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V Kavarni 3D v Slovenski Bistrici je v pe-
tek, 5. avgusta, potekal zanimiv modni 
dogodek Poletje v mestu. Svoje unikatne 
izdelke so predstavili številni ustvarjalci. 
Ingrid Logar je predstavila unikatne čevlje 
in sandale, Urška Smole kvačkana oblači-
la, Irena Cmager nakit s kristalčki, Natali-
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ja Sinkovič kvačkan nakit. Rok Dragič je 
za prireditev izdelal sliko, ki so jo natisnili 
na majice. Dogodek je organizirala Ingrid 
Logar.

 T. A. 
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Rdeča šolska torbica z likom mišičastega 
Popaja mi je visela preko ramen. Skupaj z 
mamo sem stopal po dolgem drevoredu – 
prvič na poti v šolo. V meni so se mešali 
občutki navdušenja nad šolskimi dogodi-
vščinami in negotovosti pred vsem, kar 
me čaka. Bilo je pred petintridesetimi leti 
in takrat si nisem mislil, da bom kdaj tako 
neposredno skrbel za varnost šolarčkov 
(in občanov) v prometu in da bo jesenski 
čas zato vedno nekaj posebnega v mojem 
službenem življenju. 

Kot komandir Policijske postaje Slovenska 
Bistrica septembrsko delo vedno skrbno 
načrtujem. Ne le, da se v tem času narava 
obda z jesenskimi barvami, konec pole-
tnega oddiha vrne vsakodnevno rutino. 
V šole se zapodijo učenci in dijaki in na 
policijski postaji aktivno spremljamo ta 
proces. Kar nekaj policistov bo razpore-
jenih na prometne točke ob šolah. Nalo-
go imajo, da previdno spremljajo promet 
in predvsem voznike, ki so že nekaj časa 
izven šolskih klopi in so pozabili na raz-
posajenost malčkov ter nejevoljno gledajo 
na gnečo ljudi, ki okoli šol ovira promet. 

Vedno znova smo presenečeni, da se vsi 
vozniki ne zavedajo, da morajo pred pre-
hodom za pešce obvezno ustaviti. Tako 
policisti meseca septembra največ pozor-
nosti namenimo učencem in dijakom. 
Najmlajši, ki jih starši držijo za roke, še 
niso vešči dogajanja v prometu. Navadno z 
roko v roki nebogljeno gledajo svoje star-
še in se učijo prvih samostojnih korakov. 
Večkrat na njihovih obrazih vidim sijoče 
oči ob pogledu na policijsko uniformo. Če 
je le priložnost, malčke prijazno ogovo-
rim. »Te čakajo prijetne šolske dni?« vpra-
šam malega Matijo in medtem ko kima, z 
dlanmi tleskneva »petko« za spodbudo. Z 
neposrednim stikom policisti na terenu 
zagotavljamo mladim nadobudnežem ob-
čutek varnosti in skrbi zanje.

Za starejše učence in dijake, ki sicer že 
poznajo pravila obnašanja na cesti, smo 
na terenu tudi zato, ker se pravila rado 
pozabi – saj je razumljivo, ko pa je med 
mladimi toliko navdušenja nad ponovnim 
snidenjem s prijatelji, novimi ljubeznimi, 
ki so se spletle čez poletje, hkrati pa so ces-
te postale tudi prebivališča pokemonov, 

ki jih je treba čim hitreje ujeti. Kakorko-
li, prvih štirinajst dni v septembru bodo 
najstniki pod budnim očesom mojih ko-
legov. Verjetno bomo morali katerega tudi 
okarati ... ta del ni priljubljen, a na dolgi 
rok rešuje življenja. Da pravil ne pozabi-
jo odrasli, bodo bistriški policisti na vseh 
osnovnih šolah ob začetku šolskega leta 
izvedli predavanja za učitelje in starše o 
nevarnostih na šolskih poteh ter o obve-
znostih staršev in otrok, ki so navedene 
v Zakonu o pravilih cestnega prometa. 
Staršem bomo pojasnili in svetovali, kako 
zagotoviti otrokom čim večjo varnost na 
cesti in kakšne dolžnosti imajo kot starši z 
vidika varnosti cestnega prometa.

Ob tem seveda ostalo policijsko delo ne 
čaka. Čez poletje, ki je zaradi šolskih po-
čitnic in odhodov ljudi na oddih nekoliko 
mirnejše, smo policisti skrbeli za varnost 
in red in glede na obravnavo varnostnih 
dogodkov lahko ocenimo, da nam je šlo 
kar dobro. Tudi bistriški policisti smo va-
rovali ruskega predsednika, ki se je mudil 
v Sloveniji. Nadaljevali smo z aktivnostmi 
projekta »Varovana soseska«, saj si želi-
mo, da bi dobro uspeval. Sicer je stanje 
na območju občine Slovenska Bistrica v 
letošnjem letu podobno kot v letu 2015 
(do 6. 8. 2016). Nekoliko se je zmanjšalo 
število kaznivih dejanj in kršitev predpi-
sov o javnem redu. Tudi število prometnih 
nesreč je v minimalnem upadu, vendar 
so posledice, ki so sicer nekoliko milejše, 
kljub vsemu preveč tragične. Trije mrtvi, 
trije hudo telesno poškodovani in šestin-
sedemdeset lažje telesno poškodovanih v 
160 prometnih nesrečah. Stanje je zaskr-
bljujoče, predvsem zaradi neodgovornega 
obnašanja voznikov in ostalih udeležen-
cev v cestnem prometu. Policisti bomo 
naredili vse, kar je v naši moči, da se stanje 
izboljša. Vendar nismo vsemogoči.

