ki iščemo 
nove rešitve, nove priložnosti in jih tudi 
najdemo.
Na skoraj celodnevnem pohodu srečam nič 
koliko ljudi, družin, prijateljev, posamezni-
kov. In veste, kaj inspirira? Na skoraj do-
mačem terenu srečam popolnega »tujca«, 
najbrž le malce oddaljenega soseda, se us-

tavim, z njim poklepetam, se nasmejim in 
grem polna energije naprej. Ko takole ho-
dim, zatopljena v svoj čas in misli, zaslišim 
smeh, veselje, za naslednjimi drevesi vidim 
mlajšo družino, ki nadvse uživa v druženju 
in gozdnih dogodivščinah. že skoraj v do-
lini se pozdravimo s sproščenim starejšim 
parom, ki že debeli dve uri uživa v lepotah 
narave in hkrati občuduje lepo urejene 
hiše z okolico, rezultat truda in dela nas, 
marljivih Slovencev. Tudi sama ugotovim, 
da sploh nisem vedela, da so domači kraji 
tako lepi, da mi na nedeljski izlet ni treba 
na Gorenjsko, Primorsko, ampak da lahko 
enako ali še bolj uživam doma. Še veliko je 
doživetij, čustev in občutkov, ki mi jih je 
omogočila šele korona. žal. 
Ker ne morem iz svoje kože, razmišljam o 
naših otrocih in njihovih družinah, misli 
mi drvijo v vse smeri. Na svojih poteh pos-
lušam njihove zaključke, v šoli dvigujem 
telefone ali berem najrazličnejšo e-pošto. 

Foto: Foto Brbre

Učenci 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 
vsako leto v tem času obiščemo starostni-
ke v Domu dr. Jožeta Potrča in jim prip-
ravimo kratek program. Otroško veselje 
jim vedno polepša dan in jih popelje v nji-
hova mladostna leta. Starostniki se vedno 
v velikem številu zberejo v avli doma in 
zapojejo skupaj z učenci. V njih zažarijo 
oči, nariše se jim smeh na obrazu, čutimo 
njihovo toplino, hvaležnost in srčnost. 
Letos jih, žal, ne moremo obiskati zaradi 
epidemije in vseh ukrepov, ki jim moramo 
slediti. 
Odločili pa smo se, da jim bomo napisa-
li pisma z lepimi mislimi, s katerimi jim 
sporočamo, da nismo pozabili na njih, da 
sočustvujemo z njihovo stisko, da se za-
vedamo njihove samote in pomanjkanja 
druženja s svojimi najbližjimi. Pošiljamo 
jim pozdrave in upanje, da bo kmalu prišel 
boljši čas, predvsem pa jim obljubljajmo, 

do starostnikov. Zapisali so dobre misli, 
narisali risbice in se celo posneli. Vse to v 
upanju, da bodo starostnikom prekinili tre-
nutek osamljenosti in zapolnili praznino, ki 
jo čutijo.
Izredno smo ponosni na učence, ki čutijo 
globoko spoštovanje in sočutje do naših 
starejših občanov. Tudi vsi zaposleni na 2. 
osnovni šoli Slovenska Bistrica sporočamo 
v dom: bodite dobro, predvsem pa ostanite 
zdravi. Verjamemo, da bomo skupaj pre-
magali virus in se kmalu spet družili.
V nadaljevanju lahko preberete le drobec 
vseh misli, ki so že dosegle naše »starejše 
sosede čez cesto«.
Dragi starostniki! Zelo mi je hudo, da 
ta koronavirus nagaja in da ne morete ime-
ti obiskov. Upam, da imate družabne igre, 
s katerimi si krajšate čas. Tudi mi zvečer 
igramo enko ali človek, ne jezi se.  Jaz živim 
čisto blizu vas. Ko bom šel na sprehod ali 

na pohod, vam bom pomahal.  (Jaka, 3. b)
Pozdravljeni! Upam, da niste zboleli. Si-
cer sem slišala, da se zelo dobro pazite. In 
upam, da se imate kljub karanteni lepo. 
Tudi jaz svojo babico, prababico in teto 
vidim samo prek videoklica. Ampak tudi 
to je lahko zabavno. Upam, da boste veseli 
sporočila in da se bomo vsi lahko kmalu 
spet družili in obiskovali. želim vam vse 
dobro. (Valentina, 3. a)      
želim vam veselje in kmalu praznovanje 
lepega božiča. Ostanite zdravi. (Matevž 
Šuntner, 1. a)
Pozdravljeni! želim, da bi v teh časih, ko 
moramo biti vsi doma, ostali zdravi in da bi 
se čim več smejali, zato vam pošiljam dve 
šali in upam, da vas bom vsaj malo nasme-
jal. 
−Učiteljica vpraša učenca: »Koliko je vi-
soka šola?« On ji odgovori: »Dva metra.« 
Učiteljica vpraša: »Zakaj ravno toliko?« 
Učenec reče: »Ker jo imam čez glavo.«
−Policaj vpraša kolega: »Koliko je ura?« 
Odgovori: »Deset in deset.« Prvi reče: »Kaj 
se hecaš? Reci kar dvajset.(Filip, 3. b) 

 Novinarski krožek 2. osnovne šoleda jih obiščemo 
takoj, ko bodo 
razmere dopušča-
le. 
Učenci prve tria-
de so bili pri tem 
projektu izredno 
ustvarjalni, domi-
selni in sočutni 

LEPE MISLI ZA STAROSTNIKE 
DOMA DR. JOžETA POTRČA
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Starši so v skrbeh, še večkrat pa v časovni 
ali pa tudi socialni stiski. Videti je, da se vse 
več črnih oblakov zgrinja povsod naokoli. 
Pa vendarle ni vse tako. Sonce kljub koroni 
ni izgubilo sijaja, ljubezen še vedno greje 
naša srca, povsod so ponujene »bilke«, da 
se jih lahko oprimemo in vidimo, da smo 
ljudje pravzaprav čudežna bitja z notranjo 
močjo, ki nam pomaga, da vedno splava-
mo, poiščemo brv in gremo naprej. Naprej! 
Ste pomislili, kaj vse nas je korona nauči-
la? Ste pomislili, kaj je naučila naše otroke? 
Še pred letom dni so uporabljali računal-
nike, tablice, pametne telefone predvsem 
za fotografiranje, igranje igric, poslušanje 
glasbe in gledanje filmov, risank. Kaj pa 
danes? V tako kratkem času so ti isti otroci 
ugotovili, da vse te pametne naprave lahko 
služijo tudi in predvsem za učenje in delo. 
Prej smo učitelji to razlagali, jih kdaj napo-
tili na splet ali jim poslali kakšno e-pošto 
in to je bilo skoraj vse. Seveda v prejšnjih 
letih šolanja učenci spletnega učenja kljub 
domačim nalogam, prošnjam in zahtevam 
učiteljev niso niti obvladovali niti resno 
jemali. Kako tudi bi, saj niti učitelji nismo 
znali vsega tega, kar znajo danes. Koliko pa 
nas je znalo delati v Teamsovem spletnem 
okolju, nalagati v učilnico učno snov, se 
preko videa pogovarjati, učiti? Zdaj vse to 
obvladamo, pouk na daljavo deluje. A smo 
se ponovno predali nezaupanju in straho-
vom, da naši otroci ne bodo znali dovolj, 
ne toliko kot prejšnja leta, kot njihovi vr-
stniki v preteklih letih. Ne, res ne bodo 
znali toliko, ampak najverjetneje še več, 
nekaj drugega, česar pa prejšnje generacije 
niso znale. Precej otrok je moralo naenkrat 
odrasti, postali so samostojni, odgovorni, 
dosledni, samodisciplinirani, saj so njihovi 
starši v službi. Osamosvojiti so se morali 
in nekateri odgovorno začeti samostojno 
delati za šolo. In veste, kaj? Navdihujoče je 
spoznanje, da otroci več kot odlično dela-
jo sami. Res pa je, da imajo večkrat težave 
vsi, ki so do izdelkov otrok preveč kritični. 
Tudi v šoli, pri rednem pouku ne delajo vsi 
otroci vse odlično, ampak eni delajo več, 
drugi manj, eni delajo naloge, drugi ne, pač 
glede na sposobnosti in motivacijo. 
Torej, naši otroci so po sili razmer »odra-
sli«, naučili so se delati z najrazličnejšimi 
računalniškimi orodji v različnih spletnih 
okoljih … Vse to pa je sploh v zadnjih treh 
razredih več kot zlata vredna popotnica za 
srednjo šolo in hkrati pomembna iztoč-
nica/kompetenca za poznejše obdobje, za 
čas zaposlitve. Brez potrebe je strah, kaj 
vse so otroci v tem času izgubili, za kaj vse 
so oškodovani, kje bodo ostale dolgoroč-
ne negativne posledice. Ni vse tako črno. 

