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Glasbena skupina Jebe’la cesta iz Slo-
venske Bistrice letos praznuje 20-letnico 
uspešnega delovanja. V tem času je do-
dobra zaznamovala glasbeno dogajanje 
v domačem mestu kot tudi v Sloveniji in 
na tujem. Obletnico je obeležila v sobo-
to, 9. aprila, s koncertom v Mladinskem 
centru v Slovenski Bistrici. Z nastopom, 

med katerim so se predstavili tudi neka-
teri nekdanji člani skupine, je navdušila 
občinstvo v polni dvorani. Dogajanje sta 
popestrili gostujoči skupini, The Kro-
nik´s in Zmelkoow.
                                                                           

T. A.

20 LET

JEBE'LE

 CESTE

Foto: Aleš Kolar
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»Kanilo je s peresa, v pelin namočene-
ga, da je vedra stran neba skoraj, skoraj 
nenaseljena. Dovolili so nam sanjati. V 
trdi postelji na mehkem vzglavju stoletij. 
In sanjali smo. V barvah. Belih, modrih, 
rdečih. Sanjali smo svojo mavrico. Nekaj 
je predramilo sanje. V zibeli pod tisoč-
letnimi oboki je vekala država. Previli 
smo jo. Oblekli v zastavo. Ji nadeli grb, 
opasali ustavo. Za novo slavo. In reklo 
se je tako, da nič več ne bo, kot je bilo. 
A v zibeli nekdo še naprej pozabljen spi. 
Nemirno se obrača, sope in drhti. Do-
movina mar …« (iz satiričnega kabareta 
Skoraj država, 2004)

Spoštovani bralke in bralci Informa-
torja, v Slovenski Bistrici imamo tri 
dvorane, v katerih se običajno odvijajo 
kulturno-umetniške prireditve oziroma 

dogodki nekoliko žlahtnejše nravi. Na 
Kolodvorski domuje – ali bolje rečeno: 
času kljubuje – Dom Delavsko pros-
vetnega društva Svoboda, med Bistri-
čani se ga je oprijel kar vzdevek »rdeča 
dvorana«. Slomškov dom, v neposredni 
bližini Jernejeve cerkve, pa naj bi ve-
ljal za »črno dvorano«. Potem imamo 
v nedrjih Bistriškega gradu še Viteško 
dvorano. Verjetno zato, da na koncu vse 
skupaj vendarle izpade nekoliko bolj vi-
teško. In prav Viteška dvorana je letos 
gostila kar nekaj eminentnih (izogni-
li se bomo izrazu žlahtnih) osebnosti. 
Najprej nas je s svojim obiskom osrečil 
nekdanji predsednik države Milan Ku-
čan. Obisk je bil literarno-promocijske 
narave. Dasiravno ni sodil pod patronat 
bralne značke. Gospod Kučan je prišel 
v spremstvu zgodovinarja Boža Repe-

ta, ki je pravzaprav spisal knjigo Milan 
Kučan, prvi predsednik. Je pa po svoje 
pomenljivo, da je prvi predsednik zau-
pal pisanje knjige nekomu drugemu. Za 
politike, ki so se kalili v bivšem režimu, 
namreč velja, da so vražje nezaupljivi. Še 
posebej do zgodovinarjev. Kakorkoli že, 
monografija o Kučanu se menda odlič-
no prodaja. Še zlasti v Prekmurju. Tam 
dobite povrhu zraven knjige še kos giba-
nice. Za slajše branje.
Viteška dvorana je gostila tudi Pučnikov 
simpozij. In v okviru slednjega kar nekaj 
razpravljavcev oziroma pričevalcev. Iz-
stopala sta kakopak Janez Janša in Tone 
Krkovič. Na Igorja Bavčarja, tretjega na-
javljenega pričevalca osamosvojitvenih 
in postosamosvojitvenih časov ter do-
godkov, je zbrana publika čakala zaman. 
No, resnici na ljubo, na njega čakajo za-
man tudi kje drugje. Tako je glavno pri-
čevalsko breme padlo na ramena obeh 
že omenjenih gospodov. Ampak saj se 
ve, bremena se naloži tistim, ki jih zmo-
rejo prenašati. Med drugim smo lahko 
slišali nekaj malega tudi o pravih in na-
pačnih, pa o domoljubnih in nekoliko 
manj domoljubnih, pa zavednih in malo 
manj ali celo precej manj zavednih. 
Skratka, o naših in vaših. V angleščini se 
temu menda reče »never ending story«. 
Ob tem se kaže vprašati, kaj s tistimi, ki 
se ne prištevajo niti k našim niti k vašim. 
Teh najbrž še pes ne povoha.

Še nekoga smo gostili pred kratkim. 
Samega predsednika vlade dr. Mira Ce-
rarja. Njemu se je nekako uspelo upre-
ti baročnim čarom Bistriškega gradu. 
Odbrzel je naravnost v Impol. Tam ga je 
še posebej prevzel žični obrat. Tako zelo, 
da bi bil skoraj pozabil na obvoznico. 
Zahodno, seveda. No, nekaj naj bi po-
tem v naglici vseeno obljubil. Zelo se mu 
je namreč mudilo v Hotel Leonardo, kjer 
ga je pri kosilu že čakal komediograf 
Tone Partljič. Zanj menda velja, da ima 
predsednike vlad veliko raje za mizo kot 
na odrskih deskah.

Toliko tokrat o obiskih oziroma obisko-
valcih. Sicer pa je meni eden najbolj dra-
gih obiskovalcev pomlad. Zagotovo tudi 
vam. Srečno! 

Drago Čož,
odgovorni urednik

NA OBISK PRIDE ...
Foto: Aleš Kolar
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10. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA

Foto: Aleš Kolar

V sklopu obiska slovenske vlade v Pod-
ravju je premier dr. Miro Cerar 9. marca 
obiskal tudi podjetje Impol. Z vodstvom 
družbe in županom Občine Slovenska Bi-
strica dr. Ivanom Žagarjem se je pogovar-
jal predvsem o izgradnji zahodne obvo-
znice. Kot je poudaril Cerar, vlada podpira 
ta projekt, ki je izjemnega pomena za na-
daljnji razvoj Impola. Po njegovih besedah 
bodo o možnih rešitvah za čimprejšnjo 
uresničitev naložbe podrobneje govori-
li kmalu. Predsednik upravnega odbora 
skupine Impol Jernej Čokl je ob tem po-

PREDSEDNIK VLADE OBISKAL IMPOL

Foto: Aleš Kolar

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
se je v torek, 12. aprila, sešel na 10. redni 
seji. Uvodoma je v drugi obravnavi potrdil 
program svojega dela za leto 2016. Svetni-
ki so sprejeli tudi letna programa športa in 
kulture v občini za to leto. Prav tako so po-
dali soglasje k cenam programov vrtcev, 
te bodo od 1. maja višje za štiri odstotke. 

Občinski svet je prisluhnil še poročilom 
o trendih varnostnih pojavov, o delu me-
dobčinskega inšpektorata in redarstva ter 
izvajanju zaščite in reševanja ter požarne 
varnosti v občini. Svetniki so potrdili tudi 
investicijski projekt za širitev industrijske 
cone Impol ter nekaj premoženjskih in 
kadrovskih zadev. Ob koncu so soglasno 

podprli vpis neodtujljive pravice do vode 
za vsakogar v slovensko ustavo. 
Več na občinski spletni strani:
http://www.slovenska-bistrica.si/obcin-
skadokumentacijaseja/1517

                                                                                                          
Tomaž Ajd   

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pravil-
nika o financiranju ljubiteljske kulture 
na območju občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 98/05, 37/07 in 2/08) 
obvešča, da bo javni razpis za financi-
ranje ljubiteljske kulture iz proračuna 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 15/16), objavljen na spletni strani 

Občine Slovenska Bistrica v drugi polovici 
aprila 2016 na naslovu www.slovenska-bi-
strica.si ter na kabelski televiziji Javnega 
zavoda za KTV in informiranje Slovenska 
Bistrica. 
Kandidati za sredstva tega razpisa se prija-
vijo na razpis z izpolnjenimi obrazci raz-
pisne dokumentacije in z vsemi zahteva-
nimi prilogami. 

Kandidati lahko razpisno dokumentaci-
jo prejmejo v predvidenem času razpisa 
v sprejemni pisarni Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica, in na spletni stra-
ni Občine Slovenska Bistrica. Razpisno 
dokumentacijo lahko zahtevajo tudi po 
elektronski pošti na naslovu obcina@
slov-bistrica.si. 

vedal, da so na 
sestanku pred-
sednika vlade 
seznanili tudi 
z nakupom 
tovarne v Šibe-
niku.

T. A.
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PREDSEDNIK
ODBORA REGIJ EU
V SLOVENSKI BISTRICI 

Na pobudo predsednika SOS dr. Ivana 
Žagarja se je od 18. do 21. marca na obi-
sku v Sloveniji mudil predsednik Odbora 
regij EU Markku Markkula. Uvodoma se 
je med drugim srečal s člani slovenske de-
legacije pri Odboru regij in župani. Drugi 
dan obiska so Markkulo gostili tudi v Slo-

venski Bistrici. Po ogledu podjetja Impol 
je v Bistriškem gradu odgovarjal na vpra-
šanja novinarjev. Kot je Finec povedal v 
pogovoru za Studio Bistrica, so ga župani 
seznanili z ureditvijo lokalne samouprave 
v Sloveniji in težavami, s katerimi se sre-
čujejo občine predvsem v odnosu države 

pri črpanju evropskih sredstev. Markkula 
podpira tri ravni upravljanja, državno, lo-
kalno in tudi regionalno. Pri vsem tem pa 
je po njegovih besedah najbolj smiselno 
reševanje po načelu “od spodaj navzgor”. 
                                                                                                                               

T. A. 

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
sredstev za pospeševanje malega go-

spodarstva in kmetijstva 
na območju občine Slovenska Bistrica 

za leto 2016

Občina Slovenska Bistrica obvešča pod-
jetnike in obrtnike ter fizične osebe, ki 
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na 
območju občine Slovenska Bistrica in 
so vpisane v register kmetijskih gospo-
darstev in imajo stalno prebivališče na 
območju občine Slovenska Bistrica, da 
so na spletni strani Občine Slovenska Bi-
strica www.slovenska-bistrica.si odprti 
naslednji razpisi:
1.JAVNI RAZPIS sredstev za investicij-
ska posojila s subvencionirano obrestno 
mero za razvoj in pospeševanje obrti in 
malega gospodarstva na območju obči-
ne Slovenska Bistrica za leto 2016.

Razpis je odprt do 14. 10. 2016. Za poso-
jilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, 
ki je dostopna v sprejemni pisarni Občine 
Slovenska Bistrica, na spletni strani Obči-
ne in v Novi KBM, d. d., Sektor poslovanja 
z malimi in srednjimi GD, Poslovni center 
vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 
2310 Slovenska Bistrica.
Rok za predložitev vlog je 15. 6. 2016 in 
14. 10. 2016 oziroma do porabe sredstev.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo 
pri Novi KBM, d. d., Sektor poslovanja z 
malimi in srednjimi GD, Poslovni center 
vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 
2310 Slovenska Bistrica; kontakta: Bogdan 
Samastur, tel. št. 02 229 17 99, in Mitja 
Marguč, tel. št. 02 229 17 97, in na Občini 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slo-
venska Bistrica, tel. št. 02 843 28 38.

2.JAVNI RAZPIS sredstev za investicij-

ska posojila s subvencionirano obrestno 
mero v kmetijski dejavnosti na obmo-
čju občine Slovenska Bistrica za leto 
2016.
Razpis je odprt do 14. 10. 2016. Za poso-
jilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, 
ki je dostopna v sprejemni pisarni Ob-
čine Slovenska Bistrica, na spletni strani 
Občine in v Delavski hranilnici, d. d., 
Ljubljana, podružnica Slovenska Bistri-
ca, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bi-
strica.
Rok za predložitev vlog je 15. 6. 2016 in 
14. 10. 2016 oziroma do porabe sredstev.
Dodatne informacije lahko prosilci do-
bijo pri Delavski hranilnici, d. d., Lju-
bljana, podružnica Slovenska Bistrica, 
Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistrica, 
pri Bojanu Polhu, tel. št. 02 620 93 55, in 
na Občini Slovenska Bistrica pri Slavki 
Zafošnik, tel. št. 843 28 38.
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Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pravilni-
ka o sofinanciranju društev upokojencev 
iz proračuna Občine Slovenska Bistri-
ca (Ur. l. RS, št. 55/13, 34/15) obvešča 
društva upokojencev, da je javni razpis 
za sofinanciranje društev upokojencev 
iz proračuna Občine Slovenska Bistrica 
v letu 2016 objavljen na spletnih straneh 
Občine Slovenska Bistrica na naslovu 
www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se 

prijavijo na razpis z izpolnjenimi obrazci 
razpisne dokumentacije in z vsemi zahte-
vanimi prilogami. 
Kandidati lahko razpisno dokumentaci-
jo prejmejo v času od 17. do 31. 5. 2016 
v sprejemni pisarni Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slo-
venska Bistrica. Razpisno dokumentacijo 
lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti 
na naslovu obcina@slov-bistrica.si. Razpi-
sna dokumentacija je prav tako objavljena 
na spletni strani Občine Slovenska Bistri-

ca na naslovu www.slovenska-bistrica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lah-
ko kandidati pridobijo na naslednjem 
naslovu: Občina Slovenska Bistrica, 
Občinska uprava, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Zlatka 
Mlakar; tel. št.: 02/843 28 42; faks 02/843 
28 50, e-mail: zlatka.mlakar@slov-bistri-
ca.si.
Kandidatom priporočamo, da se za 
osebne konzultacije predhodno najavijo 
po telefonu.

»RAZVIJAJMO EVROPSKO 
DRŽAVLJANSTVO«

MEDNARODNI DOGODEK »VO-
LILNE PRAVICE OD LOKALNE DO 
EVROPSKE RAVNI – POLITIČNA 
UDELEŽBA DRŽAVLJANOV EU V 
IZGRADNJI SKUPNOSTI«

Razvojno informacijski center Slovenska Bi-
strica skupaj s 14 regijami, mesti in organiza-
cijami civilne družbe iz desetih držav članic 
EU sodeluje pri projektu »Evropske regije 
razvijajo evropsko državljanstvo« (»Euro-
pean regions developing European citizen-

ship«), ki je sofinanciran v okviru evropske-
ga programa Evropa za državljane (Sklop 2: 
Mreže mest). Glavni cilj programa Evropa je 
prispevati k seznanjenosti državljanov EU z 
Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ka-
kor tudi izboljšati pogoje za državljansko in 
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Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pra-
vilnika o sofinanciranju humanitarnih 
društev iz proračuna Občine Slovenska 
Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/2015) obvešča 
humanitarna društva, da je javni razpis 
za sofinanciranje humanitarnih dru-
štev iz proračuna Občine Slovenska Bi-
strica v letu 2016 objavljen na spletnih 
straneh Občine Slovenska Bistrica na 
naslovu www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se pri-
javijo na razpis z izpolnjenimi obrazci 
razpisne dokumentacije in z vsemi zah-
tevanimi prilogami. 
Kandidati lahko razpisno dokumentaci-
jo prejmejo v času od 20. 4. 2016 do 4. 5. 