Koordiniranje jesenskih aktivnosti me 
spremlja, ko zvečer zapuščam pisarno, in 
nemalokrat si zaželim, da bi lahko bil kot 
Popaj z moje prvošolske torbe in z nadna-
ravnimi močmi rešil vse težave. Razmiš-
ljam o svojem dvanajstletniku in upam, 
da s svojim policijskim delom ne le za-
gotavljam varnost in red, ampak da smo 
policisti hkrati s svojo osebno in poklicno 
integriteto vzor našim najmlajšim. 

Mag. Aleksander Lubej, 
komandir PP Slovenska Bistrica

»POLICIJSKI 
SEPTEMBER – 
MED VOZNIKI
IN POKEMONI«
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11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

Predstavniki občin bi naj konec avgusta 
z vlado nadaljevali pogajanja o povpreč-
nini za prihodnje leto. Kot je v začetku 
meseca povedal predsednik Skupnosti 
občin Slovenije in župan Občine Sloven-
ska Bistrica dr. Ivan Žagar, od nasprotne 
strani izhodišč za pogajanja še niso prejeli. 
Žagar je poudaril, da je zaradi nižje pov-
prečnine vedno manj denarja za naložbe 
in investicijska vzdrževanja, fiksni stroški 

pa rastejo: »Ko pogledamo polletno rea-
lizacijo letošnjega občinskega proračuna, 
ugotovimo, da je pri socialnem varstvu 
indeks 62. Dodatni denar bomo morali 
zagotoviti tudi pri otroškem varstvu. Na te 
zadeve opozarjam že dlje časa. Po zakonu 
bi morali imeti v proračunu za približno 
štiri milijone evrov več denarja. Primerna 
poraba v naši občini znaša 14 milijonov, 
tako da letno izgubimo približno 25 od-

stotkov sredstev. Jasno je, da čez noč tega 
denarja ne moremo dobiti, pričakujemo 
pa, da bi vsaj ohranili enako raven finan-
ciranja. Konec leta smo pogajanja o finan-
ciranju občin neuspešno zaključili ravno 
zaradi odprave plačnih nesorazmerij. Dr-
žava nam tega stroška ni hotela priznati (v 
občini Slovenska Bistrica gre za približno 
400 tisoč evrov). V ta znesek niso vštete 
samo plače za občinsko upravo, ampak 
tudi za vrtce in zavode.«
Dr. Žagar je opozoril na dodatno težavo: 
»Lani smo zaključili nekaj evropskih pro-
jektov, za katere smo del sredstev prejeli 
še v tem letu. Zato pa bo veliko slabše pri-
hodnje leto, saj v letošnjem proračunu teh 
projektov ni več. Razpisov za prijavo na 
evropske projekte praktično ni. Če pa so 
že, so takšni, da lokalna skupnost ne more 
izpolniti razpisnih pogojev. Postavlja se 
tudi vprašanje, kakšne bodo posledice na-
daljnjih pogajanj vlade s sindikati.«
Predsednik SOS še dodaja, da pri vsem 
tem ne gre za župane in občinsko upra-
vo, ampak za boljše življenje občanov in 
občank. »Če bo šlo tako najprej, občine 
ne bodo mogle več izvajati razvojnih in-
vesticijskih programov. Pa ne samo to, 
zmanjšujejo se že sredstva za stanovanjsko 
področje, cestno in ostalo komunalno in-
frastrukturo, posledično bo manj denarja 
tudi za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, 
kulturo in šport.«

Tomaž Ajd                                                                                

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
se je v torek, 21. junija, sešel na 11. redni 
seji. Svetniki so največ časa namenili prvi 
obravnavi odloka o odvajanju in čišče-

formiranje Slovenska Bistrica, javnega za-
voda RIC Slovenska Bistrica in Doma dr. 
Jožeta Potrča Poljčane – enota Slovenska 
Bistrica. Svetniki so obravnavali tudi letno 

Foto: Tjaša Brglez

poročilo o izvajanju Lokalnega energet-
skega koncepta v občini. 
                                                                                                                               

T. A.

Foto: Tomaž Ajd

ŽAGAR: »VEDNO MANJ
DENARJA ZA NALOŽBE«

nju komunalne in padavinske 
vode, v drugi obravnavi pa so 
sprejeli spremembe in dopol-
nitve odloka o javni razsvetlja-
vi v občini. Potrdili so tudi do-
kumenta za širitev industrijske 
cone Impol – predinvesticijsko 
zasnovo in investicijski pro-
gram. Z naložbo bodo omo-
gočili nadaljnji razvoj gospo-
darstva in zagotovili pogoje 
za ustvarjanje novih delovnih 
mest. Širitev poslovne cone bo 
potekala v dveh fazah. Občin-
ski svet se je seznanil še s poro-
čili o delovanju javnih zavodov, 
Komunale Slovenska Bistrica, 
Javnega zavoda za KTV in in-