Po mnogih deželah sveta se otroci šolajo 
na daljavo iz najrazličnejših razlogov: od-
daljenosti od šole (avstralske prerije), iz 
zdravstvenih razlogov, ali zaradi načina 
življenja v družini, ali … In vsi ti otroci 
odrastejo v uspešne državljane, ki se izuči-
jo takšnih in drugačnih poklicev, dosežejo 
tudi visoko izobrazbo. Pa ne mislite, da pri-
segam na šolanje na daljavo. Ne, prisegam 
na klasično šolo, na šolsko zgradbo, v ka-
teri odmeva otroški smeh in prekipeva od 
radovednosti šolarjev. Ta zgled poznamo 
vsi. Blizu nam je. Učitelji smo se učili tega 
poklica, da bomo delali v razredu; otroci so 
v učilnicah, na hodnikih, v jedilnici, starši 
prihajajo na prireditve, govorilne ure. To 
je idila in naša podoba šole, ki jo na tem 
koščku zemeljske oble poznamo in živimo. 
Ampak trenutno te idile ni. In za to nismo 
odgovorni ne učitelji ne starši. Enostavno 
se je zgodilo. Nam, njim in onim ... po vsem 
svetu. Zato potegnimo iz tega najboljše. 
Bodimo ponosni na naše otroke, na to, kaj 
vse znajo, kako nas priključijo v videokon-
ferenčni roditeljski sestanek, kaj vse so se 
sami naučili, kako so brskali za študijskimi 
gradivi, kako so dokaze o učenju naložili 
v spletno učilnico. To ni kar tako. Naučili 
so se snov in hkrati pridobili vseživljenj-
sko kompetenco. Starši s temi čudovitimi 
otroki še naprej hodite na sprehode, pečete 
piškote, delate v delavnici, se učite za živ-
ljenje in predvsem počnete vse tisto, pri 
čemer se imate lepo, se smejete in si včasih 
tudi »tečkate«. Mogoče boste ob skupnem 
delu, klepetu spoznali tudi sosedov talent, 
za katerega se vam do zdaj še sanjalo ni.
In kaj smo se naučili strokovni delavci? 
Res nas v šoli med študijem niso nikoli 
učili o delu na daljavo, a smo se tudi mi 
prilagodili. Začeli smo iskati rešitve, nove 
strategije, kako bi olajšali delo otrokom, 
staršem in hkrati preživeli del časa tudi 
sami s svojimi družinami. Tudi za nas je bil 
začetek popolni stres. Vendar smo začeli 
plavati. Iskali smo najprej vsak svoje rešit-
ve, pozneje pa vedno več rešitev v timih, s 
sodelavci. Ene so bile boljše, druge smo za-
menjali, nadgradili, spremenili. Naše zad-
nje odločitve na šolski ravni je narekovala 
želja po zanimivosti. Za učence od 1. do 
5. razreda skušamo pripraviti za vsak dan 
nekaj posebnega. Zjutraj se razredi dobijo 
na videokonferenci, učence navdušimo za 
temo dneva, kjer so predmeti prepleteni 
in povezani, ob tem še skupaj kaj ponovi-
mo, se naučimo in navdušeno odidemo na 
samostojno delo. Ob koncu šolskega dne 
se ponovno srečamo, ko učitelji izdelke 
učencev pohvalimo, dopolnimo in po pot-
rebi kaj skupaj z njimi ponovimo. Na pred-

metni stopnji je bolj zahtevno, saj je pred-
metov veliko, vsak dan za sedem ur. Tudi 
tukaj predmete združujemo, predvsem 
vzgojne. Le-te pa so učitelji ostalih pred-
metov (SLO, MAT, FIZ, ZGO, NAR, KEM) 
vključili v svoje predmete. A to ni bilo tako 
preprosto. Učitelji vzgojnih predmetov so 
vsem drugim učiteljem posredovali cilje 
svojega predmeta. Tako je učitelj biologi-
je, geografije poiskal stičišče, kje se lahko 
z učiteljem glasbe, športa najde. Naenkrat 
smo postali tudi mi ponosni nase. Naučili 
smo se dela v spletnih okoljih in se zače-
li mrežiti, delati v parih ali celo v širšem 
timu. Prej smo to počeli enkrat ali dvakrat 
letno, zdaj je to naša že kar kontinuirana 
praksa, ki je olajšala delo predvsem učen-
cem. Pouk po urniku se tako konča prej 
kot v šoli, čeprav verjamemo, da marsikdo 
dela tudi še popoldan, a tako je bilo tudi v 
klasični šoli. Toda kdor želi, če redno dela 
po prilagojenem urniku, lahko popoldan 
izkoristi za poti v naravo, za izživljanje v 
svojih interesnih dejavnostih ali za odhod 
v svet domišljije – v tuje kraje, v živalski vrt 
… seveda s pomočjo knjig. Vse to bomo 
v tej »novi šoli« tudi ocenjevali ... Pa brez 
strahu. Ocenjujemo tisto, kar smo se zdaj, 
na daljavo naučili. In tega znanja je veliko. 
Mogoče je nekoliko drugačno kot prej, je 
pa zato toliko več vredno, ker so si ga učen-
ci pridobili bolj samostojno kot sicer.
Torej, glejmo z zaupanjem v jutrišnji dan 
– naprej. Zavedajmo se, da se učimo sami 
in zase. Da se odločamo sami in zase, če se 
bomo in koliko se bomo učili. Učitelji nam 
ponujajo najrazličnejša orodja za učenje, so 
motivatorji, kiparji, ki širijo otrokove po-
tenciale z različnimi dejavnostmi, so tre-
nerji, ki razvijajo spretnosti. Skratka, uči-
telji spodbujajo, vodijo, olajšujejo pot do 
znanja. Vse je vedno v nas samih, pa najsi 
smo veliki ali majhni otroci. 
Ob koncu povzemam misel dr. Buscaglia, 
ki je imel nadvse rad življenje, toda posa-
meznika je vedno postavljal na prvo mesto. 
Takole je v svoji knjigi citiral Kazantzakisa: 
»Imate čopič, imate barve; naslikajte si raj 
in stopite vanj!« Lahko pa uberete popol-
noma drugo pot, pravi, in takrat nikar ne 
krivite družbe. Zavedati se morate, da tak-
rat vso odgovornost nosite vi sami. 
In če hočemo izbrati življenje, je ravno v 
teh čudnih časih pravi trenutek za to od-
ločitev. Torej vzemimo čopič in jesensko 
paleto barv ter si narišimo takšen svet, v 
katerem bomo srečni – ne glede na trenu-
tni čas. Vse je mogoče.