2016 v sprejemni pisarni Občine Sloven-
ska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica. Razpisno dokumen-
tacijo lahko zahtevajo tudi po elektronski 
pošti na naslovu obcina@slov-bistrica.si. 
Razpisna dokumentacija je prav tako ob-
javljena na spletni strani Občine Sloven-
ska Bistrica na naslovu www.slovenska-bi-
strica.si.
Način in rok oddaje:
Prijavo z vsemi ustreznimi prilogami lah-
ko kandidati za sredstva tega razpisa poš-
ljejo s priporočeno pošto ali oddajo oseb-
no na naslov Občina Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Prijava mora biti podana v zapečateni 
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora 

biti razviden pripis »RAZPIS – HUMA-
NITARNA DRUŠTVA«, na hrbtni strani 
pa naslov kandidata.
Prijave morajo biti predložene vložišču 
Občine Slovenska Bistrica najpozneje do 
4. 5. 2016. Po tem roku prejete prijave 
se v postopku točkovanja in razdelitve 
sredstev ne upoštevajo.
Kontakt:
Vse dodatno potrebne informacije lahko 
kandidati pridobijo pri Zlatki Mlakar; 
tel. št. 02/843 28 42, faks 02/843 28 50, 
e-mail: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.
Kandidatom priporočamo, da se za 
osebne konzultacije predhodno najavijo 
po telefonu.

demokratično udeležbo na ravni EU.
V sklopu projekta je od 13. do 15. aprila po-
tekalo 3. partnersko srečanje (predhodni sta 
bili v poljskem Lodzu in v latvijskem Dau-
gavpilsu), v okviru katerega je bila v četrtek, 
14. aprila, v Bistriškem gradu organizirana 
mednarodna konferenca z naslovom »Vo-
lilne pravice od lokalne do evropske rav-
ni – politična udeležba državljanov EU v 
izgradnji skupnosti« (»Voting rights from 
local to European level – political partici-
pation of EU citizens in constructing the 
community«). Osnovni namen dogodka je 
bil spodbuditi debato in okrepiti zavedanje 
o pomenu volilnih pravic na vseh ravneh, 
poudariti pomen aktivnega državljanskega 
sodelovanja pri procesu oblikovanja politik 
in izmenjava znanj oz. bogatih političnih iz-
kušenj.
Konference so se udeležili predstavniki 12 
tujih delegacij iz devetih držav. V Slovenski 
Bistrici smo tako imeli čast gostiti predstav-
nike tujih partnerskih institucij – občin, 
regij, razvojnih institucij in nevladnih orga-
nizacij iz Latvije, Poljske, Romunije, Grčije, 
Bolgarije, Italije, Srbije, Hrvaške in Avstrije. 
Konferenca je bila v prvi vrsti namenjena 
domači javnosti, ki je s precejšnjim odzivom 
potrdila interes za tovrstna vprašanja, pose-
bej pa ob zavedanju, da volilne pravice med 
mladimi izgubljajo svojo vlogo, veseli tudi 
odziv dijakov z bistriške srednje šole.
Tema srečanja –volilne pravice od lokalne 
do evropske ravni – je kljub morebitni na-
videzni enostavnosti precej kompleksna 

in obsežna, čemur je sledila tudi struktura 
konference, saj smo želeli naslovno temo, 
to je volilne pravice in politično udeležbo 
državljanov EU, pokriti čim bolj temeljito 
in v čim širšem obsegu. Konferenca je bila 
zato sestavljena iz dveh sklopov: uvodnih 
predavanj strokovnjakov in okrogle mize, 
na kateri so sodelovali priznani poznavalci 
politično-odločevalskega procesa in razmer 
na področju evropske poltične kulture. Uvo-
dni predavanji sta tako pripadli ddr. Rudiju 
Rizmanu – nekoč Bistričanu – z Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Bologni (njegovo 
predavanje je nosilo naslov Volilne pravice 
v širšem kontekstu: novi demokratični in 
globalni izzivi pred EU) in dr. Lenartu Škofu 
z Univerze na Primorskem s predavanjem z 
naslovom O smislu volilnih pravic – k novi 
kulturi demokracije.
Osrednji del konference je bila okrogla miza, 
na kateri so se volilnih pravic na vseh ravneh 
(od lokalne do evropske) in s tem poveza-
ne državljanske politične udeležbe dotaknili 
nekdanji minister, vodja slovenske delegaci-
je Odbora regij Evropske unije v Bruslju in 
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar, Bernard Sadovnik, župan Občine 
Globasnica na avstrijskem Koroškem, pred-
sednik Alpe-jadranskega centra za čezmejno 
sodelovanje v Celovcu, Mitja Čander, publi-
cist in pisatelj, Lejla Kogej, strokovnjakinja 
za odnose z javnostmi, asistentka evrop-
skega poslanca Franca Bogoviča, Grigor 
Asenov, politični svetovalec na Sekretariatu 
Odbora regij v Bruslju, mlajšo generacijo 

pa je zastopala Ema Trobentar, študentka 
mednarodnih odnos, naj prostovoljka leta 
2014. Okroglo mizo je povezoval strokov-
njak za politični marketing, strateško in 
krizno upravljanje ter politični analitik Bo-
židar Novak. Sodelujoči na okrogli mizi so 
se teme volilnih pravic – tako zaradi bogatih 
osebnih izkušenj, nespornih strokovnih re-
ferenc kot zaradi dejstva, da so predstavljali 
različne skupine, vključene v politični odlo-
čevalski proces –lotili z različnih perspektiv, 
strokovno in večplastno ter s tem zbrani pu-
bliki punudili dodatno perspektivo pogleda 
na volilne pravice in volilno odločanje.
Poleg omenjene konference je v petek, 15. 
4., potekal tudi drugi del mednarodnega 
dogodka. Odvijale so se namreč strokovne 
delavnice na temo volilnih pravic, na katerih 
so poleg tujih projektnih partnerjev sodelo-
vali tudi bistriški dijaki. Delavnico z naslo-
vom Politična vključenost mladih v proces 
odločanja je vodila poljska strokovnjakinja 
za evropsko politiko in politične procese 
Malgorzata Wochowska, delavnico z naslo-
vom Politično komuniciranje in marketing 
pa je vodil Božidar Novak. Na delavnicah 
so se udeleženci z omenjenimi vprašanji 
podrobneje spoznali, se poglobili v ome-
njene teme ter izmenjali mnenja in poglede, 
kako konkretno razumeti volilne pravice oz. 
kako jih približati čim širši javnosti.
Še več o vsebini, zaključkih in odzivih ude-
ležencev pa sledi v prihodnji izdaji Informa-
torja.

RIC Slovenska Bistrica
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U č i n kov i t a 
raba energije
Dom! Kakšni so občutki, ko slišimo 
to besedo? V osnovi velja, da je dom 
vsakemu posamezniku zavetišče, kjer se 
počuti dobro, kjer čuti domačo toplino, 
kjer mu ni treba skrbeti, da bi storil karkoli 
narobe; je kraj, kjer se počutimo varno in 
sprejeto. Lahko bi še naštevali, vsakdo 
ima svojo asociacijo, vezano na dom. 
Vendar dom ni samo občutek varnosti, 
ampak tudi prijetno okolje. Osnova za to 
je primerna mikroklima – prijetna toplota 
pozimi, odsotnost prepiha, svež zrak in 
primeren hlad ter zavetje pred sončno 
pripeko poleti.
Živimo v klimatskih pogojih, kjer je 
le manjši del leta primeren za bivanje 
brez potrebnih ukrepov za zagotavljanje 
ugodnih bivalnih pogojev. Za zagotavljanje 
takšnih pogojev sta potrebna ustrezna 
zasnova objektov ob upoštevanju načel 
bioklimatskega oblikovanja in energija, 
ki preko inštaliranih naprav pozimi 
naše domove ogreva (ogrevalni sistemi), 
omogoča razsvetljavo (svetila) in pripravo 
tople vode (grelniki vode) ter po potrebi 
tudi prezračuje (mehansko prezračevanje 
z rekuperacijo), uravnava vlago in hladi 
(klimatske naprave). Ob tem ne smemo 
pozabiti potrebne energije za delovanje 
gospodinjskih aparatov in druge opreme. 
Področje učinkovite rabe energije in 

nabor ukrepov za ustvarjanje prijetnih 
bivalnih pogojev v naših domovih bo 
ključna usmeritev tokratnega in vseh 
bodočih prispevkov.
S kakšno energijo se srečujemo v naših 
domovih? Poleg energije, ki jo oddajamo 
stanovalci in gospodinjski aparati, in 
energije sončnega obsevanja preko 
prosojnih delov zunanjega stavbnega 
pohištva (oken, zastekljenih vrat, zimskih 
vrtov, panoramskih sten) je električna 
energija tista, brez katere si ne moremo 
predstavljati funkcioniranja naših domov, 
saj poganja gospodinjske aparate, rabimo 
jo za razsvetljavo, pogosto tudi za pripravo 
tople vode, za ogrevanje in/ali hlajenje 
(praviloma za pogon toplotnih črpalk, 
izjemoma za pogon električnih grelnikov 
vode ali grelnih teles). Večina domov se 
v kurilni sezoni ogreva preko ogrevalnih 
sistemov (centralna kurjava) s toplotnim 
agregatom (pečjo), ki za svoje delovanje 
uporablja različne energente. V preteklosti 
so bili drva in premog, sledila je uporaba 
kurilnega olja in plina, v zadnjem času pa 
predvsem lesna biomasa (peleti, sekanci, 
polena), zemeljski plin in daljinsko 
ogrevanje (kjer je priključek možen) ter 
toplotne črpalke z uporabo električne 
energije in izrabo energije okolja.
Po statističnih podatkih gospodinjstva 
porabijo kar 60 % skupne energije za 
ogrevanje domov, temu sledi energija 
za pripravo tople vode (20 %), 15 % jo 
porabijo električne naprave, za kuhanje pa 

se je porabi okrog 5 %. 
Največ naporov je smiselno usmeriti v 
zmanjšanje porabe energije za ogrevanje 
in pripravo tople vode, saj bodo prihranki 
na tem področju bistveno prispevali k 
nižjim gospodinjskim izdatkom.
Dovedeno energijo v grobem delimo na 
energijo, pridobljeno iz neobnovljivih 
virov, kamor sodijo premogi, kurilno 
olje (ELKO) ter zemeljski in utekočinjeni 
naftni plin, in energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, kamor sodi energija 
sonca in posledično vode, vetra … 
Globalna usmeritev meri v povečevanje 
rabe energije iz obnovljivih virov, saj 
na ta način ohranjamo Zemljo tudi za 
zanamce. Nenehna rast gospodarstva 
in posledično naraščanje potreb po 
energiji iz neobnovljivih virov povzročata 
prekomerno izčrpavanje energentov, ki se 
z naravnimi procesi ne morejo ustrezno 
obnavljati. Namen vzpodbud na področju 
uporabe obnovljivih virov (nepovratna 
finančna sredstva, ugodni krediti ipd.) je 
povečevanje njihove uporabe in postopno 
opuščanje izrabe neobnovljivih virov. 
Žal je napredek zaradi trenutnega stanja 
tehnike in posledično cenovno manj 
ugodnih finančnih vložkov v tovrstne 
naprave počasen. Globalne usmeritve so 
pozitivno naravnane, saj zasledujemo cilj, 
da s sodobnimi tehnologijami gradnje 
dosežemo skoraj ničenergijske hiše. 
Skoraj ničenergijska stavba naj bi bila 
visoko energijsko učinkovita. Majhnim 

ENERGIJA DOMA

Foto: cigna.co.nz
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potrebam po energiji za delovanje stavbe 
naj bi zadostila energija iz obnovljivih 
virov (npr. toplotne črpalke, sončni 
zbiralniki, fotonapetostni paneli, uporaba 
biomase, soproizvodnja toplote in 
električne energije itd.).
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da se 
velik del dovedene energije tudi izgublja, in 
sicer skozi ovoj stavbe in s prezračevanjem 
(kontrolirano in nekontrolirano). Tudi 
dotrajani tehnološko zastareli ogrevalni 
sistemi z nizkimi izkoristki ne prispevajo 
k učinkoviti rabi energije.

In kakšni so ukrepi za 
učinkovitejšo rabo energije 
vašega doma?
Začetek je seveda že v sami zasnovi stavbe 
ob upoštevanju načel bioklimatskega 
projektiranja. Večina bralcev že ima 
svoj dom, bodisi v stanovanju bodisi v 
družinski hiši. Pozornost bomo usmerili 
v nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo 
energije v obstoječih zgradbah. Ukrepe 
bomo sistematično delili na:
•ukrepe na ovoju stavbe, kamor sodijo 
fasada z zunanjim stavbnim pohištvom, tla 

na terenu ali nad neogrevanimi prostori, 
stene, ki mejijo na neogrevane prostore, in 
strop proti neogrevanemu podstrešju ali 
streha (ravna ali poševna);
•ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti sistemov ogrevanja, hlajenja 
in klimatizacije;
•ukrepe za povečanje izrabe obnovljivih 
virov energije (sprejemniki sončne energije 
za pripravo tople vode, fotovoltaični 
sistemi/sončne elektrarne, ogrevanje na 
biomaso, geotermalna energija);
•organizacijske ukrepe, ki so v domeni 
uporabnikov prostorov.
Zasledovali bomo dva ključna cilja, to sta 
povečanje učinkovitosti rabe energije (nižji 
stroški) in povečevanje rabe obnovljivih 
virov energije. Ob tem velja poudariti, da 
istočasno želimo tudi izboljšati bivalne 
razmere v naših domovih.
S posameznimi ukrepi se bomo seznanili 
v prihodnjih prispevkih. 
Dejavnost energetskega svetovanja s 
področja učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije občanov, 
ENSVET, je eden od ključnih nacionalnih 
programov, s katerimi se dosegajo 
prihranki končne energije pri porabnikih 

v stanovanjskem sektorju. Delovanje in 
učinke dela energetsko svetovalne mreže 
spremljamo skozi izvajanje različnih 
svetovalnih in izobraževalnih aktivnosti 
za občane v Sloveniji že 20 let. Energetsko 
svetovanje je komercialno neodvisno 
in je za občane brezplačno. Poteka v 
obliki individualnih razgovorov. Ob tej 
priložnosti želim vse bralce spodbuditi, 
naj obiščejo najbližjo energetsko 
svetovalne pisarno, kjer vam bomo 
energetski svetovalci po svojih najboljših 
močeh pomagali pri reševanju predmetne 
problematike s področja učinkovite rabe 
energije in uvajanja obnovljivih virov 
energije v vaše domove. 
V Slovenski Bistrici deluje svetovalna 
pisarna v prostorih Razvojnega 
informacijskega centra (RIC) na naslovu 
Trg svobode 5. Delovni čas pisarne je vsak 
četrtek med 16. in 18. uro. Na nameravan 
obisk se je potrebno predhodno najaviti 
po telefonu, in sicer vsak delovni dan med 
8. in 13. uro na tel. št. 02 652 22 71 ali 02 
843 02 46.