FINANCIRANJE OBČIN, OBČINSKI SVET Informator, september 2016
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OBNOVLJENI DODATNI PROSTORI NA 
PARTIZANSKI ULICI 

OKROGLA MIZA O MOŽNOSTIH RAZVOJA 
TURIZMA V OBČINI

Občina Slovenska Bistrica je obnovila do-
datne prostore v stavbi nekdanjega pod-
jetja Crouzet na Partizanski ulici v Slo-
venski Bistrici. V njej bodo odslej delovali 
podjetje Impos – Tednik Panorama, Dru-
štvo Sožitje, glasbena skupina Jebela ces-
ta, taborniški rod Črno jezero Slovenska 
Bistrica, Evropa Donna, Fridina Mišnica 
in program učne pomoči Centra za so-
cialno delo Slovenska Bistrica. Predstav-
nikom najemnikov je v sredo, 29. junija, 

ključe izročil žu-
pan Občine Slo-
venska Bistrica 
dr. Ivan Žagar. 
Naložba je sta-
la okoli 80 tisoč 
evrov.

T. A.

Lokalni odbor SMC Slovenska Bistrica je 
v petek, 24. junija, v Viteški dvorani Bi-
striškega gradu organiziral okroglo mizo 
z naslovom Javni razpis za izbor operacij 
za zagon socialnih podjetij in mladinskih 
zadrug in možnosti razvoja turizma v ob-
čini Slovenska Bistrica. Osrednji gost je bil 
minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek, ki je uvodoma 
povedal nekaj več o stanju gospodarstva v 
Sloveniji. Po njegovih besedah na ministr-
stvu pripravljajo kar nekaj sprememb, ki 
bodo izboljšale pogoje za razvoj gospo-
darstva. V razpravi o možnostih razvoja 
turizma v občini Slovenska Bistrica so so-
delovali župan Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar, mag. Monika Kirbiš Rojs, 

direktorica RIC Slovenska Bistrica, direk-
tor Turistične agencije Sajko Milan Sajko, 
lastnik RTC Trije kralji Božo Juhart – Ja-
kec in Miro Juhart, predsednik lokalnega 
odbora SMC Slovenska Bistrica. Sogovor-
niki so se strinjali, da bodo v prihodnje 

morali več pozornosti nameniti medse-
bojnemu povezovanju. Ob koncu okrogle 
mize sta se predstavila še turistična pod-
mladka Srednje šole Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar

TRETJA BISTRIŠKA NOČ NA MURTERJU 
Konec julija so Bistričani že tretje leto za-
pored gostovali na Murteju in v Tisnem 
ter pripravili dva nepozabna glasbeno-ku-
linarična večera. Ekipa bistriških pred-
stavnikov pod vodstvom Boža Juharta 
- Jakca in Mirka Kukoviča se je v petek 
odpravila proti Dalmaciji, kjer so odlično 
organizirali druženje z domačini in Slo-
venci, ki letujejo v Murterju in v Tisnem. 
Ni manjkalo odličnega pohorskega piskra 
in vrhunskih vin Vinogradništva Vehovar, 
sprejeli so jih predstavniki občin in turi-
stičnih društev Murter in Tisno, za odlič-
no glasbo in zabavo pa so poskrbeli člani 
zasedbe Gemaj.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, ki so 
pripravili nepozabno druženje v Murteju 
in v Tisnem: Občini Slovenska Bistrica, 
RIC-u Slovenska Bistrica, Vinogradništvu 
Vehovar, Kmetiji Vidnar iz Poljčan, Hote-
lu Jakec, Mirku Kukoviču, glasbeni skupi-

ni Gemaj ter seveda gostite-
ljem v Murteju in Tisnem.

J. M.
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Vesela sem, da vas lahko v imenu orga-
nizacijskega odbora prijazno povabim na 
tradicionalno prireditev, letos jubilejno, 
20. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ, ki 
bo potekala 9. in 10. septembra v Sloven-
ski Bistrici. Pri organizaciji prireditve so-
delujejo: Občina Slovenska Bistrica, RIC 
Slovenska Bistrica, Medobčinska turi-
stična zveza z vsemi turističnimi društvi, 
Zadruga Konzorcij Ritoznojčan, z. b. o., 
in KGZS – KGZ Ptuj – KSS Slovenska Bi-
strica, poleg navedenih pa še Vrtec Oto-
na Župančiča, OŠ Pohorskega odreda, 
OŠ Minke Namestnik - Sonje, 2. OŠ Slo-
venska Bistrica, OŠ Črešnjevec ter druga 
društva in organizacije.
Gre za kmetijsko-turistično prireditev z 
osrednjim prizoriščem v Slovenski Bi-
strici, nekaj dogajanja pa bo tudi v nje-
ni okolici. Obetajo se nastopi ter prikazi 
obrti in običajev, kmečke igre, razstave, 