Margareta Voglar, ravnateljica
OŠ Gustava Šiliha Laporje
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»KDAJ SE SPET DOBIMO V ŠOLI?«
Upali smo, da bo šolanje na daljavo le še 
oddaljen spomin na pomlad leta 2020. A 
so nas v pozni jeseni spet postavili pred 
dejstvo: trenutne epidemiološke razmere 
in z njimi povezana skrb za zdravje učen-
ce, učitelje in starše spet pošiljajo v šolo 
doma.
Iz pomladanskih mesecev šolanja na da-
ljavo smo učitelji, učenci in starši imeli 
mnogo izkušenj, ena najpomembnejših 
med njimi pa je prav gotovo: ni lahko, 
toda skupaj zmoremo.
Ob tem učitelji, ki poznamo značilnos-
ti in posebnosti naših otrok ter njihove 
specifične vzgojno-izobraževalne potrebe, 
ne moremo mimo mnogih  pomislekov 
o primernosti šolanja na daljavo za naše 
učence.

jo uspešno ponese v  usta, ko pri sedmih 
ali osmih letih spregovori prvo besedo, ko 
uspe oblikovati prvi stavek, ko po dolgih 
letih ne potrebuje več plenic in z žarečim 
obrazkom pove: »Lulat,« ter ponosno odi-
de do prostora, kjer je stranišče. Veselimo 
se, ko si otrok uspe samostojno obuti če-
vlje in zapeti ježke na njih, obleči majico, 
jopico, nadeti kapo … Ko prepozna ali z 
okornimi črkami napiše svoje ime, prešte-
je dva, tri, morda celo pet avtomobilčkov 
na mizi, zmore poslušati kratko pravljico 
ali spremljati predstavo, ko se smeji iz srca 
in veselo poje in pleše, pa čeprav so gibi 
morda okorni. V poznejših letih nekateri 
učenci z mnogo vloženega dela in truda 
usvojijo osnove branja in pisanja, v okvi-
ru področja splošna poučenost oziroma 
splošna znanja pa vsa leta spoznavajo sebe 
in svet, v katerem živijo, razvijajo govor, 
jezik in komunikacijo ter usvajajo osnov-
ne matematične pojme. Kot lepo opredeli 
učni načrt: gre za razvoj vseh sposobnosti 
naših učencev za aktivno vključevanje in 
socialno prilagajanje ožjemu in širšemu 
družbenemu okolju. Skozi celotno šolanje 
v posebnem programu, ki ga lahko obi-
skujejo do 26. leta starosti, pa učenci poleg 
znanja in socialnih spretnosti pridobivajo 
delovne navade in usvojijo veščine skrbi 
zase, kolikor je največ možno glede na 
sposobnosti in zmožnosti posameznika.
Mnogokrat so za to potrebni meseci ali 
leta dela in truda, veliko volje in vztraj-
nosti otrok in njihovih staršev ter delo 
učiteljev, logopedov, delovnih terapevtov, 
fizioterapevtov ter osebja, ki strokovnim 
delavcem pomaga pri izvajanju programa. 
Prav prikrajšanost za specialne obravnave 
in nedostopnost terapij ter izguba občut-
ka varnosti ob porušeni dnevni rutini in 
strukturi v času šolanja na daljavo je lahko 
vzrok, da otroci izgubijo mnogo prej s tru-
dom pridobljenih veščin in znanj. Pa smo 
skupaj z njimi spet na enem od začetkov 
… In pomisliš, da ni prav in ni pošteno, da 
sta jim odvzeti pravica in dostopnost do 
tega, kar spodbuja njihov razvoj, razvija in 
ohranja njihovo samostojnost ter sposob-
nosti in zmožnosti za učenje novih veščin 
in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno 
funkcioniranje v vsakdanjem življenju.
Pa smo se v šolo na daljavo vseeno podali 
z optimizmom, dobro voljo in pripravlje-
nostjo na podporo in sodelovanje v tri-
kotniku učitelj, učenec, starši. Učitelji pa 
še dodatno opremljeni z novimi znanji o 
uporabi najrazličnejših digitalnih tehno-

logij, ki naj bi učenje na daljavo omogo-
čale in podpirale. Tako kot pomladi tudi 
tokrat nismo vedeli, kako dolgo bo traja-
lo, da se spet zberemo v našem razredu, 
v šoli. Zavedali pa smo se, da imajo naši 
učenci starše, ki jim neomajno stojijo ob 
strani in jim nudijo pomoč in podporo ter 
skrbno sodelujejo z učitelji.
In ko smo že v šoli na daljavo, se odlo-
čimo: tudi mi, najmlajši iz posebnega 
programa, bomo imeli videokonference! 
Pa kaj, če kak otrok ne govori ali zmore 
oblikovati le nekaj besed, se bomo že spo-
razumeli.
Ati pošlje SMS: »L. čaka pred računalni-
kom.« Učiteljica hitro pošlje povezavo do 
spletnega srečanja in … ena, dve, tri se 
na zaslonu prikaže simpatičen obrazek z 
najlepšimi kodri daleč naokoli, na njem se 
nariše nasmeh do ušes, pospremljen z ra-
zorožujočim brundajočim smehom. Prek 
zaslona si mahamo na vso moč, učiteljica 
vidi največji avtobus igračko, L. in ati po-
kažeta, kako se žogata. Na vprašanje, ali se 
kaj vozi s svojim kolesom, L. navdušeno 
pove: »Jaaaa.« Ati še pove, kaj vse od nalo-
ženih nalog sta že naredila, L. pa pred za-
slonom veselo maha z enim od izdelkov. 
V ozadju se občasno zasliši glas mamice, 
ki med videokonferenco fotografira L., da 
bo fotografija za vedno v zbirki družin-
skih spominov.
Popoldneve med 17. in 18. uro ima uči-
teljica rezervirane. V tem času pogosto 
pokliče N. Mama pove, da prve dni sploh 
ni mogel dočakati, da se vrne iz službe sta-
rejši brat, ki mu »naštima« videopoveza-
vo. Na računalniku brni, učiteljica nemu-
doma sprejme klic in na zaslonu se pojavi 
žareč obrazek, ki nekaj časa samo gleda in 
se smeji. Učiteljica spodbuja: »N., zdravo. 
Kako si?« Širok nasmešek in zvonki gla-
sek odgovori: »V redu.« Svetlolasa glavica 
se nagne čisto k zaslonu, kot da bi hotela 
zlesti vanj. Potem učiteljica izve, da je jut-
ranje lulanje v straniščno školjko uspelo 
… Učiteljica navdušeno ploska: »Bravo!« 
Deški obrazek še bolj zažari, v odraslih pa 
vznikne tiho upanje, da bo morda nekoč 
tudi N. lahko brez plenic … Potem N. in 
njegova mamica, ki z njim skrbno opra-
vi vse naloge, pokažeta sovico, ki sta jo 
skupaj izdelala, pa ogledalce iz pravljice, 
skupaj povesta in z gibi pokažeta pesmi-
co. Za nalogo gnetenja mehke mase, ki 
so jo učenci dobili pri delovni vzgoji, sta 
skupaj zamesila in spekla kruh. Trenirata 
natančno umivanje rok, oblačenje in sla-