Igor Drobež, univ. dipl. inž. grad.,
energetski svetovalec mreže ENSVET

Trgovina Hišni tekstil TC Mercator, Ljubljanska 36, Slovenska Bistrica
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KAKO DO NEPO-
VRATNIH FINANČ-
NIH SREDSTEV ZA 
NOVE NALOŽBE ?
V prejšnjem članku smo pisali o razpisu 
Eko sklada, Slovenskega Ekološkega 
sklada: 29SUB-OB15 Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb.
Letos je Eko sklad, Slovenski ekološki 
sklad, v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 39/06 objavil JAVNI POZIV 
37SUB-OB16: Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. 
V nadaljevanju bomo osvetlili glavne 
zahteve za pridobitev nepovratnih 
sredstev in podrobneje opisali vsak ukrep, 
za katerega je mogoče pridobiti sredstva.
V primerjavi z lanskim pozivom je tokrat 
namesto 14.000.000,00 evra na voljo 
15.800.000,00 evra, pri čemer je 1.800.000 
evrov sredstev iz Sklada za podnebne 
spremembe namenjenih spodbujanju 
naložb v ukrep vgradnje kurilne 
naprave na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe v starejših 
stanovanjskih stavbah na območjih občin, 
ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost 
zraka ter kjer skladno z občinskim aktom 
ali lokalnim energetskim konceptom ni 
določen drug prednostni način ogrevanja, 
1.000.000 evrov sredstev iz Sklada za 
podnebne spremembe pa je namenjenih 
nekaterim ostalim s tem javnim pozivom 
določenim ukrepom pri obnovi starejših 
stanovanjskih stavb na območjih občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost 

zraka.
Predmet javnega poziva so nepovratne 
finančne spodbude občanom za rabo 
obnovljivih virov energije in večjo 
energijsko učinkovitost stanovanjskih 
stavb na celotnem območju Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne 
finančne spodbude) za nove naložbe 
in za nekatere nove naložbe v starejših 
stanovanjskih stavbah na območju Mestne 
občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne 
občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, 
Mestne občine Maribor, Mestne občine 
Murska Sobota, Mestne občine Novo 
mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje 
ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 
in 8/15), Odredbo o določitvi območja 
in razvrstitvi območij, aglomeracij in 
podobmočij glede na onesnaženost 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) 
in Sklepom o določitvi podobmočij 
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega 
zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi 
prekomerne onesnaženosti zunanjega 
zraka z delci PM10, uvrščene v razred 
največje obremenjenosti in imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Za območja, uvrščena v razred največje 
obremenjenosti s sprejetim Odlokom 
o načrtu za kakovost zraka, je mogoče 
pridobiti višje subvencije, to je do 50 
% naložbe, o tem pa bolj podrobno v 

ENERGETSKE NALOŽBE
nadaljevanju.
Večjo novost predstavlja tudi dejstvo, da 
je za več ukrepov hkrati mogoče pridobiti 
višje subvencije kot za izvedbo le enega 
ukrepa.

Ukrepi, za katere je mogoče 
pridobiti nepovratna finančna 
sredstva so naslednji:
Nova naložba je naložba za izvedbo enega 
ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, 
ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za 
pridobitev nepovratne finančne spodbude 
(v nadaljevanju: vloga) po tem javnem 
pozivu:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema v stanovanjski stavbi,
B - vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe,
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe,
D - priključitev starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe na daljinsko 
ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E - vgradnja energijsko učinkovitega 
lesenega zunanjega stavbnega pohištva v 
starejši stanovanjski stavbi,
F - toplotna izolacija fasade starejše eno- 
ali dvostanovanjske stavbe,
G - toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru v starejši 
eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stanovanjski 
stavbi,
I - gradnja ali nakup skoraj ničenergijske 
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J - celovita obnova starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe,
K - nakup stanovanjske enote v tri- in 
večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj 
ničenergijskem razredu.
V prejšnji izdaji smo že obdelali prva dva 
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ukrepa, to sta:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema v stanovanjski stavbi in
B - vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe
•Največja razlika od lanskoletnega razpisa 
je višina subvencije, ki sedaj znaša: 
•pri ukrepu A do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 200 evrov na 
m2 svetle oziroma aperturne površine 
sprejemnikov sončne energije in se lahko 
dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov 
sončne energije na posamezno 
stanovanjsko enoto. 
•Pri ukrepu B do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov 
za kurilno napravo na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
pri čemer je novost ta, da če bo naložba 
izvedena v starejši stavbi na območju občin 
s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost 
zraka, višina nepovratne finančne 

na območju občin s sprejetim Odlokom 
o načrtu za kakovost zraka bo lahko 
dodeljena le v primeru, če bo naložba 
izvedena v stanovanjski stavbi oziroma 
delu stanovanjske stavbe, za gradnjo 
katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano 

pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno 
dovoljenje za legalizacijo stanovanjske 
stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za 
dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni 
po 1. 1. 2003, višja nepovratna finančna 
spodbuda ne more biti dodeljena.
Nadaljevanje članka prihodnjič.

Mark Bržan,
dipl. inž. grad., energetski svetovalec, 

ENSVET Slovenska Bistrica

Če želite odgovore na svoja vprašanja ali potrebujete nasvet, se oglasite v Energetsko 
svetovalni pisarni Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, vsak 
četrtek od 16. do 18. ure. Za obisk se predhodno naročite po telefonu na telefonskih 
številkah 02 620 22 71 ali 02 843 02 46 (Tomaž Pristovnik) med 8. in 13. uro.

spodbude znaša 
do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 
4.000 evrov za 
kurilno napravo 
na lesno biomaso 
za centralno 
o g r e v a n j e 
s t a n o v a n j s k e 
stavbe, pri čemer 
bo spodbuda v 
celoti dodeljena 
iz sredstev Sklada 
za podnebne 
s p r e m e m b e . 
Višja spodbuda 
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PRILOŽNOSTI ZA DELODAJALCE 
PRI ZAPOSLOVANJU 
ZAPOSLITVE
Letošnje leto se je iz evidence brezposelnih 
oseb zaradi zaposlitve odjavilo 483 
brezposelnih oseb, kar je 13,4 odstotka več 
kot v enakem obdobju lani.

Re gist r i rana 
brezposelnost
Marca letos je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica registriranih 
1.783 brezposelnih oseb, kar je za 7,6 
odstotka manj kot v mesecu februarju 
in za 13,3 odstotka manj kot v enakem 
obdobju lani. Med registriranimi 
brezposelnimi je bilo 422 mladih, kar 
znaša 23,6 odstotka. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je januarja letos na Uradu 
za delo Slovenska Bistrica znašala 12,7 
odstotka, na območju celotne Slovenije pa 
12,9 odstotka.

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in 
stopnje registrirane brezposelnosti po 
občinah
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Makole 102 298 11,6
Oplotnica 197 611 10,7
Poljčane 230 967 12,9
Slovenska 
Bistrica

1.465 7.561 13,1

Nasvet za iskalce zaposlitve
Učinkovit način iskanja zaposlitve je mreženje
Približno tri četrtine delovnih mest se zapolni še pred objavo prostega delovnega mes-
ta, torej na skritem trgu dela. Mreženje je ena izmed najučinkovitejših metod za vstop 
na skriti trg dela, ki vam pomaga priti v stik s potencialnimi delodajalci prek prijatel-
jev, sorodnikov, sodelavcev in vseh drugih ljudi. Da bi bil vstop na skriti trg dela učink-
ovit, se je treba načrtno lotiti vzpostavljanja stikov z ljudmi, ki imajo informacije o 
zaposlitvenih možnostih, o poklicih, dejavnostih in delodajalcih, ki vas lahko povežejo 
z ljudmi, ki te informacije imajo.
 Pri mreženju v procesu iskanja ne prosite za zaposlitev, ampak vzpostavljate stike z 
ljudmi zato, da pridobite informacije, nasvet, njihove izkušnje in imena drugih ljudi. 
Sprašujete, na primer, o organizacijah, ki so pred kratkim pridobile nove stranke, po-
sel. Preverjate, ali se bo kdo upokojil. Povprašajte, katere značilnosti iščejo delodajalci 
pri kandidatih z nekega področja. Pozanimajte se, na kakšen način so se drugi uspeli 
zaposliti, kakšen bi bil njihov naslednji korak, če bi bili na vašem mestu. 
Na našem spletnem mestu https://esvetovanje.ess.gov.si/ si lahko pogledate več o tem, 
kaj je skriti trg dela in kako razvijete svojo mrežo.
Več o mreženju lahko preberete v priročniku Spleti svojo kariero, brošuri Kje in kako 
iščem zaposlitev: http://www.spletisvojokariero.si/prirocnik#

Delovno aktivno 
prebivalstvo
Število delovno aktivnih brezposelnih 
oseb v primerjavi z enakim obdobjem lani 
ostaja nespremenjeno. Po podatkih Sta-

55,5%

16,0% 13,5%

49,1%

23,6%
30,5% 29,3 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

Zavod za zaposlovanje objavil potrebe po sezonskih delih 
Sezonska dela predstavljajo priložnost za aktivnost brezposelnih oseb, pridobivanje novih delovnih izkušenj in kompetenc. 
Prav tako pa so vir dodatnega zaslužka.
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in oglasnih deskah uradov za delo je objavljenih 40 potreb po sezonskih delih v 
kmetijstvu na področju Urada za delo Slovenska Bistrica. Informacije so objavljene glede na potrebe izvajalcev po tovrstnih 
delih, in sicer vse do meseca novembra 2016.
Potrebe po sezonskih delih v kmetijstvu se pojavljajo skozi vse leto, izvajalci pa iščejo osebe za opravljanje različnih del, od-
visno od letnega časa. V poletnih mesecih izvajalci potrebujejo osebe za obrezovanje in redčenje sadnega drevja, prav tako za 
obiranje sezonskega sadja. V jesenskem času pa predvsem za obiranje jabolk. 
Če želite sprejeti nov izziv in si pridobiti delovne izkušnje tudi na področju sezonskih del, vas vabimo, da spremljate oglasne 
deske, spletne strani in objave v medijih. Prav tako vse zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na pristojnih Uradih za 
delo pri svetovalcih zaposlitve. 

tističnega urada RS je bilo januarja letos 
na območju Urada za delo Slovenska Bi-
strica 9.437 delovno aktivnih prebivalcev 
(po lokaciji delovnega mesta). Prav tako 
je v Območni službi Maribor delež ostal 
nespremenjen, na ravni Slovenije pa se je 
povečal za 0,5 odstotka. 

Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slovenska Bistrica
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Evropski dan delodajalcev 
V četrtek, 7. aprila 2016, je Zavod RS za zaposlovanje skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) organiziral Evrop-
ski dan pri malih in srednje velikih delodajalcih. 
Glavni namen je bil okrepiti sodelovanje s tem pomembnim 
delom slovenskega gospodarstva in z njihovimi stanovskimi 
združenji ter tako v čim večji meri zagotoviti storitve po 
meri delodajalcev.
V tem dnevu smo obiskali več kot 300 malih delodajalcev 
po vsej Sloveniji. Prav tako smo na Uradu za delo Slovenska 
Bistrica obiskali 9 majhnih in srednje velikih delodajalcev iz 
dejavnosti gostinstva, turizma in logistike. Izvedeni so bili 
tudi hitri zmenki z brezposelnimi osebami. 
Obenem je potekal tudi EURES-ov spletni zaposlitveni se-
jem s področja turizma in različne druge promocijske de-
javnosti.
Na obisku so sodelavci Zavoda predstavili aktualne ukrepe 
in storitve, ki so namenjene delodajalcem. Posebna pozor-
nost je bila namenjena predstavitvi ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, s katerimi spodbujamo zaposlovanje in uspo-
sabljanje brezposelnih, poleg tega smo predstavili tudi pisar-
ne za delodajalce in portal za delodajalce. 

Ugodnosti Zavoda, 
namenjene deloda-
jalcem 
•Usposabljanje na delovnem mestu 
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in 
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni 
v naši evidence, in starim 30 let in več 
z nedokončano ali končano osnovno 
šolo, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni 
v naši evidenci. Usposabljanje traja 2 ali 
3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 5. 2017.

•Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
kandidate in njihove kompetence. Traja 
najmanj 100 ur oz. največ 1 mesec. 
Namenjen je osebam, starejšim od 30 let, 
ki so med brezposelnimi prijavljeni vsaj 
6 mesecev. Ukrep je aktualen do porabe 
sredstev oz. najdlje do 9. 9. 2016.

•Prvi izziv
Program omogoča pridobitev subvencije v 
višini 7250 evrov za zaposlitev mladih do 
30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni 
Sloveniji, ki so med brezposelnimi 
prijavljeni najmanj 3 mesece. Delovno 

razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 
15 mesecev neprekinjeno in vključuje tudi 
3-mesečno poskusno delo. Javno povabilo 
je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 
31. 3. 2017.

Ugodnosti drugih inštitucij, namenjene 
delodajalcem
•Vračilo prispevkov delodajalca za prvo 
zaposlitev
Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše 
od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 
3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev 
uveljavljate povračilo prispevkov 
delodajalca.
•Oprostitev plačila prispevkov delodajalca 
za starejše 2016
Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 

Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen 
čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko 
uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše 
davčne osnove.
•Davčne olajšave za zaposlovanje invali-
dov
Nameravate zaposliti invalide ali gluhe 
osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za 
njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olaj-
šavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
Več informacij dobite na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica v pisarni za delodajalce 
ali na naši spletni strani: http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude. 

Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo 

Slovenska Bistrica, 
Lenart, Ruše in Pesnica

let, lahko za največ 
prvi dve leti njiho-
ve zaposlitve uve-
ljavljate oprostitev 
plačila prispevkov 
delodajalca. Za-
poslitev mora biti 
sklenjena med 1. 
1. 2016 in 31. 12. 
2017.
•Davčna olajšava za 
zaposlovanje brez-
poselnih
Nameravate zapo-
sliti brezposelne, 
mlajše od 26 let ali 
starejše od 55 let? 