dogajanje na grajski tržnici, predavanja in 
predstavitve na temo mladi in kmetijstvo, 
predstavitev spletne tržnice Jemdomace.si, 
predstavitev in pokušina vina ritoznojčan 
PTP, domačih sokov in še veliko zanimi-
vega. V okviru prireditve bo potekalo tudi 
medobčinsko srečanje turističnih društev 
z igrami, vse skupaj pa bomo zaključili s 
podelitvijo priznanj za nagrajene kruhe in 
potice ter nagrad turističnim društvom. 
Na programu je tudi kar nekaj zanimivih 
spremljevalnih dogodkov. Prireditev bo 
torej zanimiva za zelo širok krog občin-
stva, otroke in mladino, kmete, podjetja 
in zlasti obiskovalce, ki jih zanima bogata 
naravna in kulturna dediščina tega obmo-
čja.
Želela bi posebej izpostaviti okroglo mizo, 
ki bo potekala v petek, 9. septembra, in si-
cer na temo »Izbrana kakovost Slovenija«, 
pri kateri bodo sodelovali evropski posla-

nec Franc Bogovič, državna sekretarka 
mag. Tanja Strniša, predstavnica Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no mag. Štefi Videčnik, direktor KGZS 
Branko Ravnik in župan dr. Ivan Žagar. 
Na letošnjih Podobah sta tudi dve novo-
sti, vinsko-kulinarični večerni dogodek, 
ki bo v petek na notranjem grajskem 
dvorišču med 17. in 22. uro, in praznova-
nje 5. rojstnega dne Miške Fride v soboto 
med 9. in 16. uro v grajskem parku.
Veselilo nas bo, če vas bomo lahko poz-
dravili na 20. Podobah bistriških domačij 
v začetku septembra v Slovenski Bistrici. 

Mag. Monika Kirbiš Rojs, 
vodja Oddelka za gospodarstvo Občine 

Slovenska Bistrica, direktorica RIC Sloven-
ska Bistrica in predsednica organizacijskega 

odbora Podob

20. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ
Spoštovani občanke in občani, spoštovani 
obiskovalci!
Podobe bistriških domačij vstopajo v tret-
je desetletje. To je tudi priložnost, da se 
oceni njihov namen in se pogleda, kako s 
podobami v prihodnje.   
Namen prireditve Podobe bistriških do-
mačij je bil ob njenem nastanku raznolik, 
kot je raznoliko slovenjebistriško podeže-
lje. 
Šlo je predvsem za to, kako predstaviti 
izjemno raznoliko ponudbo in možnosti 
našega kmetijskega podeželja in dejav-
nosti, ki jih narekuje že narava sama, od 
poljedelstva, živinoreje, sadjarstva, vino-
gradništva in vse do gozdarstva. Predsta-
vitev je bila vselej obogatena z našim pog-

ledom v preteklost, v etnološko izvirnost 
naših domačij z vso njihovo raznolikostjo 
Pohorja in haloških gričev, predvsem z vi-
dika običajev in obrti, ki žal izginjajo. 
Vseskozi pa se je prireditev odzivala na 
izzive, s katerimi se soočamo na področju 
kmetijstva in turizma, kot so: samooskrba, 
priložnosti za ustvarjanje novih turistič-
nih produktov v povezavi z dopolnilnimi 
dejavnostmi na kmetijah ipd. Odgovori so 
se vselej iskali skozi strokovna srečanja, ki 
so jih zahtevale dramatične spremembe 
dogajanja na podeželju, zaradi pestrosti 
dejavnosti pa so bila vselej tematsko osre-
dotočena.
Zagotovo lahko trdimo, da so Podobe bi-
striških domačij na različnih področjih 

prispevale k širši prepoznavnosti slove-
njebistriškega podeželja, kar velja tudi za 
letošnje, ki so osredotočene na kakovost. 
Zato gre zahvala vsem akterjem, ki že vsa 
leta prireditev pripravljajo.
Če pa govorimo o prihodnosti našega po-
deželja in okolja v celoti, je ne samo pri-
ložnost, ampak nuja, da se danosti našega 
okolja še bolje izrabijo. 
Prireditev Podobe bistriških domačij pa 
lahko skozi svoj namen, z aktiviranjem 
še kakšne dodatne sveže ideje, še boljšim 
povezovanjem in sodelovanjem in s še več 
strokovnega pristopa pri tem le pomaga.
                                                                                                                      

dr. Ivan Žagar, župan

Tudi Medobčinska turistična zveza Slo-
venska Bistrica se pridružuje slavju 20. 
obletnice Podob bistriških domačij in to 
s prijetnimi spomini na vse tiste, ki so jih 
izvedli naših člani. Ponosni smo na to, da 
se obiskovalci Podob radi spominjajo sre-
čanj v različnih sredinah, tako na Pohorju 
(Tinje, Kebelj, Šmartno) kot tudi na Zgor-
nji Polskavi, Prelogah in še kje. Večkrat je 
bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj se seli-
mo iz mesta. Vsi smo ugotovili, da je večje 
zanimanje za Podobe tam, kjer se to, kar 
želimo predstaviti, odvija vsak dan in da 

je okolje bolj domače in pristno. Res je, 
da je težje organizirati mladino iz mesta, 
vendar s tem spoznajo utrip in življenje na 
vasi v živo, kar ima tudi svojo težo. Vseka-
kor sem mnenja, da so turistična društva z 
organizacijo dosedanjih Podob dokazala, 
da so zmožna pripraviti tudi tako veliko in 
zahtevno prireditev kot je ta. 