Našo šolo obiskujejo učenci s posebni-
mi potrebami v programu osnovne šole 
z nižjim izobrazbenim standardom ter v 
posebnem programu vzgoje in izobraže-
vanja. Učenci nujno potrebujejo nepo-
sredni pristop, veliko specialnih prilago-
ditev in pristopov glede na individualne 
specifike, delo na konkretnem nivoju in 
takojšnjo povratno informacijo. Dnevna 
rutina in struktura sta zanje še toliko bolj 
pomembni, ker jim dajeta občutek var-
nosti, ki ga nujno potrebujejo. Le takšno 
spodbudno okolje otrokom s posebnimi 
potrebami omogoča ustrezno funkcioni-
ranje in razvoj njihovih potencialov v naj-
večji možni meri.
V posebnem programu vzgoje in izobra-
ževanja se šolajo otroci z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju, avtiz-
mom, drugimi pridruženimi motnjami 
ter mnogimi težkimi boleznimi in ovira-
mi. 
Pri nas se življenje in delo vrtita drugače, 
počasneje, z mnogimi prilagoditvami in  
prilagojenimi pristopi. So  otroci, pri ka-
terih kot velik napredek štejemo dosežke, 
ki so v očeh večine staršev samoumevni 
– ko otroku uspe obdržati žlico v roki in 
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čenje posameznih kosov oblačil, učiteljica 
izve, da N. pomaga tudi pri brisanju jedil-
nega pribora. Potem N. čisto resno vpraša: 
»Ka ti si se petdeset kil zredila?« Stavek, 
ki se je kdove kje in kdaj, ob kaki drugi 
priložnosti vtisnil v malo glavo in je zdaj 
vzniknil na plan, povzroči, da planeva obe 
z N.-jevo mamico v smeh. Tudi N. posta-
ne še boljše volje, smeje se in izvaja zanj 
značilne stereotipne gibe z rokami. Preden 
prekinemo klic, si vsaj še trikrat pomaha-
mo in rečemo adijo. 
Učiteljičin prst drsi po telefonu, vse do 
znanega imena in pritisne tipko za vide-
oklic. Nemudoma se na zaslonu pojavi 
nasmejan obrazek, ki zre v učiteljico. »N., 
zdravo.« »Zdravo,« se odzove otrok, ki ne-
koč ni zmogel očesnega stika, ni zmogel 
pokimati in reči ja ali odkimati in reči ne. 
Edini glasovi, ki so jih bližnji dolga leta sli-
šali, so bili is, is, isss … različne dolžine in 
višine. Otrok, ki je najraje nekje sam zibal 
polkrožno kocko ali neskončno dolgo pre-
lival vodo in opazoval sipanje peska, zdaj 
dela še marsikaj drugega: piše črke, pre-
poznava besede, se sporazume tudi z be-
sedami, se ob slikovni podpori preizkuša v 
sestavljanju povedi in jih poskuša  izraziti 
tudi že z govorom, šteje, pleše, poje prep-
roste pesmice, skrbno ureja svoje stvari in 
potrebščine ter pomaga atiju pri različnih 
domačih opravilih. Nasmejani obrazek 
nenadoma izgine z zaslona, pa samo za 
hip – toliko, da malo poskoči in se zavr-
ti okoli svoje osi, potem pa se vrne in ob 
pomoči atija pove, da ravnokar kuhata 
kompot. Našteje, da bosta vanj dala jabol-
ka, vodo, sladkor in cimet. Ati pove, da je 
dopoldan rešila 16 delovnih listov, čeprav 
jih je učiteljica, ki ji redno pošilja dodatno 
gradivo, spela po štiri skupaj za en dan. Ati 
se smeji, ko pove, da ni hotela nehati, da 
je priganjala »še« in se šele po toliko dela 
odločila in s kretnjo in besedo povedala, 
da je konec. Deklica, ki zgodaj zjutraj čaka 

pri oknu, ko izve, 
da bo učiteljica tisti 
dan pripeljala nove 
naloge. Deklica, ki 
vsako jutro atiju po-
kaže na šolsko tor-
bico, da bi končno 
že šla v šolo … 
L. čaka na vide-
okonferenco zvečer, 
po 19. uri. Takrat je 
možno, saj se mami 
vrne iz službe. Ko 
se prvič vidimo, se 
tudi L. raztegnejo 
usta do ušes. Pogo-

vse delamo v kuhinji. Tako in tako pa vse 
piše v poslanem gradivu, ki mu učiteljica 
vsak dan priloži še dodatna navodila po 
elektronski pošti. V njih staršem predsta-
vi tudi glavne vzgojno-izobraževalne ci-
lje predvidenih dejavnosti. Prav je, da so 
seznanjeni z njimi, saj se s tem delo doma 
popolnoma osmisli. Ja, šola doma ni kar 
tako. Učiteljica se že vnaprej veseli novega 
video srečanja. Pomahamo si, si rečemo 
adijo in prisrčen dekliški obrazek z dvema 
čopkoma izgine z računalniškega zaslona. 
Učiteljica še malo obsedi za mizo. Raču-
nalniški zaslon potemni. Pred očmi se 
nizajo podobe, veseli obrazki, v ušesih 
odzvanjajo zvonki otroški glasovi, brun-
dajoč smeh, besede in prvi okorni stavki, 
učiteljičina misel preslika otroške glave za 
mize v učilnici. 
Zaželi si, da se kmalu srečamo v edini 
pravi šoli za otroke vseh starosti in po-
sebnosti – v živo, med prijatelji, v našem 
razredu, v naši šolski stavbi. Toliko tega je 
še, kar bi jih rada naučila, jim povedala in 
doživela z njimi. V živo, ne prek računal-
niškega zaslona ali tablice …

Ksenija Sorčnik

PRIDNE ALENKINE ROKE 
Alenka Narobe z Leskovca pri Pragerskem 
se lahko pohvali z zavidljivim, nevsakda-
njim hobijem. Izdeluje vse vrste živali, 
ježke in druge miniaturne predmete, tudi 
venčke in aranžmaje. Otroci in predvsem 
vnukinje živa, Sara in Mia jo pri tem delu 
zelo radi opazujejo in se veselijo z njo. Jež-
ka na fotografiji je izdelala po lastni domi-
šljiji iz naravnega materiala, slame, sena, 
korka, vreče za krompir, kostanjeve žice in 
stvari, ki jih najdemo v naravi. Za takšne-
ga ježka je treba delati kar ves dan, vse je 
treba sestaviti, zlepiti in sešiti, potrebna 

sta tudi potrpljenje in natančna izdelava. 
Alenka ježke izdeluje v veselje otrok, saj 
ga vsak z veseljem sprejme. Njeno zado-
voljstvo pa je, da so jim všeč in da jih imajo 
pred hišami za okras. Tudi pri Alenki ima 
svoje mesto in krasi njihov dom. Pravi, da 
ima še veliko idej, ki jih bo izpopolnila in 
pripravila še kaj zanimivega. 

Brigita Ptičar

vor teče o vsem mogočem: da se veliko 
igra, pomaga mamici, da si sama umije 
zobe, da ji pri česanju pomaga ati, da se 
trudi čimbolj samostojno obleči in obuti. 
L. prešteje in pove, da ima dva čopka na 
glavi, dve ušesi, en nos in pet prstov na 
roki. Učiteljica spozna še njeno prijatelji-
co, plišasto kravo Milko, ki je vijoličaste 
barve. Ob L. so na videokonferenci tudi 
plišasti jelenčki Rudolfi. L. jih prešteje in 
pove, da so trije. In vsi so rjave barve. Eden 
ima rdečo pentljo okoli vratu, vsi pa rdeč 
nosek. Izbere največjega med njimi in ga 
postavi pred ekran. L. veselo poskoči in se 
malo zavrti na bratovem računalniškem 
stolu, pove, da ga je kupil ati in da je fino 
sedeti na njem, ko ima videokonferenco. 
Potem zapoje kitico pesmice o jelenčku 
Rudolfu. Učiteljica se spomni, da že okto-
bra ali pa še junija v razredu kdaj zavrtimo 
in plešemo na pesmico o jelenčku Rudol-
fu, ker je takšna pač glasbena želja … L. in 
učiteljica se dogovorita, da se do naslednje 
videokonference L. nauči pesmico o levi 
in desni roki, posluša in gleda posneto 
pravljico Veveriček posebne sorte, nari-
še veveričko ter skupaj z atijem prepeva 
in gibalno ponazarja pesmico o tem, kaj 
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ZBIRKA PESMI GORAZDA ŠINCEKA
Bistričan, domačin Gorazd Šincek - Gogi 
je nedolgo tega v samozaložbi izdal zbir-
ko pesmi, ki si jo bo moč izposoditi tudi 
v Knjižnici Josipa Vošnjaka. Na platnico 
knjižice je napisal: »Še preden 
sem se rodil, nekdo številko 
13, zakleto, neprijazno je nar-
dil … To ni veljalo za avgust 
63, ko sem privekal na ta svet, 
ki ga nisem in ne morem ra-
zumeti niti danes. Svoboda, 
meni najljubša beseda, biti 
nekje zunaj, danes bi rekli 
hiperaktiven otrok, barabin. 
Sam se nisem tako počutil. 
Prvič me je v 7. razredu do-
mov pripeljala policija, ker 

sem baje pobegnil od doma. Tako večkrat 
do polnoletnosti, ko so me dokončno 
spustili z vajeti mladoletnih in se je zgo-
dila ulica, ki je ponujala svobodo, beg od 

realnosti, alkohol, droge, rock n roll, vse 
ekstremno, do konca. In to na nek način 
skušam izraziti. 
Hvala, če bo kdo prebral.«
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ČLANI DU ČREŠNJEVEC
NA TEKMOVANJU V PIKADU 