PRILOŽNOSTI ZA DELODAJALCE
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Krvodajalstvo v Sloveniji temelji na pro-
stovoljnosti, anonimnosti in brezplačnos-
ti. Krvodajalstvo je na Slovenskem opre-
deljeno kot humano dejanje, kot gibanje 
za življenje in odraz najvišje solidarnosti 
med ljudmi. V Sloveniji mora dnevno da-
rovati kri 400 krvodajalk in krvodajalcev, 
da zadostimo potrebam zdravstva. 
Krvi ne moremo primerjati z denarjem ali 
z dobrinami, je najdragocenejše zdravilo, 
ki nima cene in pomeni življenje. Krvoda-
jalstvo pa je tista dejavnost, ki dobesedno 
požene srce v tek, ki rešuje življenje. Rdeči 
križ Slovenije je edina humanitarna orga-
nizacija v Republiki Sloveniji, ki ima javno 
pooblastilo za organiziranje krvodajalskih 
akcij.
Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo 
vsaj 50 kg. Začasno se odsvetuje odvzem 
krvi nekaterim rizičnim skupinam, npr. 
odvisnikom od alkohola in drugih pre-
povedanih drog. Kri mora biti varna za 
tistega, ki jo bo prejel. Ženske lahko daru-
jejo kri vsake štiri, moški vsake tri mesece. 
Na krvodajalsko akcijo ni treba priti tešč; 
priporoča se zaužitje nemastnega obroka, 
npr. kruh z marmelado, čaj, sadni sok.
Kaj ob odvzemu krvi še izvemo? 
Vsakega krvodajalca testirajo na povzro-
čitelje hepatitisa in nekaterih spolno pre-
nosljivih bolezni (HIV, sifilis). 
Letos, do konca marca, je kri darovalo 635 
krvodajalk in krvodajalcev. Pridružite se 
veliki družini krvodajalk in krvodajalcev. 
Vse, ki še niste darovali krvi in ste zdravi, 
prijazno vabimo v naše vrste. Pridobite si 
izkušnje, kaj pomeni darovati del sebe in 
zagotoviti kri, ne le drugim, tudi sebi, če 
bi bilo potrebno. Zahvala bo občutek, da 
ste pomagali rešiti človeška življenja, po-
magali ljudem ozdraviti.

VSI SMO POTENCIALNI DARO-
VALCI IN PREJEMNIKI KRVI

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK 2016
Spoštovani starši, vašemu otroku omo-
gočimo zdrave, doživete in prijetne de-
setdnevne počitnice: zdravstveno letova-
nje na predlog zdravnika (prispevek star-
šev 100,00 evra) ali samoplačniško (cena 
352,40 evra, možnost plačila na obroke). 
Informacije dobite pri Območnem zdru-
ženju RK Slovenska Bistrica (telefonska 
številka 02/80 50 160, številka mobilnega 
telefona: 041 723 565), kjer dogovorite 
tudi izmeno letovanja.
V letovanje so vključeni otroci od 5. do 
19. leta starosti, in sicer: 
•otroci z zdravstveno indikacijo, ki jih za 
letovanje predlagajo zdravniki (v javnem 
razpisu je ZZZS navedel enake pogoje za 
napotitev otrok na zdravstveno letovanje 
kot v lanskem letu: dva in več zapisov v 
medicinski dokumentaciji v času od pre-
teklega razpisa – od 31. 12 .2014),
•otroci, ki so potrebni letovanja zaradi 
socialnih razmer in jih predlagajo center 

REŠI ŽIVLJENJE – DARUJ KRI!
Leta 2015 je RKS – Območno združenje Slovenska 
Bistrica organiziralo 17 rednih krvodajalskih akcij in 
evidentiralo (po domicilu) 2703 krvodajalke in krvo-
dajalce (86 več kot leta 2014); 242 krvodajalk in krvo-
dajalcev je prvič darovalo kri. 
Naši vitezi krvodajalstva: Jože Kos s Kostanjevca (kri 
daroval 114-krat), Anton Košič s Križnega Vrha (kri 
daroval 110-krat), Branko Lunder s Spodnje Polskave 
(kri daroval 112-krat) in Zdravko Širec iz Kočna ob 
Ložnici (kri daroval 144-krat). 

V letu 2015 je preko RKS – Območnega 
združenja Slovenska Bistrica letovalo 
133 otrok in štiri odrasle osebe.

za socialno delo, socialne službe v vrtcih, 
šolah ali krajevne organizacije Rdečega 
križa,
•otroci, katerih stroške letovanja plačajo 
starši ali druge ustanove (samoplačniki).
Izmene desetdnevnega zdravstvenega le-
tovanja v MPD Frankopan Punat:
1. izmena: od 1. do 11. 7. – predšolski in 
šolski otroci;
2. izmena: od 11. do 21. 7. – šolski otroci;
3. izmena: od 21. do 31. 7. – šolski otroci;
4. izmena: od 31. 7. do 10. 8. – šolski ot-
roci;
5. izmena: od 10. do 17. 8. – šolski otroci 
v solidarnostni akciji RKS »Peljimo jih na 
morje« in otroci s posebnimi potrebami. 

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
Poteka od 8. do 15. maja
Aktivnosti: dan odprtih vrat RK, stojnice 
RK, brezplačni tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja z defibrilatorjem, meritve hole-
sterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka, 
srečanja starejših krajanov, izmenjevalni-
ca otroških oblačil itd. Vabljeni.

RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKA BISTRICA

Koledar rednih terenskih krvodajalskih akcij od aprila do decembra 2016:
Poljčane petek, 29. april

Slovenska Bistrica; v gasilskem domu petek, 20. maj

Slovenska Bistrica; v gasilskem domu sreda, 25. maj
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu petek, 27. maj
Kebelj; v osnovni šoli petek, 10. junij
Pragersko; v osnovni šoli sreda, 29. junij
Makole; v osnovni šoli petek, 26. avgust
Oplotnica; v osnovni šoli petek, 16. september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu sreda, 28. september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu petek, 30. september
Slovenska Bistrica; v gasilskem domu sreda, 5. oktober
Poljčane; v osnovni šoli petek, 4. november
V Centru za transfuzijsko medicino 
UKC Maribor

ob torkih od 7. do 17.30 
in ob četrtkih od 7. do 11. ure

Rok za prijavo do 22. 4. 2018 do 14. ure
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KOLEDAR PRIREDITEV ZAVODA ZA KULTURO APRIL-JUNIJ 2016

20. april 19.00

KONCERT: ARIJE IN DUETI IZ ARHIVOV 
GROFOV ATTEMS
Podoživite prizore iz baročne opere, ki je doživela 
premiero leta 1738 v rimskem gledališču Teatro delle 
Dame. V vlogah glavnih junakov Ahila in Dejdameje 
sta nastopala znana sopranska kastrata. Navdušeni grof 
Ignac Attems je odnesel njune arije domov na Štajer-
sko. Nekaj so jih našli v gradu Slovenska Bistrica in zdaj 
bodo izvedene prvič v novejšem času.

5. maj 19.00

KONCERT ŽIVE IN NEJE SKRBIŠ S PRIJATELJI
Dvojčici Živa in Neja Skrbiš po šolanju na Glasbeni šoli 
v Slovenski Bistrici in Konservatoriju za glasbo in balet 
v Mariboru nadaljujeta šolanje glasbe tudi naprej. Neja 
tako obiskuje 1. letnik Akademije za glasbo v Ljubljani 
kot študentka klavirja pri prof. Jasmini Stančul, Živa pa 
študira flavto pri prof. Adel Oborzil na Deželnem kon-
servatoriju v Celovcu.

6. maj 19.00 ZGODBE IZ ATELJEJA - OTROŠKA GLEDALIŠ-
KA SKUPINA DPD SVOBODA

19. maj 18.00 ZAKLJUČNI KONCERT SOLISTOV GLASBENE 
ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA

26. maj 18.00 ZAKLJUČNI KONCERT ORKESTRA
GLASBENE ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA

27. maj 19.00 KONCERT MALIH PEVSKIH SKUPIN ZVEZE 
KULTURNIH DRUŠTEV

8. junij 18.00 GLASBENI KVIZ GLASBENE ŠOLE SLOVEN-
SKA BISTRICA

18. junij 18.00-24.00 POLETNA MUZEJSKA NOČ
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FOTOGRAFSKA DRUŽINA
ČERIČ

RAZSTAVA
6. april-10. september 2016
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Razstavo si lahko ogledate od torka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 11. in 15. uro.
Vstopnina za ogled znaša 1 €

Stari fotoaparati in stojalo s steklenimi fotografskimi 
ploščami

Popolnoma opremljena je tudi temnica

 Generacije..

Zbrana rodbina Čerič na odprtju razstave v ateljeju, ki je 
postavljen v Galeriji Grad. Na Mladenovi desni sedi njegova 
sestra Ida.

Vabimo vas v Galerijo Grad, kjer je 
od 6. aprila do 10. septembra 2016 
odprta domoznanska razstava o FO-
TOGRAFSKI DRUŽINI ČERIČ.
Razstava na interaktiven način pri-
kazuje razvoj fotografije od njenih 
začetkov do digitalne dobe. Na ogled 
je postavljen izjemen fotografski ma-
terial družine, ki že peto generacijo 
skozi fotografski objektiv beleži živ-
ljenje in utrip časa na Bistriškem. 

Še od Jakoba Čeriča, ki je leta 1908 
začel s fotografsko obrtjo v družini, 
se je ohranilo popolnoma vse, kar 
je potrebno za izdelavo črno-bele in 
barvne fotografije, od najstarejših do 
sodobnih fotoaparatov, razmnože-
valnikov, povečevalnikov, posod za 
razvijanje filmov in fotografij… do 
ateljejskega pohištva. 
Pridružite se nam na kate-
rem izmed brezplačnih vodenih 

ogledov, na katerih bo vedno pri-
soten kdo od članov družine Čerič, 
ki bo z veseljem odgovarjal na vaša 
vprašanja. 

Brezplačni vodeni ogledi bodo 
naslednje dneve:

- četrtek, 21. aprila ob 19.00,
- sreda, 4. maja ob 19.00,
- sreda, 1. junija ob 19.00.

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS št. 19 
in na spletni stran MRA objavljen Drugi jav-
ni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago 
je še za 2.263.812,50 EUR garancij. V okviru 
teh sredstev lahko podjetja pridobijo garan-
cijo za dolgoročne kredite v višini največ 50 

PREDSTAVITEV REGIJSKE 
GARANCIJSKE SHEME 

Pogoji:
Upravičenci –imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin statistične regije Podravje;

–delujejo na področju upravičenih dejavnosti;
–so včlanjeni oz. se včlanijo v RGS

Znesek kredita najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji 150.000 EUR
Obrestna mera obrestna mera je odvisna od izbrane banke
Doba vračanja do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči datuma 22. 5. 2025
Moratorij do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita
Upravičeni 
stroški

stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb ter obratna sredstva v višini največ 20 % predračunske 
vrednosti investicije

Zavarovanje 
kredita

prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje 
rizičnosti projekta in prijavitelja

Koriščenje namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi
Rok koriščenja tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega 

odbora MRA
Višina garancije največ 50 % odobrenega kredita
Zavarovanje 
garancije

z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti 
nosi prijavitelj

Ostali pogoji –investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije ;
–garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite;
–prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

Postopek prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odo-
britvi kredita vloži vlogo za izdajo garancije

Rok za prijavo do 22. 4. 2018 do 14. ure

% od odobrenega kredita in hkrati ugodnej-
šo obrestno mero za te kredite pri izbranih 
bankah.
Razpis je objavljen na spletni strani MRA, p. 
o., na naslednji povezavi 
http://www.mra.si/garancijska_shema

Informacije:
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Irena Podletnik
02 333 13 26
razpis.ukrepi@mra.si
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OBČINA SLOVENSKA BISTRICA RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER
SLOVENSKA BISTRICA

MEDOBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA 
SLOVENSKA BISTRICA

  

V programu, ki bo potekal ob stojnicah in na odru, bodo sodelovali 
turistični podmladki osnovnih in srednje šole ter vrtcev z območja 
občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, pridružile 

pa se bodo tudi druge skupine (glasbene, plesne, pevske …),  ki bodo 
s svojim nastopom predstavile šolo in kraj

 ter popestrile dogajanje na trgu. 

Ponovno se obeta zanimiv, pester in razigran popoldan.
Vabimo vas, da nas obiščete in spletete nove mreže prijateljstva. 

Prireditev organizira RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo Slovenska 
Bistrica. Pokroviteljica prireditve je Občina Slovenska Bistrica.

TKANJE PRIJATELJSTVA
 Z NITKAMI TURIZMA

Vabimo vas na
10. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov,

ki bo potekalo 
v sredo, 1. junija 2016, od 14. ure naprej

na Trgu svobode v Slovenski Bistrici.
Foto: Aleš Kolar
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Pri Ljudski univerzi Slovenska Bistrica ste 
tudi letos razpisali nagradni natečaj. Po 
lanskem velikem odzivu med mladimi letos 
k sodelovanju vabite še odrasle. Natečaj ste 
razpisali za pripravo raziskovalnih nalog. 
Bistričane namreč želite naučiti osnovnih 
metod znanstveno-raziskovalnega dela.

Pravzaprav smo odrasle nagovorili tudi lani, 
vendar se jih je odzvalo veliko manj kot otrok. 
Odprli smo celo paleto tematskih področij 
in s pomočjo predlagateljev razpisali že kar 
nekaj izredno zanimivih tem. Verjamemo, 
da bodo koga spodbudile k razmišljanju o 
prihodnosti in svetu, v kakršnem želimo 
živeti. Z lansko sogovornico v enem od 
pogovorov o prihodnosti  Jožico Lešnik 
Hren sva ugotavljali, da je količina znanja, 
ki ga danes imamo ljudje, neizmerljiva, pa 
vendarle počnemo neumnosti. 
Puščamo popolnoma odprte roke vsem, 
ki imajo svoje ideje, mentorje, na drugi 
strani pa nudimo prav to: mentorja, naslov, 
temo oziroma že raziskovalno vprašanje. 
Tako nekako, kot v praksi poteka izmenjava 
znanja in sodelovanje med akademsko 
in gospodarsko sfero. Pripravili bomo 
usposabljanja za prijavitelje. Prvo bo na 
temo Temelji znanstvenoraziskovalnega dela 

in drugo Priprava prepričljive predstavitve 
s sodobnimi orodji. Cilj natečaja niso samo 
naloge in rezultati, ampak tudi tudi proces 
učenja, ki se bo ob tem odvil.

Veseli tudi dejstvo, da je častno 
pokroviteljstvo nad nagradnim natečajem 
prevzel župan Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar. 
Počaščeni smo, da je častno pokroviteljstvo 
že drugič prevzel župan dr. Žagar, ki tudi sam 
zelo dobro pozna in ceni tovrstno dejavnost. 
Z njegovo privolitvijo smo razpisali eno 
najbolj zanimivih tem (Celostna ureditev 
krožišč v mestu Slovenska Bistrica) in prav 
nič ne bo narobe, če bomo prejeli več kot 
en predlog. Menimo, da si boljše nagrade 
kot to, da ideja nekoga lahko dejansko 
zaživi v praksi, skorajda ni mogoče želeti. 
Res pa je, da nagradni natečaj ne bi bil 
to, kar je, brez nagrad, tudi denarnih, ki 
jih bomo letos namenili tudi mentorjem 
in ne le udeležencem. Vsekakor bo naša 
posebna pozornost pri ocenjevanju nalog 
usmerjena raziskovalni odličnosti izdelkov, 
še posebej pa bomo pozorni na skladnost 
raziskave s starostjo prijavitelja, aktualnost 
in aplikativnost raziskave ter na to, ali naloga 
spodbuja vseživljenjsko učenje in ali je 

povezana z domačim okoljem. 