Zato sem mnenja, da lahko z optimiz-
mom gledamo tudi naprej. Vsekakor je 
treba prisluhniti obiskovalcem, ki s svo-
jimi mnenji in predlogi želijo tudi nekaj 

sprememb, ki bi bile zagotovo dobrodoš-
le. Nekaj izmed njih bomo poskusili ures-
ničiti tudi na letošnji prireditvi. Koncept 
Podob je nedvomno dober, le posodobiti 
ga bo treba. Želim, da naša društva s svo-
jimi delavnicami in organizacijo sodelu-
jejo tudi v prihodnje. Delo naših društev 
in Zveze pa tako temelji na ohranjanju 
vsega, kar nam želijo predstaviti Podobe.

Leopold Turk, predsednik Medobčinske 
turistične zveze Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar
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Fridin rojstni dan, mestni park Sloven-
ska Bistrica
Fridin rojstni dan, 10. 9. 2016, se bo zgo-
dil že peto leto zapored. To leto bo dan 
obarvan z znanostjo.
Kaj vse lahko izumimo in iz česa vse si 
lahko naredimo zabaven dan in se ob 
vsem še veliko naučimo, bomo odkrivali 
cel sobotni dan.

Sodelovanje s šolami, društvi ... Mestom
Poleg Fridinih delavnic, tabornikov in 
drugih posameznikov bodo letos na de-
lavnicah sodelovale šole, ki bodo tekom 
dneva pripravile različne delavnice na 
osrednjo temo ZNANOST; to bo tudi rde-
ča nit letošnjega praznovanja.
Dogajanje bo popestril program na glav-
nem odru, kjer se bodo poleg plesnih in 
pevskih vložkov zvrstili poskusi iz Hiše 
eksperimentov, lutkovna in gledališka 
predstava in še veliko drugih zanimivosti.
Premierno bomo predstavili Fridino pe-
sem in nov videospot, ki je nastal v sode-
lovanju vseh generacij, ob videospotu pa 
boste lahko uživali v lepotah mesta Slo-
venska Bistrica.
Časovni stroj nas bo vrgel v preteklost in 
obril čas nazaj.
Trudili se bomo razbliniti veliko dvomov 
in vprašanj, odprli bomo vrata radoved-
nosti in novim izkušnjam.
Vabljeni na raziskovanje in ustvarjanje z nami!

Tim Fridine Mišnice

Podobe bistriških domačij so prireditev, 
na kateri se že vrsto let prepletajo bogata 
dediščina kmetijstva in turizma, predsta-
vljajo številna društva in posamezniki, 
prikazujejo kmečki običaji in obrti, etno-
loške posebnosti ter potekajo zanimive in 
poučne aktivnosti. Ker rek ‘Na mladih 
svet stoji’ prepogosto drži in ker se zave-
damo pomena izobraževanja, smo se v le-
tošnjem letu ponovno odločili za organi-
zacijo ustvarjalnih delavnic in vodenj za 
otroke. Bistriškim vrtčevskim otrokom, 
osnovnošolcem in učencem Srednje šole 
Slovenska Bistrica želimo prikazati stare 
obrti, kmečko tradicijo ter inovativne za-

misli v kmetijstvu. Pri njih želimo obuditi 
občutek pripadnosti tradiciji, hkrati pa 
jim dati zagon za prihodnost. V petek, 9. 
septembra 2016, bomo v dopoldanskem 
času organizirali številne delavnice in si 
ogledali nekaj kmetij in dobrih praks. Naš 
izziv je otrokom ponuditi najboljše in jim 
omogočiti prijetno vzdušje pri njihovem 
spoznavanju dediščine podeželja. Pri tem 
nam bodo pomagala številna kmetijska, 
turistična in ostala društva ter posamezni-
ki. Otroci se bodo lahko preizkusili v izde-
lavi rož iz krep papirja, izdelali unikatne 
glinene izdelke, prisluhnili čebelarju in se 
seznanili s pomenom medu v prehrani, z 

Ložniškimi ufarcami ustvarjali izdelke iz 
volne, zadišalo bo po domačem kruhu, 
prisluhnili bomo tudi vinogradnikom in 
se naučili kaj več o njihovem poklicu ter 
še veliko drugih stvari. Veselimo se leto-
šnjih Podob in prisrčno upamo, da bomo 
z ustvarjalnimi delavnicami in ogledi 
kmetij razveselili otroke in jim približali 
podeželje ter kmetijstvo. 

Slavka Zafošnik, Oddelek za 
gospodarstvo Občine Slovenska Bistrica;
Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

IZBRANA KAKOVOST
Nova nacionalna shema kakovosti je na-
menjena kmetijskim pridelkom oziroma 
živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lah-
ko nanašajo na sestavo, okolju prijazno 
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit 
živali, posebno zdravstveno varstvo živa-
li, način krmljenja, dolžino transportnih 
poti, predelavo, hitrost predelave surovin 
oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo 
pri skladiščenju in transportu.
Za označevanje izdelkov z označbo »Iz-
brana kakovost« se lahko uporabljata dva 
zaščitna znaka:
»IZBRANA KAKO-
VOST«, ki je namenjen 
vsem izdelkom, ne glede 
na poreklo surovine;
»IZBRANA KAKOVOST ‘Z NAVED-

BO DRŽAVE’«, v kateri so bili kmetijski
pridelki oziroma živila 
pridelani in predelani, 
npr. »Izbrana kakovost 
Slovenija«.
                         