Člani Društva 
invalidov Čreš-
njevec so se pred 
časom udele-
žili območne-
ga tekmovanja 
ZDIS v pikadu 
v Murski Soboti. 
žensko ekipo so 
sestavljale Brigi-
ta, Mira, Ljuba 
in Tilčka, mo-
ško pa Zvonko, 
Peter, Štefan in 
Ludvik. Zaradi 

novega koronavirusa je tekma potekala 
ločeno po ekipah in ne po sistemu izpada-
nja. Poleg tega so pogrešali druženje, saj 
se z nekaterimi tekmovalci vidijo le enkrat 
na leto. Novi športni referent za pikado 
Peter Lešnik in predsednik DU Črešnje-
vec Anton Kolar sta bila s tekmo zadovolj-
na. Privoščili so si dobro kosilo in domačo 
kapljico in se nato odpravili proti domu. 
Dodajmo še, da DI Črešnjevec letos obe-
ležuje 25 let delovanja. A tudi to prazno-
vanje je prestavljeno, in sicer na čas, ko se 
bodo razmere glede covida-19 izboljšale. 
želja vseh invalidov pa je, da se spet vsi 
snidejo zdravi in da se poveselijo kot nek-
daj.

Brigita Ptičar 

TRGATEV V DOMAČEM KROGU 
Na Štajerskem že od nekdaj obstajata dva 
družinska praznika, koline in trgatev. Na 
podeželju ni bilo hiše, pri kateri ne bi redili 
prašičev za domače potrebe in ni bilo niti 
domačije, ob kateri ne bi vsaj na brajdah 
rastla trta samorodnica, običajno klinton, 
izabela in šmarnica. Redki so bili, ki so 
imeli »amarekanra«, kot so rekli žlahtnim, 
cepljenim trtam.
Tokrat smo bili povabljeni na trgatev na 
domačiji Furek. Gospodar Mirko nas je 
najprej povabil v svojo klet, v kateri je še 
lansko vino, da smo ga malce »ruknili«, 
nato nas je povabil v vinograd in nam po-
vedal: »Imam le manjši vinograd, v njem 
tudi stoji, kot je v naših krajih navada, klo-
potec. Trgatev pa je vsako leto nekak dru-
žinski praznik. To je dan, ko se v vinogra-
du zberemo domači, sorodniki in prijatelji. 

Letos smo trgatev skrčili le na najbližje 
sorodnike prijatelje, kajti število udele-
žencev nam omejujejo predpisi v zvezi z 
epidemijo koronavirusa. Z veseljem smo v 

in solato, seveda pa je bilo poskrbljeno 
tudi za odlično sladico in sladki mošt.«

Brigita Ptičar
dveh urah potrgali 
izvrstno grozdje, 
ki pa ni le stare 
sorte, je tudi no-
vejše. Letos je bilo 
še posebej sladko 
in kakovostno. Ko 
smo potrgali, smo 
si zapeli eno do-
mačo. Spremljal 
nas je glas klopot-
ca in že nas je go-
spodinja Milena 
čakala z domačo 
svinjsko pečenko 

BREZ DOBRIH KUHARJEV 
NI DOBRE HRANE  
V času epidemije se le redko še kaj dogaja. Vsak pa se rad 
spomni druženja na Brinju. Na Brinju imajo svoje prosto-
re veterani, ki zanje dobro poskrbijo. Radi se pohvalijo tudi 
s svojimi kuharji, ki vedno pripravijo odlično kulinariko. 
Glavni med njimi je Peter Turin, ki mu gre dobro od rok 
vsako gospodinjsko delo. Ko se kaj dogaja, vedno zadiši po 
dobrem prebrancu, golažu, pohorskem loncu ali po domači 
kranjski in kislem zelju. Vsako sredo, ko so se zbrali, je za-
dišalo po odlični kulinariki. želja vseh je, da se kmalu spet 
zberejo in kakšno rečejo ter skupaj nazdravijo.

Brigita Ptičar
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NAŠE NAJBOLJŠE  
Center domače in umetnostne obrti 
(CDUO) Slovenska Bistrica je prejšnji me-
sec na svoji spletni strani odprl virtualno 
razstavo izdelkov slovenjebistriških roko-
delcev, ki so prejeli certifikat v projektu 
vzpostavitve kolektivne blagovne znamke 
(KBZ) Naše najboljše. Natalija Sinkovič, 
Darja Hudin, Vesna Plavec in Marijan Cr-
nič ter CDUO Slovenska Bistrica so med 
prvimi, ki so za svoje izdelke pridobili 
pozitivno mnenje strokovne komisije in 
pravico do uporabe KBZ Naše najboljše. S 
tem so rokodelci iz Slovenske Bistrice do-
kazali, da uspešno ohranjajo in razvijajo 
rokodelsko tradicijo na najvišji kakovostni 
ravni. 
Zavod za turizem Maribor Pohorje je po-
leti predstavil nov projekt vzpostavitve 
KBZ Naše najboljše, septembra pa so že 
izvedli prvo ocenjevanje rokodelskih iz-
delkov in izdelkov unikatnega ter indu-
strijskega oblikovanja. Mariborski zavod 
za turizem s projektom vzpostavlja celo-
vito in usklajeno ponudbo kakovostnih 
izdelkov in storitev na območju Maribo-
ra z Dravsko dolino in Dravskim poljem, 
Pohorja in Kozjaka ter Slovenskih goric. K 
sodelovanju skušajo pritegniti ponudnike 
produktov, ki izražajo vrednote osebnega, 
pristnega, lokalnega in trajnostnega ter 
ponazarjajo štajersko gostoljubje. 
Pri tem sledijo modelu Izvorno slovensko, 
ki temelji na petletnem faznem procesu 
razvoja. V prvi fazi razvijajo mrežo po-
nudnikov in bazo rokodelskih izdelkov, 
pridelkov in živilskih lokalnih izdelkov z 
dodano vrednostjo. Ti so osnova certifici-
rane gastronomske ponudbe v gostinskih 
obratih in v naslednji fazi tudi certificira-
ne ponudbe nastanitvenih obratov, gastro-
nomskih prireditev in vodenih doživetij 
pri ponudnikih.
Strokovna komisija v sestavi priznanih 
strokovnjakov in izobraževalnih ter stro-
kovnih institucij je poleti izvajala delav-
nice in svetovanja ponudnikom, jeseni pa 
že ovrednotila njihove prijavljene izdelke. 
Pravico do uporabe KBZ Naše najboljše je 
med drugim podelila trem bistriškim ro-
kodelkam in rokodelcu ter rokodelskemu 
centru, ki so prejeli pozitivno mnenje za 
skupno kar 38 rokodelskih izdelkov.
Natalija Sinkovič je za pridobitev certifi-
kata KBZ Naše najboljše pripravila izdelke 
iz čiste ovčje volne in lanene vrvice – »špa-
ge«. Gre za trpežna, naravna, razgradljiva 

in pralna materiala, katerih prednosti in 
uporabnost so poznali že naši predniki. Po 
Pohorju so se od nekdaj pasle ovce, ki so 
dajale čisto ovčjo volno, pridne ženske roke 
so jo spredle in iz nje spletle topla zimska 
oblačila, otrokom pa so izdelale preproste 
igrače. Na temeljih pohorske dediščine so 
nastali tudi volneni izdelki Natalije Sin-
kovič: tople zimske nogavice in rokavice, 
pohorski copati, deklica in gozdni palček. 
Iz lanene vrvice, ki so jo nekoč prav tako 
predli doma, pa kvačkani podstavki, naku-
povalna mreža in nahrbtnik.