Pred časom ste predstavili tudi 
elektronsko platformo za izobraževanje 
odraslih EPALE. Ajda Turk, nacionalna 
koordinatorica za EPALE v Sloveniji, je 
povedala, da na tej evropski spletni strani 
različni akterji najdejo kakovostne vsebine, 
ki so namenjene izobraževanju odraslih. 
Tudi vi osebno sodelujete v promocijskem 
filmu. Katere so glavne prednosti spletne 
platforme EPALE? 
Danes živimo v času, ki ga zaznamuje 
(neobvladljiva) množica informacij, ki si 
sledijo zelo hitro. Praviloma ni časa, da bi 
jih neusmerjeno iskali, ampak smo pri tem 
fokusirani na točno določeno področje. 
Epale ponuja ravno to: na enem mestu zbrane 
vse informacije s področja izobraževanja 
odraslih, znanstvene izsledke, poročila, 
članke in primere dobrih praks, potem 
iskalnik partnerjev, koledarje dogodkov 
in ogromno gradiv za učitelje, udeležence 
izobraževanja in uporabnike. Gradivo je 
pregledno urejeno s ključnimi besedami, 
dostopno v skoraj 20 jezikih in, kar je najbolj 
pomembno, pri uporabi je zagotovljena 
nacionalna in evropska podpora.
Rada imam novosti, še posebej, če so 
povezane s  sodobno tehnologijo in s tem, 
da lahko svoje delo bolje in hitreje opravim, 
zato sem bila navdušena, ko se me povabili k 
sodelovanju v ekspertni skupini. Verjamem, 
da so spletna platforma in informacije na 
njej za marsikoga uporabne. Z različnimi 
prispevki jo lahko tudi aktivno sooblikujemo 
in tako aktivno sooblikujemo področje 
izobraževanja odraslih. 

Pospešeno se pripravljate na Teden 
vseživljenjskega učenja. Pogoji sodelovanja 
so letos nekoliko spremenjeni. 
V letošnjem letu smo se kot lokalni 
koordinator, ki to vlogo opravlja že več kot 
desetletje, morali ponovno prijaviti na razpis. 
Seveda je tako kot še na mnogih drugih 
področjih tudi tukaj razlog pomanjkanje 
denarja. Kljub temu se je mreža preko 
60 izvajalcev prireditev, ki so namenjene 
promociji vseživljenjskega učenja v najširšem 
pomenu besede, odločila, da bomo tudi letos 
sodelovali, ne glede na rezultate razpisa. V 
terminu med 13. majem in 30. junijem nas 
tako čaka okoli sto prireditev. Letos je TVU 
združen s tednom ljubiteljske kulture, en 
dan bomo namenili starejšim, enega pisanju 
z roko in tokrat pripravljamo strokovni 
dogodek EPUO. Tokrat bo imel nacionalni 
značaj in bo posvečen mladim.

V prostorih Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica je v dobrih dveh letih delovanja zelo 
dobro zaživel prostovoljski center. Z njim 
želite še posebej spodbuditi sodelovanje 

B R I G I TA 
KRUDER
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med šolajočo mladino in starejšimi v 
različnih oblikah. 
Po dveh letih delovanja lahko rečemo, da je 
izvirna ideja prerasla v program, ki pomeni 
veliko dodano vrednost za lokalno okolje. Od 
začetka delovanja centra, torej od marca 2014, 
pa do konca avgusta 2015 smo zabeležili 549 
udeležencev različnih dejavnosti, samo v 
letošnjem šolskem letu, med oktobrom 2015 
in marcem 2016, pa že 551. Prostovoljski 
center tako postaja mesto učenja, srečevanja, 
druženja in izmenjave mnenj, kjer vsi nekaj 
prispevamo in nekaj pridobimo. Menimo, 
da je za strpno medgeneracijsko sobivanje 
nujno poznavanje značilnosti in potreb vseh 
generacij, zato tovrstno druženje še posebej 
radi vidimo v naši hiši. Naša vrata so še vedno 
odprta, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 

V vaši ustanovi so številni odrasli pridobili 
osnovnošolsko izobrazbo. V zadnjih 13 
letih je med drugim poklicno maturo 
uspešno opravilo 397 odraslih. Na te 
dosežke ste zagotovo lahko ponosni. 
Podatek, da je v Sloveniji še vedno preko 
30.000 odraslih brez končane osnovne šole, 
ki pomeni standard temeljnih veščin, znanj 
in spretnosti za življenje, je presenetljiv. V 
teh »hitrih« časih, ko je življenje še za dobro 
izobražene včasih pretežko, si je kar nemogoče 
zamisliti, da so med nami odrasli, ki ne znajo 
računati, so slabo pismeni, imajo ovire pri 
govornem sporazumevanju in posledično 
verjetno veliko težav v vsakdanjem življenju. 
Čeprav eno leto vmes osnovne šole za odrasle 
nismo izvajali, menimo, da je pomembno, da v 
Slovenski Bistrici ohranjamo podnormativni 
oddelek, ki ga država v celoti financira, saj je 
osnovna izobrazba ustavna pravica vsakega 
prebivalca Slovenije. Vsako leto tako končata 
dva ali trije odrasli. Glede poklicne mature, 
ki je odrasle ob zaključku izobraževanja 
izpostavila enakemu preverjanju znanja kot 
mladino, in smo se je v prvih letih kar malo 
bali, danes menimo, da nam je pravzaprav 
naredila uslugo. Tako veliko lažje primerjamo 
izobraževalne izhode in opredelimo 
vrednost znanja, ki ga imajo naši udeleženci 
izobraževanja. Rezultati so stabilni in naši 
udeleženci nimajo težav z nivojem znanja ob 
pristopu k poklicni maturi. Večina jih izpite , 
kljub službi, družini in drugim obveznostim, 
opravi v prvem roku. 
Ljudska univerza s svojo dejavnostjo tako 
pomembno prispeva h kakovosti življenja 
v lokalnem okolju, saj raziskave kažejo, 
da ljudje, ki imajo višjo stopnji izobrazbe, 
živijo bolje, dlje in bolj zadovoljno. Poklic 
strojnega tehnika je zaradi zgodovinske 
tradicije, ki jo ima predelava kovin na našem 
območju, še vedno zelo iskan in po navadi 
je prav obetajoča se zaposlitev tisti motiv, ki 
odraslega pripelje v naš program. Ekonomski 
tehnik, čeprav se zdi, da jih je na trgu dela 

preveč, ostaja med najbolj zaposljivimi 
poklici, saj s širokim znanjem omogoča 
delo na številnih področjih gospodarstva 
in družbenih dejavnosti, omogoča pa tudi 
samozaposlitev. 

vračajo po nova znanja in veščine, pripeljejo 
prijatelje, znance, svoje otroke … 

Večino denarja, ki ga potrebujete za pester 
nabor dejavnosti, ste pridobili iz evropskih 

Potrebno je še dodati, da se je marsikdo 
ravno s pomočjo vaših programov oziroma 
projektov podal na samostojno poklicno 
pot. 
Na te najbolj pogumne smo še posebej 
ponosni. Največ je tistih, ki so se izobraževali 
za poklica strojni tehnik in ekonomski tehnik. 
Na samostojno podjetniško pot so se podali 
tudi nekateri udeleženci drugih programov 
in usposabljanj. Danes imajo rokodelske 
delavnice,  izvajajo obrtno dejavnost, vodijo 
trgovine, delajo na področju zavarovalništva, 
nekateri pa so se tudi že upokojili. Veliko jih 
ima registrirano osebno dopolnilno delo, 
ali »popoldansko« obrt, ali pa svoje znanje 
prenašajo naprej. Nekateri se odločijo za 
nadaljevanje študija na višjih in visokih 
šolah in njihov uspeh je za nas pomemben 
pokazatelj kakovosti našega dela. Prijetno je 
po desetletju dela na LU srečevati zadovoljne 
ljudi, ki so si pri nas pridobili višjo stopnjo 
izobrazbe, še bolj pa nas veseli, ko se k nam 

in proračuna Unije 220.000 evrov za izvede-
ne projekte, je znesek v letu 2014 znašal le še 
78.700 in v letu 2015 29.000 evrov. Naša ključ-
na skrb je tako bila ohranjanje poslovanja in 
vzdrževanje standardov vseživljenjskega uče-
nja, ki smo jih postavili v lokalnem okolju v 
preteklih letih. 
Čeprav smo sredstva pridobili na javnih 
razpisih in je bilo financiranje praviloma 
zamaknjeno za 6 do 8 mesecev po izvedbi, 
kar je povzročalo nemalo likvidnostnih 
težav, je vendarle nesporno bilo izjemno 
veliko znanja prinesenega v lokalno okolje, 
razvoj pa usmerjen predvsem v programe 
neformalnega izobraževanja.
Kot vse kaže v novi finančni perspektivi, 
manjšim skupnostim, kot je naša, ne kaže 
najbolje, vendar se bomo maksimalno 
angažirali pri pridobivanju evropskih in 
domačih sredstev. 
Zaradi nestabilnega financiranja dejavnosti 
javne službe na področju izobraževanja 

programov. Kot je 
znano, bo odslej 
teh sredstev pre-
cej manj. Kaj to 
pomeni za nadalj-
nji razvoj Ljudske 
univerze Sloven-
ska Bistrica?
Uspeli smo prema-
gati najhujšo krizo, 
ki pa je prepolovila 
naše prihodke in  
zmanjšala število 
zaposlenih za več 
kot polovico. Če 
smo v letu 2013 
prejeli s strani do-
mačega proračuna 
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odraslih, ki je programska in se vsako leto 
sproti spreminja, hkrati pa javna mreža 
organizacij za izobraževanje odraslih ni 
financirana (kar pomeni, da kljub temu da 
smo javni zavod, sredstev za financiranje ne 
dobimo iz proračuna, tako kot druge šole, 
vrtci …), sta naš obstoj in razvoj odvisna od 
našega uspešnega poslovanja in plasiranja 
na trgu, tako kot v vsakem drugem podjetju. 
Naša vizija »kakovostnega lokalnega 
andragoškega središča« je naše osrednje 
vodilo. Ključna pa je seveda ekipa  zaposlenih, 
ki izkoristi vse svoje kreativne, kognitivne in 
delovne potenciale in v vsakem trenutku da 
vse od sebe. To je torej tisto področje razvoja, 
v katerega največ vlagamo in na katerega 
stavimo. Ljudje so tisti, ki imajo zamisli 
in jih uresničijo, najdejo rešitve za težave, 
pripravljajo razpise ter pišejo in realizirajo 
programe. 

Zelo dejavni ste tudi v Lions klubu Slovenska 
Bistrica, ki ste ga pred leti uspešno vodili kot 
predsednica. Namen delovanja neprofitne 
mednarodne organizacije je pomoč vsem, 
ki so pomoči potrebni. Temeljnemu 
programu ste v Slovenski Bistrici dodali še 
nekaj svojih dejavnosti. 
V lions klubu opravljam delo tajnice, vendar 
delujemo po načelu enaki med enakimi, 
kar v bistvu pomeni, da vsak od članov 
prispeva po svojih najboljših močeh svoje 
znanje, energijo, čas in deluje v skladu z 
načeli lionizma. Odzivi javnosti kažejo, da 
smo po šestih letih delovanja v lokalnem 
okolju prepoznavni in sprejeti. Klub vsako 
leto vodi drug predsednik, ki si izbere 
geslo; moje je bilo: Spoštujemo, sodelujemo, 
pomagamo. Menim, da je brezpogojno 
medsebojno spoštovanje osnova, sodelovanje 
pa nadaljevanje in temelj, na katerem lahko 
pomagamo. Temeljno/prvotno poslanstvo 
lionizma v svetu je pomoč slepim in 
slabovidnim. V prvih letih delovanja kluba 
se je zdelo, da tovrstnih potreb v našem 
okolju ni, vendar se je izkazalo, da smo samo 
v letu mojega predsednikovanja podarili  
pripomočke kar petim slepim ali slabovidnim 
dijakom, študentom in odraslim. Nove 
zadovoljne uporabnike so dobili računalniki, 
elektronske lupe, posebni ekrani, čitalci in 
prilagojeni mobilni telefon. Ustanovitev 
kluba je pospremila donacija slabovidnemu 
mladeniču, ki je danes že doktor znanosti. 
Podarili smo prvi avtomatski defibrilator 
zdravstvenemu domu v Slovenski Bistrici, 
danes jih je že veliko več. 
Naša posebnost in stalnica je skrb za odrasle s 
posebnimi potrebami. Vsako leto se družimo, 
sedaj že z našimi prijatelji, varovanci bivalne 
enote na Vrholah, ki jih ob novem letu 
tudi obdarimo, oni pa se pridružijo našim 
akcijam in nas povabijo na svoje dogodke in 
praznovanja. 

Dobro sodelujemo z našim podmladkom, 
Leo klubom, ki je eden od najbolj aktivnih 
slovenskih leo klubov. Lani smo leotom 
priskočili na pomoč pri realizaciji večje akcije 
– urejanju otroških sobic za tri otroke iz 
socialno ogrožene družine. 
Idej je veliko, prošenj, ki jih dobimo, tudi 
vedno več. Ko gre za otroke ali bolne, smo 
seveda vedno pripravljeni pomagati in 
ublažiti trenutno stisko, vendar si močno 
prizadevamo dolgoročno izboljšati življenje 
ljudi v našem okolju. Zato smo tudi ustanovili 
štipendijski sklad, ki deluje že tretje leto, 
snujemo pa tudi druge akcije.  
Sredstva zbiramo na različne načine. Naš 
tradicionalni, vsakoletni koncert je edinstven, 
saj ga pripravimo  v celoti dobrodelno, 
nastopajočim ne plačujemo honorarjev, 
sami opravimo vse priprave, režijo, sceno, 
pogostitev. Novoletnega vrveža na mestnem 
trgu ni brez naše palačinkijade, organiziramo 
dobrodelne gledališke predstave, dražbe, 

kinu nazadnje, ko je bila stara 17 let. Koliko 
veselja, zgodb in dobre volje lahko prinesejo 
takšne akcije in koliko nasmeškov lahko 
narišejo na obraze. Če ste stari med 16 in 30 
let, se jim lahko pridružite. In ker načrtujejo 
v aprilu in maju kar nekaj akcij, vabim vse, da 
se jih udeležijo. Tudi moja mlajša hči Iza že 
komaj čaka, da bo dovolj stara, da bo lahko 
»uradno« članica, čeprav že sedaj pomaga 
pri skoraj vseh akcijah. Akcija, ki je najbolj 
prepričala podeljevalce priznanj, je bil prav 
Leo dan družin, ki ga bodo leoti organizirali 
tudi letos. Tudi lionsi se bomo pridružili in 
tudi letos na isti dan, 22. maja. izpeljali akcijo 
Tečem, da pomagam.