Z novo označbo »Izbrana kakovost – Slo-
venija« uveljavljamo enotno shemo ka-
kovosti, ki bo slovenskim izdelkom omo-
gočila razlikovalno vrednost na osnovi 
porekla in posebnih lastnosti. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) želi z uvedbo novega znaka dose-
či, da bodo kakovostni slovenski prehran-
ski izdelki enotno označeni in jih bo tako 
potrošnik lažje prepoznal. Izdelki, ki bodo 
certificirani in označeni z znakom »Izbra-
na kakovost – Slovenija«, bodo prinašali 
potrošnikom zagotovilo, da ima izdelek 
naslednje lastnosti:

•pridelan in predelan je v Sloveniji,
•ima specifične lastnosti, ki se nanašajo 
na kakovost, način pridelave in prede-
lave, dobrobit živali, način krmljenja in 
podobno,
•da so ti parametri redno (vsaj enkrat 
letno) kontrolirani s strani akreditiranih 
kontrolnih organov.
Zgoraj navedena znaka se bosta zače-
la pojavljati na živilih v naših trgovinah 
najprej v sektorju mleko in meso. Zato 
vas vabim, da se udeležite okrogle mize 
9. septembra 2016 ob 10. uri v okviru pri-
reditve PODOBE BISTRIŠKIH DOMA-
ČIJ v gradu Slovenska Bistrica, kjer bo 
podrobneje razloženo, kaj to pomeni za 
pridelovalca in kaj za potrošnika.

Marija Kresnik, vodja Kmetijsko
svetovalne službe Slovenska Bistrica
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DRUŠT VO KMETIC 
SLOVENSKA BISTRICA
Vsako leto Društvo kmetic Slovenska 
Bistrica sodeluje na prireditvi Podobe 
bistriških domačij in na njej predstavlja 
delo članic in njihove spretnosti. Tudi le-
tošnjo prireditev bomo kmetice popestri-
le z ocenjevanjem kruhov in potic, izved-
bo delavnic in ponudbo na stojnici.
Smo eno večjih društev, saj je vanj pove-
zanih devet aktivov kmečkih žena (Šmar-
tno na Pohorju, Kebelj, Tinje, Laporje, 
Slovenska Bistrica, Kočno, Videž, Čreš-
njevec in Venčesel), ki so razporejeni po 
celotnem območju občine Slovenska Bi-
strica. Društvo deluje že od leta 1995, ko 
smo 24. marca ustanovile Društvo kmetic 
Slovenska Bistrica. V društvo je preko 
aktivov včlanjenih več kot dvesto članic, 
ki vsaka po svojih zmožnostih prispeva-
jo k bolj ali manj aktivnemu delovanju 
društva. Pridne roke naših članic skrbijo 
za vsakodnevno delo na naših kmetijah 
in domovih, hkrati pa najdemo tudi to-
liko časa, da se udeležujemo aktivnosti 
našega društva.
Če v nekaj besedah predstavimo delova-
nje našega društva, lahko zapišemo, da 
smo v zimskem času izvedle kuharske 
tečaje, ki jih izvajamo v prostorih učne 
kuhinje.
Konec marca izvedemo občni zbor, ko 
hkrati praznujemo tudi materinski dan. 
V mesecu maju so naše članice sodelovale 
na vseslovenski razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij na Ptuju in za svoje izdelke 
prejele različna priznanja za njihovo ka-
kovost.
Namen naših društvenih vsakoletnih po-
hodov je spoznavanje lokalnega okolja; 

lani smo se sprehodile po Slovenski Bi-
strici in Spodnji Novi vasi. Znamenitosti 
Slovenske Bistrice nam je predstavil Leo-
pold Turk, ogledale smo si cerkev pri Jože-
fu, grad v Slovenski Bistrici, veterinarsko 
bolnico, obiskale smo domačijo Potočni-
kovih, ogledale smo si kmetiji Zafošni-
kovih in Brumčevih, kjer smo poskusile 
tudi suhomesnate izdelke kmetije Vidnar. 
Prijetno sobotno druženje smo zaključile 
s piknikom na Brinju. Konc junija je sledil 
izlet v zgornjo Savinjsko dolino in ogled 
njenih znamenitosti. Zadnji dan julija smo 
izpeljale društven piknik, ki je bil izredno 
dobro obiskan in tudi dobro izpeljan. Lo-
kacija piknika je bila na Brinju, kjer smo 
se v hladu gozda prijetno zabavali.
Na letošnjih Podobah bistriških domačij 
bomo izvedle ocenjevanje izdelkov (kru-
hov in potic) in se predstavile s ponudbo 
raznih dobrot na stojnici. Za naše najmlaj-
še bomo izpeljali delavnico priprave drob-
nega pekovskega peciva. Ocenjevanje iz-
delkov potic in kruhov bo potekalo v gradu 
Slovenska Bistrica v četrtek, 8. septembra, 