Ponovna uporaba, lokalni material in 
trajnostno oblikovanje iz industrijskega 
aluminija (tovarna Impol ima v Sloven-
ski Bistrici bogato 190-letno tradicijo) so 
zaščitni znaki blagovne znamke Vesne 
Plavec Avantgard metalli. V svojem pre-
poznavnem stilu je s prepletom tradici-
onalnih zlatarsko-kovaških tehnik in z 
uporabo starinskih ročnih orodij, ki jih 
kot oblikovalka in rokodelka uporablja 
v vseh svojih delih, predstavila štiri dela. 
Uhani in sponka štajersko srce sta njeni 
samostojni deli, v dveh delih je ustvarjal-
ne moči združila z mojstrom ročno obde-
lanega kamna Marijanom Crničem. Lo-
kalni kamen, pohorski škrilj, iz Koritnega 
nad Oplotnico in industrijski aluminij iz 
bistriškega Impola sta dobila novo dimen-
zijo v čudoviti simbiozi minimalističnega V volni je vir navdiha našla tudi Darja 

Hudin, ki je prejela certifikat za svoje ple-
tenine: kapo z zanimivim reliefnim vzor-
cem, dvojno pleten brezrokavnik, dvoj-
no pleteno odejo, naglavni trak, volnene 
nogavice in tri različice volnenih rokavic. 
Kot likovna pedagoginja pri pletenju po-
sebno pozornost namenja kombiniranju 
barvnih tonov posameznih volnenih niti 
in izbiranju vzorcev, ki jih povzema po 
tradicionalnih slovenskih motivih. Njen 
prepoznavni pletilski izraz je tehnika 
dvojnega pletenja, zaradi katere so njene 
pletenine izjemno tople in se lahko nosijo 
na obeh straneh. So trpežne in ne obre-
menjujejo okolja.

oblikovanja. Nastala sta simpatično so-
dobno stojalo štajersko srce in vsestran-
sko uporaben dekorativni pladenj.
Strokovno komisijo je prepričal tudi na-
bor prijavljenih keramičnih izdelkov, ki 
jih kot interpretacije tradicionalnih lon-
čarskih izdelkov iz vsakdanjega življenja 
naših prednikov izdelujejo v CDUO Slo-
venska Bistrica. »Tri pozitivno ocenjene 
kolekcije zajemajo 16 uporabnih in de-
korativnih ročno oblikovanih izdelkov 
standardnih oblik, poslikanih z motivi 
slovenske krasilne umetnosti. Potičnik, 
sklede, pekače, skodelice za enolončnico, 
klobasarico in terilnik so v svojih kuhi-



Stran 33DRUŠTVAInformator, december 2020

njah uporabljale naše babice. Zajemalko, 
vrelno veho, hladilnik in vrč s čašami so 
pri kletarskih opravilih potrebovali naši 
dedki,« pravi Anja Zamuda iz CDOU Slo-
venska Bistrica. To je le nekaj primerov iz 
širokega nabora izdelkov slovenjebistri-
škega rokodelskega centra, ki vključujejo 
dimenzijo ohranjanja in razvoja nesnovne 

kulturne dediščine in so rezultat 17-letne-
ga dela. 
Za promocijo znamke Naše najboljše bo 
skrbel Zavod za turizem Maribor, ki je 
tudi lastnik in nosilec novo oblikova-
ne znamke. Vzpostavitev in nadgradnjo 
oskrbno-prodajnih poti ter drugo logi-
stiko pa bo prevzela Zadruga Dobrina, ki 

že vrsto let razvija ponudbo trajnostnih 
lokalnih pridelkov in izdelkov. Izdelki s 
certifikatom KBZ Naše najboljše bodo na 
voljo tudi v njihovi trgovini na Gosposki 
ulici v Mariboru.

Tomaž Ajd 

IZŠLA KNJIGA MARIJE MARKIČ
MOJA, TVOJA, NAŠA ZGODBA 

Pred kratkim je izšla knjiga Marije Mar-
kič, članice Turističnega društva Viničar 
Zgornja Polskava, z naslovom Moja, tvoja, 
naša zgodba. Knjiga je nastala s podporo 
TD Viničar in Zavoda za kulturo Sloven-
ska Bistrica. 
Upokojena učiteljica se je dela lotila veli-
kopotezno, knjigo je zasnovala kot priče-
vanje starejših krajanov Zgornje Polskave 
o življenju v kraju nekoč. »Obiskala sem 
več kot 40 krajanov. Vsakega vsaj dvak-
rat. Prvič za pogovor in drugič, da sem 
jim sestavek predstavila, kaj dopolnila ali 
spremenila, če česa prvič nisem prav ra-
zumela. Nekateri so zgodbe napisali sami. 
Ker sem zbrala tudi veliko fotografij, se 
je mapa s prispevki kar debelila. Tri leta 
so moje misli okupirala nova spoznanja o 
Zgornji Polskavi in njenih ljudeh,« pravi 
Marija Markič, ki je še kot študentka na-
pisala zgodovinski in zemljepisni pregled 
domačega kraja. 
»Sogovorniki so mi predlagali, koga naj 
še obiščem in katere dogodke naj raziš-
čem. Vedno je tako. Več, kot že veš, več 
je novih vprašanj. Zato sem se malo bolj 
poglobila še v bolj oddaljeno preteklost 
Zgornje Polskave, v delo krajevne skup-

nosti od njenega nastanka leta 1963 naprej 
in v Šolsko kroniko, ki me je opomnila, 
da bo leta 2021 200 let od začetka šole na 
Zgornji Polskavi,« pojasnjuje avtorica. Kot 
pravi, se ji je ideja za knjigo porodila ob 
pogovoru s starejšo, nekoč zelo aktivno 
krajanko, ki je bila povabljena na otvori-
tev novega vrtca na Zgornji Polskavi. »Bila 
je navdušena nad prostori v vrtcu pa tudi 
otvoritveno prireditev je pohvalila. žal ji 
je bilo le, da na prireditvi niso niti ome-
nili, kako je prvi vrtec na Zgornji Polskavi 
nastal z navdušeno improvizacijo treh kra-
jank in podporo krajanov. V pogovoru sva 
prišli do zaključka, da današnji vzgojitelji 
in učitelji pač o preteklosti našega kraja 
prav malo vedo. Od kod pa bi lahko kaj 
izvedeli?«

Marija Markič med drugim ugotavlja, da 
so po letu 1970 na Zgornjo Polskavo pri-
hajali novi naseljenci, med njimi številni 
izobraženci, ki pa se v življenje in delo 
krajevne skupnosti niso kaj posebej vklju-
čevali. »Dovolj jim je bil njihov dom v 
zares lepem okolju pod južnimi obronki 
Pohorja. Tudi svoje otroke so vozili v šolo 
v Maribor, kjer je bila večina staršev zapo-

slenih. Razumljivo, saj je bila na Zgornji 
Polskavi le podružnična šola Osnovne 
šole Spodnja Polskava s štirimi razredi. 
In tako tudi otroci novopriseljenih niso 
vzpostavili stika z domačim krajem. Ved-
no mi je bilo žal, da tega potenciala 'novih 
sokrajanov' krajevna skupnost ni mogla 
izkoristiti za večji napredek kraja. Bile pa 
so tudi svetle izjeme,« pojasnjuje avtorica. 