Kako pa si sicer napolnite baterije? Kaj 
najraje počnete v prostem času? 
Tole zadnje vprašanje je skoraj odveč, saj je 
moj prosti čas opisan že zgoraj. Čas, ki ga 
preživim v družbi mojih deklet, mi je najbolj 
dragocen. Rade skupaj ustvarjamo, klepetamo 

ali čaramo v kuhinji. Dobra glasba vedno 
dobro dene, gledališče tudi, za knjige že kar 
zmanjka časa ob obilici službenega branja, 
ki gre pogosto z mano domov (običajno 
delam seznam za poletni dopust), prijatelji 
in drugi meni pomembni ljudje so tisti, za 
katere si vzamem čas, rada imam vrt in vse, 
kar spada zraven, občasno si »privoščim« 
kakšno izobraževanje ali usposabljanje (ne 
le po službeni dolžnosti), enkrat na teden 
rekreacija, sprehod z labradorko Gajo ob 
potoku ... Prosti čas se sliši kot nekaj, kar je 
viška. Jaz imam časa ravno prav in ga vsega 
porabim. Izkoristim ga, kolikor ga imam, za 
tisto, kar se mi zdi pomembno in potrebno. 
Dobro se počutim v vseh svojih vlogah in 
praviloma si takrat, ko sem najbolj aktivna, 
tudi najbolj napolnim baterije. 

športne turnirje in pri 
tem naletimo na veliko 
naklonjenost vseh 
sodelujočih in lokalnega 
okolja, brez katerih 
takšnih akcij sploh ne bi 
mogli izpeljati. 
Predajo donacij pogosto 
opravimo z veliko manj 
hrupa in medijske 
pozornosti, saj ne 
želimo izpostavljati 
naših prejemnikov, ki 
so pogosto v hudi stiki 
ali mladoletni. To je 
tudi eno od načel našega 
delovanja. Zagotovo pa 
podatek, da vsako leto 
zberemo in doniramo 
med 10.000 in 15.000 
evri sredstev v lokalnem 
okolju, veliko pove. 

Zelo dobro to delo v Leo klubu Slovenska 
Bistrica nadaljuje tudi vaša hčerka Ema 
Trobentar, ki je lani prejela priznanje za naj 
slovensko prostovoljka do 19 let.
Ne bi upala reči, da nadaljuje, čeprav je 
zametek Leo kluba zagotovo nastal prav med 
otroki lionov, ki so nekako najbolj vedeli, 
kaj pomeni druženje za dober namen. Ema 
je sama svoja, kreativna, seveda pa kot vsak 
otrok svoje ideje, zamisli rada deli z mamo, 
pomoč pa je tudi dobrodošla. To je pri 
mladih še posebej v ospredju, saj so njihove 
akcije namenjene ne toliko zbiranju sredstev 
kot angažiranju vseh njihovih potencialov 
za to, da doprinesejo dobrobiti skupnosti. V 
začetku aprila so izpeljali akcijo brezplačni 
kino za upokojence. Med gledalci filma je 
bila tudi 80 let stara gospa Zinka, ki je bila v 
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REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
RAZISKOVALCEV PODRAVJA NA 
SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA 
V petek, 1. aprila. 2016, je potekalo regij-
sko srečanje mladih raziskovalcev Podrav-
ja. Tekmovalo je približno 70 učencev in 
dijakov osnovnih in nekaterih srednjih šol 
iz Podravja.
Pred začetkom tekmovanja so za kandida-
te, mentorje in recenzente pripravili kra-
tek kulturni program.

Raziskovalce je nagovoril tudi dr. Aberšek, 
strokovni vodja Regionalnega centra Zve-
ze za tehnično kulturo Maribor.

Tudi naša šola se je predstavila z razisko-
valnima nalogama:
•Finančna pismenost dijakov Srednje 
šole Slovenska Bistrica, avtorice: Patricija 
Klinc, Tina Vešnik, Xunmiao Pan, mento-
rica: Lidija Pahič;
•Vpliv lege substituentov na sintezo te-
kočih kristalov, avtorici: Urška Brence in 
Nika Mikulič Vernik, mentorica: mag. Da-
mijana Gregorič.

Obe nalogi sta se uvrstili na državno tek-
movanje, ki bo v mesecu maju v Murski 
Soboti.
Vsem tekmovalcem in mentorjem iskrene 
čestitke.

Poseben gost srečanja je bil dr. Dorn, do-
mačin iz Slovenske Bistrice, ki je svoje 
življenjsko delo posvetil raziskovanju in 
delu z mladimi na področju računalništva.

Govor ravnateljice dr. Ive Pučnik Ozimič

UČENCI  OŠ POHORSKEGA ODREDA 
SLOVENSKA BISTRICA ZA ČISTO OKOLJE
Na sončen petek, 1. 4., smo zavihali 
rokave prav vsi. Več kot 600 učencev OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
se je z učitelji odpravilo očistit širšo 
okolico šole. Opremljeni z vrečami in 
rokavicami smo očistili pot ob potoku, 
park, zelene površine ob Partizanski ulici 
do gradu in vse tja do Impola. Največ 
smo zbrali plastičnih vrečk, pločevink in 
ostale odpadne embalaže. Akcijo smo po 
dveh urah zadovoljni zaključili, saj smo 
ugotovili, da je na zelenih površinah vsako 
leto manj odpadkov. Iz tega sklepamo, 
da so občani zmeraj bolj ozaveščeni o 
pomenu čistega okolja. Vsi si želimo 
dobrega počutja v čistem okolju. 

Nina Ančić

Simona Luetič, koordinatorica
raziskovalne dejavnosti na Srednji šoli 

Slovenska Bistrica



Stran 25ŠOLSTVOInformator, april  2016

V RAZISKOVALNIH NALOGAH O 
LOKALNIH TEMAH 
Z raziskovalnimi nalogami se na 2. OŠ v Slovenski Bistrici učenci 
predstavljajo že od ustanovitve šole dalje, saj gre za svojevrstno 
učenje in preizkušnjo v raziskovanju in predstavitvi ugotovitev. 
Pri tem so bili tudi zelo uspešni in osvojili številna zlata, srebrna 
in bronasta priznanja na regionalnem in državnem nivoju.
V letošnjem šolskem letu so učenci ob pomoči mentoric prip-
ravili pet raziskovalnih nalog in jih predstavili na regionalnem 
srečanju mladih raziskovalcev spodnjega Podravja in Prlekije, ki 
je potekalo na Ptuju. Med njimi sta bili tudi nalogi, v katerih 
sta mlada raziskovalca preučevala temi iz lokalnega bistriškega 
okolja.

Izidor Gregorič iz 9. razreda je z mentorico Mojco Žunko v 
nalogi Steklarstvo predstavil to dejavnost, ki je bila v našem 
mestu do pred leti zelo prisotna in obetavna. Ugotovil je, da 
naše mesto sicer ni imelo izrazite tradicije na tem področju, 
če odmislimo pohorske glažute, a je od leta 1950 steklarstvo 
zagotavljalo delo in zaslužek številnim Bistričanom in okoli-
čanom. Začelo se je s steklenimi gumbi. V najuspešnejši fazi 
razvoja pa je bistriška steklarna zaposlovala kar 324 delav-
cev. Pomanjkanje sredstev za modernizacijo, konkurenca na 
tržišču in slabo vodenje pa so bili razlogi, da danes te dejav-
nosti v našem mestu ni več, kar je škoda, saj druga tovrstna 
podjetja po Sloveniji doživljajo pravi razcvet.

Mlada raziskovalka Leonora Prestreši, prav tako deveto-
šolka, je z mentorico Jožico Pongračič podrobneje preučila 
in predstavila gozdno učno pot, ki jo popularno imenujemo 
močeradova pot. Ob prijaznem dovoljenju lastnikov so jo so-
oblikovali in označili učitelji naravoslovja z 2. OŠ. Poteka po 
bližnjem gozdu Črnec, učencem in drugim uporabnikom pa 
omogoča gibanje v zdravem okolju, preučevanje narave pa tudi 
svojevrstno popestritev, saj se ob poti lahko srečamo s kinolo-
gi, čebelarji in lovci, ki imajo ob njej svoje centre oz. opazoval-
nice. V bližini izvira Curlek najdemo tudi učilnico na prostem, 
ki služi mladim in njihovim mentorjem in učiteljem.

Ob sodelovanju vodstva šole, Zavoda za gozdove in Zavoda 
za naravno dediščino ter ob sponzorstvu ekološkega društva 
Vintgar potekajo priprave za postavitev novih tabel, na kate-
rih bodo obiskovalci dobili dodatne informacije o posebnih 
živalskih in rastlinskih vrstah, ki jih lahko srečamo ob njej.
Čeprav je pot dokaj dobro obiskana, jo Bistričani še premalo 
poznajo in uporabljajo. Če se boste odpravili po njej, sledite 
narisanim odtisom močeradovih nog, izberite krajšo ali daljšo 
različico in se nadihajte svežega zraka.

Besedilo: Janez Ülen
Foto:  Sara LešnikFoto: www.delo.si
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UČENJE TUJEGA JEZIKA
NALOŽBA ZA PRIHODNOST
PRIDOBITEV MEDNARODNEGA 
CERTIFIKATA IZ ANGLEŠČINE NA 
ZASEBNI ŠOLI IZZA
Znanje več tujih jezikov je v zadnjih 
desetih letih postalo že skoraj nujno. 
Postalo je obvezna kompetenca pri skoraj 
vseh poklicih, če želimo uspeti in udobno 
živeti. Iskalcem zaposlitve, ki ne obvladajo 
niti enega svetovnega jezika, se slabo piše, 
saj uspešna slovenska podjetja poslujejo 
samo s tujino ali so lastniki tujci.
Zato je omogočiti otroku zgodnje učenje 
tujega jezika že skoraj obveza tistega starša, 
ki svojemu otroku želi le najboljše. Starši, 
ki vpisujejo svoje otroke na Zasebno šolo 
IZZA, se tega še kako dobro zavedajo. 
Vedo tudi, da le priznani mednarodni 
izpiti pri svetovno znanih zastopnikih 
veljajo kot verodostojnost o znanju tujega 
jezika.
Na zasebni šoli IZZA vsako leto beležijo 
več vpisanih otrok k tečajem angleščine in 

nemščine. Letos bo tečaje zaključilo 238 
otrok in odraslih.
Letos so edini na štajersko-prekmurskem 
področju pridobili znak srebrnega 
partnerja po programu Addvantage 
British Council, ki je zastopnik za izvedbo 
mednarodnih izpitov Cambridge English. 
Te mednarodni izpite priznavajo v 160 
državah vsi delodajalci in šole. Pridobljeni 
mednarodni izpit velja za vse življenje.
V mesecu marcu so na zasebni šoli imeli 

veliko čast podeliti mednarodne izpite 
nivoja FCE – to je na ravni B2 ali mature 
na višji ravni iz angleščine; pridobile so si 
gsa le redke vztrajne udeleženke, ki jih šele 
čez štiri leta čaka matura.
V zlato knjigo znanja so se vpisale: (od 
leve proti desni) Tina Koban, Maja Šega, 
Katja Ačko in Fiona Jožefa Jovič, ki je letos 
pridobila še mednarodni izpit iz nemščine 
nivoja C1 v Gradcu.
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Pot nas je že večkrat peljala mimo gradu. 
Včasih smo se pri njem tudi ustavili, si ogle-
dali zunanjost, vodnjak, pred kratkim pa 
smo obiskali sejem (cvetni petek) na graj-
skem dvorišču. Otroci so pogosto spraševa-
li, kaj vse je v notranjosti gradu, zato smo se 
na dan šaljivcev, 1. aprila, odpravili v grad. 
In ne, to ni potegavščina. Gospa Zdenka, 
vodička v bistriškem gradu, nas je popeljala 
skozi posamezne dele gradu. Ogled smo pri-
čeli v Viteški dvorani, kjer so otroci občudo-
vali freske Attemsovega dvornega freskanta 
Franza Ignatija Flurerja. Bili so navdušeni 
nad dejstvom, da je umetnik slikal leže na 
postavljenem odru. Kaj podobnega bi lahko 
poskusili tudi v vrtcu. Zagotovo bi bili naše 
obleke in obraz popackani s pisanimi bar-
vami. Ogledali smo si nekaj stalnih zbirk: 
Pajtlerjevo razstavo fosilov in mineralov, 
razstavo molitvenikov, lutk v nošah sveta 
in petrolejk v stolpu. Prav v tem prostoru je 
bila napetost med otroki največja. Vodička 
nam je povedala, da je v tem prostoru pre-
bivala Bela dama, sedaj pa v stolpu živi le še 
njena duša. Otroci dobro poznajo legendo o 

Beli dami, zato so nestrpno pogledovali po 
prostoru in trepetali, da je le ne bi kje videli. 
Kako je potekalo življenje in šolanje nekoč, 
smo spoznali v stari učilnici. Sedli smo na 
stole iz sredine 20. stoletja in se obnašali 
prav tako kot v tistih časih. Naša stroga vo-
dička – učiteljica nam je hitro pomahala s 

Na zanimiv in izkustven način so pridobili 
ogromno novih informacij in jih skozi ogled 
tudi ozavestili.

Barbara Špes,  dipl.vzg., Vrtec
 Otona Župančiča, enota Ciciban

VRTEC NA OBISKU V GRADU 

palico in tudi uda-
rila po mizi, če je 
nismo ubogali. Ob 
koncu smo ugoto-
vili, da nam je bolj 
všeč današnja šola, 
kjer ni več prikaza-
nih kazni in drugih 
nedemokratičnih 
odnosov. Otroci so 
z vodenim ogledom 
gradu končno spoz-
nali, kaj se skriva 
v notranjosti, in s 
tem globlje spoz-
nali eno od glavnih 
znamenitosti kraja 
Slovenska Bistrica. 
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KONCERT PEVSKIH ZBOROV OŠ ANTO-
NA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA 
18. februarja smo lahko »odšli v kino«, ka-
mor so nas popeljali pevski zbori OŠ An-
tona Ingoliča Spodnja Polskava, podru-
žnic Pragersko in Zgornja Polskava. Kar 
222 pevcev je s koncertom filmske glasbe 
obudilo spomine na preteklost in z nostal-
gijo v srcu smo prisluhnili Sreči na vrvici, 
Hudi mravljici, Kekčevi pesmi idr. Seveda 
so v šolski telovadnici zadonele tudi tuje 
pesmi, kot so Mamma Mia, I Will Follow 
Him … Profesorici glasbe Rebeka Bračič 
in Lucija Pocrnja sta se tokrat preizkusili 
tudi v vlogi režiserk, saj sta celoten koncert 

oblikovali kot igrano televizijsko oddajo. 
Voditelja Jan Hartl in Jure Svenšek sta v 
svoj studio vabila različne goste. Z njimi 
sta se pogovarjala in tako v spomin občin-
stva priklicala vsebino in glasbo mnogih 
znanih, a že nekoliko pozabljenih filmov. 
Gostje v oddaji so bili mnogi učenci, neka-
teri tudi v vlogah znanih filmskih igralcev 
(James Bond, ki ga je odlično predstavil 
Jure Golob, Elso iz Ledenega kraljestva pa 
je odigrala Tjaša Rudl). Zvezda stalnica 
na vseh večjih prireditvah, ki jih pripravi-
mo na matični šoli in obeh podružnicah, 

je tudi učiteljski pevski zbor. Tokrat se je 
pridružil učencem in zadonelo je kar ne-
kaj prijetnih melodij iz filmov Nune po-
jejo in Moje pesmi, moje sanje. V studio 
je bila povabljena tudi ravnateljica Danica 
Veber, ki je v razgovoru z voditeljema med 
drugim s ponosom pohvalila vse nastopa-
joče in tudi vse sodelavce, ki so na kakršen 
koli način dodali kamenček v mozaik če-
trtkovega glasbenega druženja na Spodnji 
Polskavi. Posebej se je zahvalila združenju 
SAZAS za oprostitev plačila avtorskih ho-
norarjev in vsem obiskovalcem za gromke 
aplavze, pozitivno energijo, spoštovanje 
do petja, ohranjanja kulturne dediščine 
in prostovoljne prispevke. Občinstvo, ki 
je bilo navdušeno nad petjem, radodar-
no s prostovoljnimi prispevki in je imelo 
priložnost izvedeti, kateri filmi so najbolj 
všeč ravnateljici Danici Veber, je, dežju in 
temi navkljub, odhajalo nasmejanih lic in 
s soncem v očeh. 