nato bomo nagrajene izdelke razstavili. K 
sodelovanju na ocenjevanju so povabljeni 
vsi AKŽ in vsa društva kmetic s obmo-
čja UE Slovenska Bistrica. Ocenjevanje 
bomo izpeljali po kriterijih, postavljenih 
na državni razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju. V ocenjevalni komisiji 
sta stalna člana, priznana strokovnjaka 
s tega področja, Darinka Gostenčnik in 
Stanislav Vorih. Glede na lanskoletni od-
ziv pričakujemo, da bomo k sodelovanju 
pritegnile tudi širši krog naših članic. Vse 
sodelujoče kmetice bodo prejele zahvalo 
in najbolje ocenjeni izdelki tudi diplo-
me. Pri izvedbi ocenjevanja in tudi vseh 
ostalih aktivnosti pa v obojestransko za-
dovoljstvo sodelujemo s Kmetijsko sveto-
valno službo Slovenska Bistrica.
Vabimo vas, da si našo razstavo ocenjenih 
izdelkov (potic in kruhov) ogledate in da 
obiščete našo stojnico ter poskusite naše 
dobrote.

DK Slovenska Bistrica

P R E D S T A V I T E V 
K M E T I J E  B O R I S A 
V I D N A R J A
To pot bomo v okviru najave prireditve 
Podobe bistriških domačij v četrtek, 8. 
septembra, ob 19. uri v prostorih Knji-
žnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bi-
strici predstavili manjšo kmetijo Borisa 
Vidnarja, ki se ukvarja s predelavo mesa. 
Kmetija obsega 3,83 ha kmetijskih ze-
mljišč in je usmerjena v prirejo prašičev 
in pridelavo mesnih izdelkov. Vse doma 
vzrejene prašiče predelajo v različne iz-
delke. Nosilec dopolnilne dejavnosti je 
Boris Vidnar, vendar pri raznih delih tako 
na kmetiji kot tudi v predelavi pomagajo 

ostali družinski člani. Boris je zaposlen na 
kmetiji in z dopolnilno dejavnostjo ustvar-
ja dohodek, ki omogoča njegovo delovno 
mesto na kmetiji. Na kmetiji ustvarjajo 
zaprt krog, kjer doma pridelane poljščine 
pokrmijo prašičem in te nato predelajo v 

Foto: Borut Brumec

mesne izdelke. Tako je njihova proizvo-
dnja povezana od njive do mize in zago-
tavlja znano poreklo in kakovost. Pridite 
in prisluhnite besedi Borisa Vidnarja, na 
koncu pa poizkusite tudi njegove izdelke. 
Vabljeni! 
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Društvo rejcev drobnice Slovenska Bi-
strica je bilo ustanovljeno 18. decembra 
1997, ko se je med posameznimi rejci na 
tem področju pokazal interes po združe-
vanju. Ob ustanovitvi je društvo štelo 14 
članov, število pa je z leti naraslo do dana-
šnjih 77 članov.
Društvo povezuje rejce in ljubitelje drob-
nice na celotnem območju Upravne eno-
te Slovenska Bistrica (občine Slovenska 
Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica), 
nekaj članov pa je tudi iz sosednjih ob-
čin. Rejci društva redijo ovce jezersko-
solčavske pasme (JS), jezersko-solčavske 
pasme, oplemenjena z romanovsko (JSR) 

pasmo, in burske ter srnaste koze.
K glavnim nalogam društva spadajo po-
vezovanje članov, izobraževanje v sode-
lovanju s Kmetijsko svetovalno službo 
Slovenska Bistrica, organizacija strokov-
nih ekskurzij po Sloveniji in v tujino, pro-
mocija izdelkov iz mesa drobnice, mleka 
(sir, skuta) in volne ovc ter strojene kože 
koz in izmenjava izkušenj. Že kar nekaj let 
zapored aktivno sodelujemo na prireditvi 
»Podobe bistriških domačij«. Letos bomo 
organizirali delavnico polstenja, ki bi po-
tekala v petek, 9. septembra, in jo bo vodi-
la Erna Korošec. V svet volne in polstenja 
bo popeljala skupine otrok od najmlajših 

do starejših šolskih skupin od 9. do 14. 
ure, izdelovali bodo polstene zapestnice 
brez in z raznimi dodatki – perlicami. 
Prav tako se bomo predstavljali na stoj-
nici v soboto s polstenimi izdelki iz ovčje 
volne in dejavnostmi društva.
Društvo DRD ima sedež na sedežu KKS 
Slovenska Bistrica: Trgovska ulica 1, 2310 
Slovenska Bistrica; predsednica: Stanka 
Pažek, e-pošta: info@drobnica-sb.com.