Zamisel o nastanku knjige je podprl 
upravni odbor TD Viničar, ki ravno letos 
praznuje desetletnico obstoja. »Ko sem 
turističnemu društvu ponudila idejo o 
zbiranju zgodb, nisem imela jaz in nih-
če drug predstave o tem, kaj bo nastalo, 
še manj smo si predstavljali, kako nasta-
ne knjiga. Po treh letih sem jo v začetku 
novembra dobila v roke. Izjemen obču-
tek! In tudi vsa tri leta, ko je nastajala, so 
bila zame izjemna. Izjemna zato, ker sem 
vedela, da delamo nekaj, kar bo koristilo 
sokrajanom, ker so me krajani prijazno 
sprejemali in z veseljem sodelovali in ker 
bomo v tem 'koronaletu' kljub vsemu lepo 
obeležili deset let obstoja našega turistič-
nega društva,« ne skriva zadovoljstva Ma-
rija Markič. 
Pri delu so ji znatno pomagali Petra Bo-
rec, ki je zapise vnesla v računalnik, Fran-
ci Padežnik, ki je naredil veliko fotografij, 
in Slavko Osebik, ki je prispeval starejše 
fotografije Zgornje Polskave in glasila 
krajevne skupnosti. Lektorsko delo je op-
ravila Duška Kancler, Manica Kramber-
ger, predsednica TD Viničar, pa je zbirala 
finančna sredstva za društveni prispevek 
k izdaji knjige. Naslovnico knjige so opre-
mili s portalom baročnega dvorca na 
Zgornji Polskavi, njegovo notranjost pa 
zapolnili z delčki iz Šolske kronike. Knji-
go, ki ima 292 strani, je založil Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica. Naprodaj je 
pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica 
in na sedežu društva Viničar.  

Tomaž Ajd 
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TEDEN SPLOŠNIH KNJIžNIC
Vsako leto slovenske splošne knjižnice v 
mesecu novembru praznujemo, vendar 
je bilo letošnje leto zagotovo drugačno, 
posebno in polno novih izzivov. Moja 
knjižnica povezuje je bil letošnji slogan 
ob tednu slovenskih splošnih knjižnic 
med 16. in 20. novembrom. Knjižnica 
zagotovo ustvarja trdno vez med ustvar-
janjem, posredovanjem, duhovnim bo-
gatenjem, razumevanjem in učenjem.
Slovenske splošne knjižnice tudi v tem 
času ponujamo svojim uporabnikom 
spletne storitve, povezovanja z drugimi 
organizacijami, izposojo e-knjig in mno-
go drugih digitalnih aktivnosti, ki smo 
jih knjižnice ustvarile in izvedle v času 

epidemije. Seveda pa knjižnice še vedno 
izposojamo tudi fizične knjige, ki so kljub 
bogati digitalni ponudbi visoko na lestvici 
zaželenih knjižničnih storitev. Prav zaradi 
tega se knjižničarji tudi v času epidemije 
trudimo za čim večjo dostopnost do tega 
gradiva, ob varni brezkontaktni izposoji v 
knjižnici tudi s pošiljanjem po pošti ali pa 
ga uporabnikom dostavimo na kak drug 
način. Prisotnost knjižničarjev v domačih 
okoljih prebivalcev je ustvarilo zaupanje, 
ki ga uporabniki izkazujejo z uporabo sto-
ritev knjižnic. živimo in delamo v času, 
ko je zaupanje najpomembnejša vrednota, 
ki pomirja in obenem odpira možnosti 
za prihodnost. Porast uporabe digitalnih 

knjižničnih storitev, ki jih imajo uporab-
niki tudi sicer na voljo, kaže na posebnost 
časa, v katerem živimo. Knjiga v fizični in 
elektronski obliki še vedno ostaja nepo-
grešljivo sredstvo za krepitev duha in je 
najpomembnejši člen v izobraževalnem 
procesu. 
Ko se soočamo z nastalo situacijo, je še 
kako pomembno, da se lahko zanesemo 
na ljudi in storitve, ki nam pomagajo to 
obdobje lažje prestati. V tednu splošnih 
knjižnic smo vse knjižnice po Sloveni-
ji državljanom še posebej sporočale, da 
kljub razmeram še vedno opravljamo po-
vezovalno vlogo v družbi. 

Želite sorodniku, prijatelju, znancu podariti nekaj posebnega?

Za vas smo pripravili posebno ponudbo izvirnih daril – slikanico 
Lovro s košem gre! in zbornik Knjižnica – naša in vaša zgodba. 
Lahko pa podarite tudi letno članarino v Knjižnici Josipa Vošnja-
ka Slovenska Bistrica. Vaše darilo bo prinašalo veselje, znanje in 
sprostitev kar vse leto.

Darilni bon v vrednosti letne članarine, slikanico in zbornik lah-
ko kupite v osrednji in v vseh krajevnih knjižnicah. Obiščite nas.

NOVOST V  KNJIžNICI :  AUDIBOOK
Članom naše knjižnice je na voljo novost: izposoja zvočnih 
knjig v slovenskem jeziku na daljavo.
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ponuja svojim 
članom možnost izposoje zvočnih knjig na mobilni aplikaciji 
Audibook. Trenutno so na voljo naslovi leposlovja za odrasle, 
mladino in otroke ter strokovna literatura. Ponujeni so na-
slovi slovenskih in tujih avtorjev in knjige namenjene vsem 
starostnim skupinam.
Vsak član knjižnice si lahko izposodi do pet zvočnih knjig, 
ki se izposojajo za 14 dni. Po poteku roka izposoje se knjige 
samodejno vrnejo v spletno knjižnico. Če knjigo predčasno 
vrnete ali ji poteče rok izposoje, si lahko izposodite drugo 
zvočno knjigo.
Postopek izposoje zvočnih knjig je enostaven, pogoja za izpo-
sojo pa sta le urejeno članstvo v knjižnici in naložena aplika-
cija Audibook na osebnem mobilnem telefonu. Aplikacija je 
dostopna v trgovini Play (za Androidne telefone) ali v apli-
kaciji App Store (za telefone Apple). Po namestitvi aplikacije 

si ustvarite račun s pomočjo spletne pošte ali 
Facebook računom. Zatem je treba povezati 
Audibook z vašo knjižnično izkaznico, zato 
pod zavihkom meni pritisnite tipko Knjižnič-
na izposoja. V polju Knjižnica izberite našo 
knjižnico in vpišite zahtevane 
podatke ter potrdite s tipko 
Dodaj knjižnično izkaznico. 
Sedaj ste uspešno dodali svojo 
knjižnično izkaznico in vam je 
omogočena knjižnična izposo-
ja zvočnih knjig. 
Za izposojo v mobilni aplikaciji 
pritisnite zavihek Vse knjige, ki 

DOBRA IDEJA ZA DARILO

ga najdete zgoraj desno. Vse knjige, ki so na voljo za izposojo, so 
označene z ikono na zaslonu. Po izbrani zvočni knjigi le še potrdite 
izposojo in jo prenesite na svojo napravo. želimo vam veliko užit-
kov pri poslušanju. (Tanja Jakolič)

Osnovni podatki o splošnih knjižnicah
Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice raz-
polagamo z 12 milijoni enot gradiva, letno nas obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Četrtina vsega prebivalstva Slovenije je 
članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice 
si v povprečju izposodi 50 enot gradiva na leto in lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih 
knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski 
centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.
V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih 
storitev, v pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot ak-
tivnega partnerja v družbi. (Povzeto po sporočilu za javnost Vesne Horžen, predsednice Združenja splošnih knjižnic.) 
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LETO 2021 :  JURČIČEVO LETO

Tudi letos vas nagovarjamo in vas vabi-
mo, da se nam pridružite pri branju s pri-
poročilnega seznama Vošnjakove bralne 
značke za odrasle. že sedmo leto zapo-
red. Letošnja sezona bralnega potovanja 
nosi naslov ˝Za cknit od smeha˝ in bere-
mo humor. Še vedno je čas, da posežete 
po priporočenih knjigah.
Letošnje leto je drugačno, posebno. Zato 
podaljšujemo rok za oddajo izpolnjenih 
zgibank do konca meseca januarja 2021, 
ko se Vošnjakova bralna značka zaključi. 
Zagotovo je čas za smeh še kako pri-
meren, saj vemo, da s humorjem ubla-
žimo napetost, tesnobo, osamljenost ali 
pa kakšno drugo neprijetno življenjsko 
situacijo. Humor nam daje moč, nove 
perspektive, spodbuja ustvarjal-
no razmišljanje in kreativnost. 
Pravijo, da je smeh pol zdravja, in 
verjetno imajo prav.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za 
sodelovanje pri bralni znački za 
odrasle in prav tako se nam lah-
ko kadarkoli pridružite. Prebrati 
je treba vsaj pet del z izbrano te-
matiko in veseli bomo, če boste 