OŠ Antona Ingoliča Spodnja PolskavaFoto: Foto Brbre
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RAZSTAVA ROŽ
IZ KREP PAPIRJA IN ŠE ČESA

VSESLOVENSKA RAZSTAVA CVETJA 
IZ KREP PAPIRJA IN DRUGIH 
MATERIALOV NA PRAGERSKEM
Članice ročnodelske sekcije Turističnega 
društva Breza Pragersko Gaj so na našem 
območju znane po izdelavi najrazličnejših 
rož iz krep papirja. Njihovo spretnost 
poznajo na širšem bistriškem območju 
pa tudi na ptujskem in mariborskem. 
Tod namreč pripravljajo in izvajajo 
delavnice za starejše generacije in tudi za 
osnovnošolce, med katerimi je vedno več 
zanimanja za izdelavo papirnatih cvetov. 
Milena Furek je v tem času pridobila 
tudi certifikat domače in umetne obrti, 
ki ga dodeljuje komisija pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, katere predsednik je 
etnolog dr. Janez Bogataj.
V letu 2015 so Slavica Smodiš, Silva 
Vrečko in Milena Furek s svojimi izdelki 
sodelovale na vseslovenski razstavi cvetja 
iz krep  papirja na Vranskem, ki poteka 
vsako drugo leto, in tam se je porodila ideja 
o razstavi tudi na našem koncu Štajerske. 
Tako so v društvu sklenili, da pripravijo 

razstavo, ki je niso omejili z materialom, 
ampak so dali možnost pokazati izdelke 
tudi tistim, ki izdelujejo rože iz najlona, 
kvačkanca in drugih materialov. 
Na Pragerskem je 2. in 3. aprila 2016 
razstavljalo več kot 50 izdelovalk in tudi 
izdelovalcev pretežno cvetja iz krep  
papirja. Prišli so z vseh koncev Slovenije, 
razen Primorske in Bele krajine, ki sta 
nekoliko bolj oddaljeni. Telovadnica 
osnovne šole na Pragerskem se je bohotila 
v tisočih barvnih cvetovih in kar težko 
se je bilo spomniti cveta, ki ga ni bilo na 
razstavi. Našli smo lončnice, travniško 
cvetje, vrtne cvetlice, cvetoče vejice 
sadnega drevja in še bi lahko naštevali. 
Posebna zanimivost je bila izdelovalka 
naprsnih šopkov in venčkov za neveste, 
prvoobhajanke in birmanke, kakršne so 
izdelovali nekoč – iz štancanega cvetja, 
izdelanega iz šeleshamer papirja. Na 
našem koncu poleg Marije Janžekovič le 
še ena izdelovalka pozna način izdelave 
tovrstne dekoracije. 
Razstava je naletela na izjemen odmev 

tudi med obiskovalci, preko tisoč si jih 
je razstavo ogledalo v obeh dneh, saj 
so prihajali z vseh koncev, Prekmurja, 
Slovenskih goric, Dolenjske, Koroške, 
ljubljanskega področja in še od kod, in 
prav vsi so bili nad videnim izjemno 
navdušeni ter so izrazili željo, da razstava 
postane tradicionalna. 
Prav to zavezuje marljive članice in 
člane TD Breza, da podobne razstave 
pripravijo tudi v prihodnjih letih. 
Veliko jih je bilo vpetih v delo in skrb za 
gostujoče razstavljavke in razstavljavce 
ter pripravo dvorane in vsega potrebnega 
za dobro izvedbo prireditve. Zadovoljni 
so ob zaključku sprejemali pohvale vseh 
sodelujočih, ki jih je navdušila njihova 
sproščenost, prijaznost, ustrežljivost in 
dobrovoljnost. Veseli pa jih tudi dejstvo, 
da so jim na pomoč s svojimi izdelki 
priskočili tudi pekarni Hlebček in Evropa, 
Pomurske mlekarne ter trgovini Jager in 
Mercator s Pragerskega, da so bili gostje še 
bolj postreženi in pogoščeni.

Milena Furek

MINKINA  ČAROBNA DEŽELA OZ
Učitelji in učenci OŠ Minke Namestnik - 
Sonje so še enkrat več dokazali, da znajo 
in zmorejo premikati meje ustvarjalnosti.
Pod taktirko Metke Šmon so uprizorili 
izvrstno dramatizacijo pravljice Čarovnik 
iz Oza. Večmesečni trud se je obrestoval 
in obiskovalci so bili nad videnim navdu-
šeni. Nastopajoči so na odru z obiskovalci 
odkrivali skrivnosti in potovali skozi ča-
robno deželo.
Soočili so se s čarovnicami, pogumom, 
srčnostjo, modrostjo in sočustvovanjem. 
Učenci so na odru pokazali, da lahko vse, 
kar občudujejo, najdemo tudi v sebi. A 
za to moramo biti vztrajni in imeti voljo. 
Vsak izmed nas lahko dela vsakodnevne 
čudeže, ker je svet sestavljen iz majhnih 
stvari. Ob tem pa je pomembno, da nismo 
sebični, ampak mislimo tudi na druge, ker 
samo skupaj lahko najdemo pravi smisel. 

Življenje samo nas na tak ali drugačen 
način spodbudi, da se spravimo na pot, k 
uresničitvi svojih idealov.
Učenci so zbranim skozi igro dokazali, da 
se tudi sanje lahko uresničijo, če le imamo 
pogum. Kot je ob koncu pokazal Čarovnik 
iz Oza, je potrebno verjeti in zaupati vase.
Slabo uro dolga predstava je v marsičem 
izstopala. Predvsem fascinantni so bili 
ročno narejeni kostumi in zvočne kulise, 
ki so obogatile predstavo. 
Dolgotrajno delo se je obrestovalo, kar je 
pokazal tudi velik aplavz ob koncu pri-
reditve. Navzoči so se strinjali, da učitelji 
z učenci na omenjeni šoli delajo majhne 
»čudeže«, saj v svojo prireditev vključijo 
vse učence, kar naredi predstavo barvito, 
pestro in unikatno.
Prireditev je bila dobrodelne narave, saj 
bodo zbrani denar od vstopnin uporabili 

za nakup novega kombija, ki ga nujno pot-
rebujejo. Zdajšnji je star in potreben po-
pravil in prav zaradi tega so že pred časom 
v šoli sklenili, da začnejo z zbiranjem de-
narja za nakup novega. Kljub ekonomske-
mu položaju v občini in državi verjamejo, 
da jim bo uspelo zbrati dovolj denarja za 
novo pridobitev. Če so vas s svojo inova-
tivnostjo in trudom prepričali, jim lahko 
priskočite na pomoč in donirate finanč-
na sredstva za prepotrebno vozilo. Veseli 
bodo vsakega odziva.

  Renato De Corti
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UKINITEV DRUŠTVA KTV

24. marca so se v prostorih Doma 
krajanov KS Impol na rednem letnem 
zboru sestali člani Društva za upravljanje 
KTV Slovenska Bistrica. Po ugotovitvi 
sklepčnosti so potrdili dnevni red, 
izvolili delovno predsedstvo in imenovali 
overovatelje zapisnika.
Po sprejemu poslovnika o delu zbora so v 
nadaljevanju obravnavali poročili o delu 
društva za obdobje januar–december 

2015 in o finančnem poslovanju društva za 
leto 2015 ter poročili predsednika društva 
Gabrijela Cintauerja in nadzornega 
odbora. Sledila je razprava o poročilih, 
ki jih je zbor sprejel in potrdil. Krajše 
poročilo o delovanju Javnega zavoda za 
KTV in informiranje Slovenska Bistrica je 
podal direktor Zavoda Drago Čož. Zbor 
članov društva je obravnaval tudi predlog 
upravnega odbora društva o prenehanju 

delovanja društva. Po daljši razpravi, v 
kateri je sodelovala večina prisotnih, je 
zbor soglasno oziroma z enim vzdržanim 
glasom sprejel sklep, da društvo preneha z 
delovanjem s 30. junijem letos in se izbriše 
iz registra društev. Vse potrebne aktivnosti 
in postopke bo v imenu društva vodil 
Gabrijel Cintauer, predsednik društva in 
upravnega odbora društva.

D. Č.

Foto: Aleš Kolar
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LETNI KONCERT OKTETA TINJE 
V večnamenski dvorani na Tinju so v 
soboto, 2 aprila, gostili letni koncert Okteta 
KUD-a Otona Župančiča Tinje. Sceno 
je zasnovala Darja Dolenc, koncertni 
program je povezoval umetniški vodja 
skupine Marjan Krajnc.
V zadnji sezoni so tinjski oktet okrepili 
sveži, mlajši glasovi. V novi zasedbi 
tako prepevajo Matej Horvat, Vili 
Pišotek, Marko Capl, Jernej Šega, Srečko 
Škorjanec, Anže Jaušovec, Krištof 
Blažič in Tadej Pišotek. Sicer pa začetki 
skupine segajo v leto 1993. Takratni 
nonet je bil ustanovljen na pobudo člana 
in dolgoletnega predsednika, danes pa 
častnega člana Jožeta Blažiča. Iz noneta je 

nastal oktet. Leta 2013 je oktet praznoval 
svojo 20-letnico delovanja. Kot piko na 
i je na regijskem tekmovanju v Gornji 
Radgoni osvojil bronasto priznanje in 

Foto: Edi Grobler

pozneje postal še prejemnik priznanja 
Štefana Romiha za dosežke na področju 
ljubiteljske kulture. 

T. A. 

20 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
ZGORNJA POLSKAVA 
Društvo upokojencev Zgornja Polskava 
je v 2. aprila praznovalo 20-letnico 
delovanja. Na jubilejnem volilnem 
občnem zboru na Zgornji Polskavi so 
člani društva prisluhnili poročilom o 
delu v preteklem letu in sprejeli program 
dela za leto 2016. Na zboru so izvedli tudi 
volitve organov društva in sprejeli sklep, 
da podaljšajo mandat staremu vodstvu. 
Tako ostaja na čelu Društva upokojencev 
Zgornja Polskava Arnold Resman.

T. A. 

PREDAVANJE O KRIZI NOVINARSTVA
Knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slo-
venska Bistrica 
in Klub novi-
narjev Sloven-
ska Bistrica sta 
6. aprila v pro-
storih knjižnice 
izvedla preda-
vanje o krizi 
n o v i n a r s t v a . 
O tem, kako 
stroka ocenjuje 
trenutni polo-
žaj slovenskega 
novinarstva in 
kako zagotoviti 
večjo avtono-

mijo novinarskega dela, tudi na lokalni 
ravni, je predaval bistriški rojak asist. dr. 
Aleksander Sašo Slaček Brlek s Fakultete 
za družbene vede Univerze v Ljubljani, 
raziskovalec na Katedri za medijske in 
komunikacijske študije, Center za razi-
skovanje družbenega komuniciranja. Po-
buda za predavanje mladega bistriškega 
raziskovalca na področju medijev je prišla 
iz vrst bistriškega kluba novinarjev, ki že 
nekaj let opozarja na krizo novinarstva. 
Novinarske vrste so razredčene, objektiv-
no novinarsko poročanje z dogodkov vse 
bolj nadomeščajo prevladujoči odnosi z 
javnostmi in poplava nepreverjenih infor-
macij na družabnih omrežjih. 
                                                                                                                   

T. A.

Foto: Edi Grobler

Foto: Edi Grobler
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PREDAVANJE O
KMEČKIH UPORIH
Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca 
je 23. marca v čitalnici Knjižnice Josipa 
Vošnjaka v Slovenski Bistrici gostilo pro-
fesorja na Oddelku za zgodovino Filozof-
ske fakultete Uiverze v Mariboru, docenta 
doktorja Andreja Hozjana. Hozjanov raz-
iskovalni opus obsega široko paleto zgo-
dovinskih tem na Spodnjem Štajerskem 
in tudi drugod na naših tleh po koncu sre-
dnjega veka, še zlasti se posveča obdobju 
med 15. in 18. stoletjem. Ker je lansko leto 
minilo 500 let od največjega kmečkega 
upora na Slovenskem, je bilo predavanje 
posvečeno tematiki kmečkih uporov. V 
uvodu je dr. Hozjan predstavil razmere, v 
katerih so živeli podložni kmetje na Slo-
venskem, in kaj jih je spodbudilo k uporu. 

Glavni razlog so bili vedno višje dajatve in 
davki, ki so jih zemljiški gospodje nalagali 
podložnim kmetom, pa tudi spreminja-
nje teh dajatev iz naturalnih v denarne. V 
nadaljevanju so prisotni v čitalnici lahko 

jan je ob koncu predavanja odgovoril še 
na nekaj vprašanj, ki so zanimala prisotne.

Primož Rajh 

Foto: Tjaša Korošec

VABILO
2. ROKODELSKI PRAZNIK V SLOVENSKI BISTRICI

 »ROKODELSTVO, IZZIV IN PRILOŽNOST«

14. maj 2016
Od 10. do 18. ure

Grad Slovenska Bistrica

Vabimo vas, da preživite 
dan z nami.

izvedeli, kakšne zahte-
ve so imeli puntarski 
kmetje in kakšen je bil 
potek najpomembnejših 
kmečkih uporov. Zaradi 
neizurjenosti kmetov, 
neprimernega orožja 
in turških vpadov so se 
kmečki upori klavrno 
končali, plemiška vojska 
pa je uporne kmete kru-
to kaznovala. Dr. Hoz-
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»SKOZI BESEDE SLOVENK«
Tretja sezona Vošnjakove 
bralne značke za odrasle
Tudi letos v knjižnici za naše člane 
poteka bralna značka za odrasle, tokrat 
pod sloganom Skozi besede Slovenk. 
Sodelujoči tako posegajo po literaturi 
slovenskih avtoric, od katerih morajo 
prebrati vsaj pet del in svoje vtise zapisati 
na zloženko bralne značke, ki jo prejmejo 
v osrednji in okoliških knjižnicah. 
Vse, ki radi prebirate literaturo izpod 
peresa slovenskih avtoric, vljudno 
vabimo k sodelovanju pri bralni znački 
za odrasle, ki bo potekala do novembra, 
ko bomo na zaključni prireditvi gostili 
izbranega gosta in sodelujočim podarili 
simbolično nagrado.

Predavanje Tatjane Frumen, mojstrice, uči-
teljice reikija, zdravilke, regresoterapevtke in 
aktivne predavateljice
Ponedeljek, 9. maja 2016, ob 18. 30 v prostorih 
knjižnice na Trgu svobode 16.

OSEBNOSTNI KARAKTERJI

Zeleno bogastvo narave
Predaval bo Rudi Kruh.
Ponedeljek, 16. maja 2016, ob 18.30 uri v 
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Sok mlade pire je neprecenljiv vir bogastva, 
ki nam ga ponuja narava, saj celostno vpli-
va na boljšo vitalnost organizma. Pšenična 
– pirina trava ima res raznolike učinkovine,  
vendar  velja  še  posebej  poudariti njeno 
zmožnost  čiščenja  krvi,  razstrupljanja  jeter 
in čiščenja debelega črevesa. Pšenična – piri-
na trava hrani in krepi   naše  telo.  Vsebuje 
številne  aminokisline,  encime, fitokemika-
lije, vitamine (vitamini C, E, A, B1, B2, B3, 
B6, K) in minerale (cink, selen, fosfor, kalij, 
kalcij, bor, klorid, krom, kobalt, baker, jod, 
železo, magnezij, mangan, nikelj, železo), v 
njej pa najdemo tudi linolno in linolensko 
kislino. A ko  govorimo  o  vseh  zdravilnih  
in  hranilnih  učinkih  trave,   nikakor  ne  
smemo  mimo klorofila.  Klorofil, ki se na-
haja v   rastlinah, ima podobno sestavo kot 

SOK MLADE PIRE

Namenjena je vsem vam, ki zaradi ostare-
losti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne 
morete obiskovati naše knjižnice. Gradivo 
bomo po predhodnem naročilu dostavili 
na dom in ga ob naslednjem obisku odnesli 
nazaj v knjižnico.
Vse informacije dobite na telefonski številki 
02 805 51 06, vsak dan med 11. in 13. uro.

STEPIŠNIKOV KOŠ -  
kn j i ga  na  dom 

Zakaj nekdo potrebuje osa-
mo, drugi deluje krasno pod 
stresom, nekomu so spre-
membe mučne, tretji žari v 
družbi, četrti pa je samo tiho? 
Na zabaven način se spozna-
mo s štirimi osebnostmi in s 
praktičnimi primeri se ljudje 
prepoznajo. Ali ste vedeli, da 
že po načinu oblačenja, hoje, 
načinu govora lahko spozna-
mo, kakšna osebnost stoji pred 
nami? Predavanje je primerno 
za vso populacijo in vse profile, 
saj je poznavanje te tematike 

bistvenega pomena za 
naše življenje in spora-
zumevanje nasploh. 

KNJIŽNICA NAPOVEDUJE IN VABI
Natalija Stegne

hemoglobin, ki je odgovoren za oskrbovanje 
organizma s kisikom,   zato  lahko   rečemo,  
da je klorofil tekoči kisik, saj čisti in regene-
rira kri. Pšenična –  pirina  trava  pa poleg 
klorofila vsebuje še vrsto drugih encimov in 
hranilnih snovi.
Obstaja   že   vrsta  raziskav,  ki  potrjujejo   
zdravstvene   koristi   pšenične –  pirine tra-
ve. Ta  pomaga    popravljati   DNK,    krepi   
imunski   sistem,   zavira   proste  radikale,   
preprečuje nastajanje   rakavih   tvorb,  vpliva  
na  dolgoživost,  proizvaja  rastni   hormon,   
pomaga pri kožnih   boleznih,  znižuje  po-
višano  raven  holesterola  v krvi, preprečuje 
vnetja, spodbuja pomlajevanje  celic,   skrbi   
za   večjo  odpornost   telesa  in   zmanjšuje   
tveganje   za razvoj ateroskleroze.
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PESTRO DOGAJANJE IN 
ODLIČNO OBISKANI DO-
GODKI ZA NAŠE NAJMLAJ-
ŠE V OSREDNJI IN KRA-
JEVNIH KNJIŽNICAH
V predprazničnem tednu je knjižnica 
organizirala Velikonočne delavnice v 
osrednji – Pionirski knjižnici in v krajev-
nih knjižnicah v Makolah in Poljčanah 
ter na Tinju in Keblju, kjer se je zbralo 
toliko otrok, da so ustvarjali v dveh sku-
pinah, kajti knjižnica na Keblju je bila 
premajhna za vse, ki so si želeli ustvar-
janja. Otroci so si, mlajši tudi ob pomoči 
staršev, izdelali s cvetjem okrašeno veli-
konočno jajce  in podstavek – rožico z 
gnezdecem v cvetu.  Tako je velika noč 
zaživela v živahnih pisanih barvah po-
mladi. Narejeni izdelki pa krasijo dom in 
spominjajo na še en prijeten in zabaven 
dogodek v knjižnici.

V ponedeljek, 4. aprila 2016, pa je Knji-
žnica Josipa Vošnjaka otrokom na Keblju 
in Tinju ter na Pragerskem in v Mako-
lah pričarala prav posebno pomladno 
vzdušje. Naravnost iz Čaramesta sta na 
Kebelj prilezla dva črvička – Zgodboljub 
in Rimofila, ki sta otrokom predstavila 
ustvarjalce knjig in jim pojasnila, zakaj je 
dobro knjige pospravljati. Na Tinje pa je 
Maja pripeljala  Mojco Pokrajculjo, ki je 
imela imeniten rdeč pikčast piskrček. Le 
zakaj so si vse živali želele vanj? Na Pra-
gerskem in v Makolah pa so otroci po-
magali malemu tigrčku premagati strah 
pred zdravnikom. Otroci in odrasli so se 
do solz nasmejali in dobre pol ure uživa-
li v predstavi Veliki strah malega tigrčka 
gledališča Ku-kuc.

Naše možnosti in priložnosti 
predaval bo dr. Boris Kolar, 
biolog iz Centra za kemijska tve-
ganja z laboratorijem na Zavodu 
za zdravstveno varstvo v Ma-
riboru, strokovnjak za tvegana 
veterinarska zdravila v Londonu, 
potapljač, lovec, pisec romana 
Iqball hotel, s katerim je prišel 
v finale Kresnikove nagrade, in 
tudi kmet.
Sreda, 18. maja 2016, ob 18.30 
uri v prostorih knjižnice na Trgu 
svobode 16.

OHRANJENO OKOLJE

če nazaj v reke.« Je redni kolumnist dnevnika 
Večer. Med njegova številna strokovna znanja 
sodijo tudi Meritve emisije smradov in Meritve 
imisije smradov.
Predavanje se izvaja v sodelovanju z Društvom 
zeliščarjev Hermelika.

25. MAJ – PRAZNIK KNJIŽNICE

23. maj – 28. maj 2016
Ob dnevu Knjižnice Josipa Vošnjaka, ki ga 
praznujemo 25. maja, pripravljamo zanimiv 
celotedenski program, ki bo popestril dogaja-
nje v knjižnici in v mestu.
Osrednji dogodek praznovanja bo literarno
-glasbeni večer s FERIJEM LAINŠČKOM 
in glasbeno gostjo DITKO v sredo, 25. maja 
2016, ob 18.30 uri v knjižnici.
Feri Lainšček se je rodil v Dolencih na Go-
ričkem, hribovitem delu Prekmurja blizu 
madžarske meje. Njegova navezanost na pre-
kmurščino se kaže še dandanes v njegovih 
delih. Lainščka ne moremo označiti le kot 
pisatelja, temveč tudi kot pesnika, dramatika, 
scenarista, soustvarjalca literarnih revij in av-
torja številnih besedil slovenskih pevcev ter 
skupin. Piše tako za odrasle, kot za mladino in 

otroke. V okviru dogodka bomo odprli razsta-
vo o življenju in delu Ferija Lainščka, ki bo na 
ogled vse do konca meseca junija. Gostja Ditka 
bo ob kitari zapela nekaj pesmi Ferija Lainšč-
ka, za katere pravi, da jih enostavno začuti, da 
»imajo neko zgodbo, ki te pritegne, imajo neko 
ritmičnost«. 
Na stojnici pred knjižnico bomo ves teden 
promovirali knjižnico in njene dejavnosti. V 
okviru Stepišnikove bukvarnice bomo po sim-
boličnih cenah prodajali knjižno in neknjižno 
gradivo, ki ga v knjižnici več ne potrebujemo in 
katerega izkupiček namenjamo nakupu novega 
gradiva. Obiskovalci bodo lahko izbirali med 
knjigami za odrasle, učbeniki, priročniki, sli-
kanicami, mladinsko literaturo, videokasetami 
in še čim.

Je organizator številnih ekoloških akcij in po-
budnik akcije Očistimoslovenijo.si. »Čista 
voda je temeljna človekova pravica,« je v enem 
stavku povzel idejo akcije. »Pravica je takrat, 
ko priteče iz pipe, ampak človekova pravica je 
tudi, da odpadna voda iz stranišča čista odte-
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Marjete. Kebeljski grad je omenjen tudi v letu 1541, 
ko so Turki vdirali na Ogrsko in so si ljudje med sabo 
sporočali njihov prihod s kresovi. Tudi ob kebeljskem 
gradu naj bi zakurili kres, saj se je od tam videlo daleč 
naokrog. Leta 1343 je bil lastnik gradu Otokar Maribor-
ski. Leta 1502 ga je štatenberški graščak prodal svaku 
grofu Auerspergu . Leta 1575 so grad opustili. Področje 
bi morali arheološko raziskati in prezentirati.

Anton Smogavc

Dvajset minut zmerne hoje v 
gozd nad  Kebljem stoji Zajčev 
grad. Ljudje ga imenujejo tudi 
»mučeniški stolp«, ker naj bi 
bili v njem trpinčili ljudi. Manj 
znano je ime »lukturn«, ker so 
iz njega »lukali« vitezi in prežali 
na morebitne sovražnike. Ke-
beljski grad je bil prvič omenjen 
leta 1251, ko je bil njegov lastnik 
Timo de Gybel, po katerem naj 
bi Kebelj dobil ime. Bil je naj-
višje ležeči grad na Pohorju, kot 
piše Ivan Stopar. Od njega je da-
nes ostalo le še obzidje stražnega 
stolpa, ki je v začetku 20. stoletja 
meril v višino 12 metrov s pre-
merom 9 metrov in 2 in pol me-
tra debelim zidom. Stolp je imel 
čokato obliko, kar spominja na 
romanski slog. Danes ta osta-
nek imenujemo Zajčev grad, po 
lastniku zemlje, na kateri stojijo 
ostanki obzidja. Grad je bil 200 
metrov proti zahodu, kjer je čis-
to na koncu nad strmino stala 
grajska kapelica. Ta grad naj bi 
bil po pripovedovanju povezan 
z graščino pod cerkvijo svete 

Foto: www.geago.si

ZAJČEV 
GRAD

Foto: www.flickr.go
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Na prireditvi sta nastopila tudi Plesni klub 
Lara pod vodstvom Lare Škorjanec in vo-

20. marca je v Športni dvorani Slovenska 
Bistrica potekala prireditev z naslovom 
Bistrica twirla, pleše in poje. Prireditev 
je bila namenjena predvsem domačemu 
Twirling klubu Sašo in njegovim članom, 
ki bodo prav v letu 2016 obeležili 20 let 
delovanja. Vse skupaj se je začelo kot na-
vijaštvo s pompomi, nadaljevalo z mažo-
retno dejavnostjo vse do twirlinga.
Za Twirling klubom Sašo je pestra in uspe-
šna zgodovina, ki jo bo letos kronal z or-
ganizacijo evropskega pokala EFBT prav v 
športni dvorani v Slovenski Bistrici.

kalna skupina Jeans in visoke petke.
  T. A. 

20 LET TWIRLINGA V SLOVENSKI BISTRICI 
Foto: Žiga Orešič

Društvo Maribor Ultimate bo 23. in 24. 
aprila v športnem parku v Slovenski Bistrici 
organiziralo mednarodni turnir v frizbiju, 
na katerem bo nastopilo 12 ekip iz Avstri-
je, Madžarske in Slovenije. Slovenske barve 
bodo zastopali Nuclear Discs iz Krškega, 
Cosmo Maribor, Frizmi iz Ljubljane in dve 
ekipi slovenske junior reprezentance do 20 
let. Nagrade najboljšim bodo podelili v ne-
deljo predvidoma ob 17. uri. 

T. A.

MEDNARODNI TURNIR V FRIZBIJU

Športna zveza Slovenska Bistrica in Zavod 
za šport Slovenska Bistrica sta ob občinskem 
prazniku v torek, 15. marca, v športni dvo-
rani Slovenska Bistrica izvedla tradicionalni 
turnir v malem nogometu. Tudi tokrat se je 
pomerilo šest ekip. Zmagala je ekipa Voja-
šnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, 
ki je v finalu z 2:0 premagala športne delav-
ce. V tekmi za tretje mesto so novinarji s 4:1 
ugnali direktorje, v obračunu za peto mesto 
pa je ekipa policije po kazenskih strelih z 8:7 
(4:4) premagala občino. Za najboljšega igral-
ca so izbrali Tomaža Slatineka (Vojašnica 

VOJAKI NAJBOLJŠI V MALEM NOGOMETU 
Vincenca Repnika Slovenska Bistrica).
Rezultati predtekmovanja:
Vojašnica – Športni delavci 4:2
Novinarji – Direktorji 4:4
Športni delavci – Policija 2:1
Direktorji – Občina 5:1
Vojašnica – Policija 7:2
Občina – Novinarji 0:2
Polfinale: 
Vojašnica – Novinarji 6:5 
Športni delavci – Direktorji 4:2
Za tretje mesto:
Novinarji – Direktorji 4:1

Finale: Vojašnica – Športni delavci 2:0
T. A.

Foto: Twirling klub Sašo

Društvo paraplegikov Podravja je 29. marca 
na kegljišču v Slovenski Bistrici izvedlo med-
društveni turnir v kegljanju. Na tekmovanju, 
ki so ga pripravili v počastitev občinskega 
praznika Občine Slovenska Bistrica, je na-
stopilo sedem klubov iz vse Slovenije. Kot je 
povedal Miran Jernejšek, predsednik keglja-

TURNIR PARAPLEGIKOV 
V KEGLJANJU

ške sekcije DP Podravja, v društvu, ki zdru-
žuje 36 občin (med njimi je tudi Slovenska 
Bistrica), tudi sicer precej pozornosti name-
njajo športnemu udejstvovanju ter ohranje-
vanju zdravja in druženju.                                                                                                                                 

T. A. 

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar

Foto: thesportsshack.com.sg