“Nevednost je bila doma pri gospodu in 
tlačanu, pri bogatinu in beraču. Kjer je 
pa nevednost, tam je mnogo neumnosti, 
prazne vere in vraž.”
(Josip Jurčič)
Josip Jurčič, slovenski pisatelj, pesnik in 
časnikar ter pisec prvega slovenskega 
romana, je svojo ustvarjalno pot začel 
že kot gimnazijec, ko je pred 160 leti pri 
rosnih sedemnajstih po njegovem zbira-
nju in poslušanju ljudskega izročila izšla 
Pripovedka o beli kači. Izpod njegovega 
peresa so nastale povesti in črtice, pri-
povedke, drame ter romani, za slovenski 
kulturni prostor je pomemben njegov 
roman Deseti brat – prvi slovenski ro-
man, njegova drama Tugomer pa velja 
za prvo slovensko tragedijo. Jurčičeva 

leposlovna dela so ključna dela slovenske 
klasične literature.
V sodelovanju s Kersnikom, Levcem in 
Tavčarjem je pred 140 leti začel izdajati 
Ljubljanski zvon, ki je bil do leta 1941 
osrednji slovenski literarni mesečnik. Is-
tega leta je izšel tudi njegov roman Ro-
kovnjači.
O Jurčiču lahko govorimo kot o eni osre-
dnjih osebnosti političnega in kulturnega 
življenja v Sloveniji v drugi polovici 19. 
stoletja.
V letu 2021 se spominjamo tudi obletni-
ce njegove smrti, od katere bo minilo 140 
let.
Vlada Republike Slovenije je zato leto 
2021 razglasila za Jurčičevo leto. 
(Mojca Plaznik Plavec)

VOŠNJAKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
svoje vtise ali misli o 
prebranem tudi zapi-
sali v zloženko, ki jo 
lahko prevzamete v 
osrednji knjižnici ali 
v katerikoli naši kra-
jevni knjižnici. 
Podrobne informa-
cije so vam na voljo 
po telefonu na tele-
fonski številki 02 80 
55 108 ali po e-pošti 
na naslovu darja.
plavcak@kjv.si. že-
limo vam prijetno 
branje. 
(Tanja Jakolič)
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V SPOMIN MARJANU ŠTIMCU 

V 70. letu starosti se je od nas poslovil 
Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda 
za šport Slovenska Bistrica. Vse življe-
nje je bil povezan s športom, predvsem 
z atletiko. Kot tekmovalec je v članski 
konkurenci sedemnajstkrat osvojil na-

slov slovenskega pr-
vaka v suvanju krogle 
in 17 let treniral tudi 
vrhunskega športnika, 
olimpijca Mirana Vo-
dovnika. Za svoje pri-
zadevno delo v atletiki 
je leta 2014 prejel zlato 
plaketo Atletske zveze 
Slovenije. 
»življenje, ki ga živimo, 
je polno zmag in pora-
zov. Športniki imamo 
to prednost, da se tega 
navadimo že v mladih 
letih, in ostajajo pozi-
tivna zaloga za življe-
nje. Za velike uspehe 
je treba imeti voljo do 
treninga, željo po zma-
govanju, natančnost, 
vztrajnost in trenerja, 
ki zmore to uravnavati, 

šala športno infrastrukturo. V tem času 
so zgradili in celovito obnovili mestni 
športni park. Letos so v Slovenski Bi-
strici odprli obnovljeno mestno kopali-
šče, pred vrati sta tudi obnova športne 
dvorane Bistrica in izgradnja plezalnega 
centra. Marjan je pri izgradnji športne 
infrastrukture uporabil vse izkušnje, 
ki jih je pridobil pri svojem 55-letnem 
aktivnem delovanju v športu, za dobro-
bit mladih in manj mladih športnikov. 
Prepričeval je z argumenti. In te je ved-
no imel. 
Marjan Štimec je bil tudi dolgoletni sta-
rešina Lovske družine Laporje, njegov 
pogled na lov je bil povezan z željo po 
skrbi za divjad in s pravičnim lovom. 
Prav tako je bil vrsto let dejaven v lokal-
ni politiki, iz katere pa je, kot je povedal, 
odšel zato, ker je kot športnik spoštoval 
fair play in ni bil navajen kupčkati. Pred-
vsem pa se bomo Marjana Štimca spo-
minjali kot človeka v pravem pomenu 
besede, ki je vedno priskočil na pomoč, 
poskrbeti je znal tudi za dobro voljo. 

Marjan, hvala ti. Počivaj v miru. 
 

Foto: Aleš Kolar

TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO 

Ponovno je vzpostavljen telefon za psiho-
loško podporo prebivalcem ob epidemiji 
covida-19. Na brezplačni telefonski števil-
ki 080 51 00, in to 24 ur na dan vse dni 
v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni 
psihologi, psihoterapevti in drugi stro-
kovnjaki s področja duševnega zdravja. 
S telefonom želimo zagotoviti dostopno 
podporo ljudem, ki se v času epidemije in 
z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z 
različnimi stiskami. 
Telefon je nastal v sodelovanju Nacional-
nega inštituta za javno zdravje, zdravstve-
nih domov po Sloveniji, Društva psiho-
logov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, 
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 

Zaupnega telefona Samarijan, Združenja 
zakonskih in družinskih terapevtov in 
Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM 
telefon. 
Aktualna dogajanja in negotove razmere, 
ki jih s seboj prinaša drugi val epidemije, 
v mnogih ljudeh krepijo občutke negoto-
vosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri 
ljudje se lažje soočajo z izzivi, nekaterim 
pa predstavlja aktualna situacija realno 
grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposli-
tve, socialno-ekonomskega preživetja. že 
obstoječe težave lahko postanejo za posa-
meznike v prihodnje še težje obvladljive.
Z namenom razbremenitve in psihoso-
cialne podpore posameznikom, ki so se 
znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so 
se številne organizacije, ki so že v prvem 
valu nudile telefonsko pomoč, povezale v 
telefon s skupno številko.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
•čustveno podporo pri obvladovanju tes-
nobe, strahu, jeze in drugih čustvenih 
stanj ter z njimi povezanih odzivov; 

•podporo obolelim in svojcem oseb z bo-
leznijo covid-19;
•podporo ob izgubi bližnjega zaradi bo-
lezni covid-19;
•podporo ob soočanju z izgubo zaposli-
tve, čakanjem na delo ali težavah, poveza-
nih z delom od doma;
•priporočila in podporo pri usklajevanju 
delovnih obveznosti in družinskega živ-
ljenja; 
•podporo pri soočanju z osebnimi stiska-
mi in s težavami v medosebnih odnosih v 
času izolacije;
•podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša 
trenutna situacija.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronaviru-
som SARS CoV-2 (boleznijo covid-19) 
in ukrepi, povezanimi z njim, pa še ved-
no velja, da se obrnete na Klicni center 
za informacije o novem koronavirusu po 
telefonu na telefonsko številko 080 14 04 
ali obiščete spletno stran NIJZ-a oziroma 
vladno spletno stran.

da o pogojih za treniranje ne bi govoril,« je 
dejal v enem izmed intervjujev. 
In ravno za pogoje za treniranje si je 
vseskozi močno prizadeval, v njegovih 
mandatih, bistriški zavod za šport je vo-
dil skoraj 20 let, je občina močno izbolj-
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