Stanka Pažek, univ. dipl. inž. kmet., pred-
sednica DRD Slovenska Bistrica 

teljske in poslovne vezi. Za obstoj vinogra-
dništva so najpomembnejši vinogradniki 
in vinarji, ki kmetujejo v zelo zahtevnih 
pogojih. Vino se predstavlja na različne 
načine, eden pomembnejših je zaščitena 
označba porekla. V Sloveniji je 47 zaščite-
nih proizvodov, zaščitenih označb porekla 
oz. geografskih označb. Te nam sporočajo 
kakovost, zgodovino, raznolikost, način in 
območje pridelave. Vsaka od njih predsta-
vlja svoje zgodovinsko izročilo, kulturo, 
pridelovalne pogoje in posebnosti ter s 
tem kaže na raznolikost slovenskih pokra-
jin.
Slovenska Bistrica je del zakladnice za-
ščitenih slovenskih posebnežev. Z letom 
2016 je vino ritoznojčan PTP geografsko 
zaščiten slovenski proizvod, edini v vino-
rodni deželi Podravje. Zaščitena označba 
porekla vina je slovensko bogastvo. Po-
membna je za ohranjanje vinogradništva, 
vinske kulture in naše identitete. Zato mo-
ramo zaščito vina ritoznojčan PTP varo-
vati in spoštovati.

Vinogradniki in vinarji, združeni v Kon-
zorcij Ritoznojčan, vas vabimo, da se 
nam pridružite v okviri prireditve Po-
dobe bistriških domačij, in sicer v petek, 
9. 9. 2016, od 17. ure dalje v Bistriškem 
gradu. Dogodek bomo namenili vinu ri-
toznojčan PTP, lokalni kulinariki, glasbi, 
degustacijam in druženju. 
Cankar je v Kurentu zapisal: »Tod bodo 
živeli veseli ljudje!« Valjavec je pesnil 
o srečni deželi, ki vino rodi! V Trdino-
vi modrosti je veliko resnice. Pravi, da 
je vino dobro že samo po sebi, a vleče 
nase še druge dobre reči: družbo, prija-
telje, ljubice, godce, ples, petje in vsako 
drugo veselje. Pavček je zapisal, da v vin-
skih pokrajinah rastejo talent, umetnost, 
skrivnost, zdravje in življenjska radost.
Za svojo državno himno je slovenski na-
rod izbral zdravico, ki se začenja s povabi-
lom: »Prijatlji, obrodile, so trte vince nam 
sladko …«
Prav zato in ker je že od nekdaj tako, se 
srečajmo ob vinu ritoznojčan PTP!

DEGUSTACIJSKI KUPON: 
1 dcl vina Ritoznojčan PTP
 
Kupon je veljaven ob predložitvi na stojnicah vinogradnikov in ga ni mogoče zamenja-
ti.  Ena oseba lahko priloži en kupon. Za pokušino vina je potrebno imeti degustacijski 
kozarec, ki ga boste dobili ob plačilu kotizacije na stojnici Konzorcija Ritoznojčan. 
Kotizacija se vam povrne ob vračilu kozarca.

Ob tej priložnosti vas vabimo pokušini vina ritoznojčan PTP. Ob predložitvi kupona na stojnicah članov Konzorcija Rito-
znojčan boste lahko poskusili vrhunsko vino bistriških vinogradnikov in začutili pomen besed PONOS. TRADICIJA. PRI-
HODNOST. Vabljeni v našo družbo!

Vinogradništvo in vino sta že stoletja po-
sebnost slovenskega naroda. Kultura pri-
delave vina je združevala ljudi, oblikovala 
s trto zasajeno kultivirano pokrajino, gra-
dila tradicijo, razvoj ter pletla tesne prija-

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

RITOZNOJČAN
PTP NA PODOBAH 
BISTRIŠKIH DOMAČIJ
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SPLETNA TRŽNICA 
»JEMDOMACE.SI«
Kdo si ne želi okusiti ročno valjanih re-
zancev v goveji juhi, okusne gibanice po 
nedeljskem kosilu, osvežilnih jogurtov za 
zajtrk, ob dobri kapljici pa še narezka s Po-
horja? Če imate radi zdravo, kakovostno, 
raznovrstno in okusno hrano, je nakup v 
spletni tržnici www.jemdomace.si pravi 
izbor za vas.
Okusi tradicije, domačnost, kakovost in 
raznovrstnost so besede, s katerimi lah-
ko opišemo spletno tržnico »Jemdoma-
ce.si«, ki že skoraj tri leta opravlja svoje 
poslanstvo povezovanja kmetov slovenje-
bistriškega območja in potrošnikov. Ti 
lahko dobijo na svoj dom zdrave in kako-
vostne lokalno pridelane izdelke. 

Naš glavni cilj je promovirati lokalne pri-
delovalce hrane, njihov trud in prizade-
vanje za ohranitev našega podeželja, slo-
venske kulinarike in njenih posebnosti. S 
predstavitvijo kakovostnih lokalnih izdel-
kov na www.jemdomace.si želimo kup-
cem ponuditi le najboljše in jih prepričati 
v kakovost živil, ki so bogata po okusu, ki 
imajo pridih tradicionalnosti, čeprav so 
nekatera pridelana na moderen način, in 
s katerimi ohranjamo našo bogato dedi-
ščino.
Zakaj kupovati v spletni tržnici?
• Ker ponudbo sestavljajo le kakovostni, 
sveži, zdravi in okusni pridelki in izdelki.
• Ker je poudarek na lokalno pridelani 
hrani, torej je njeno poreklo natančno 
znano.
• Ker je nakup opravljen hitro, enostavno 
in varno kar iz vašega doma ali pisarne.
• Ker vam nakup lahko tudi dostavimo na 
dom.

vtipkate naslov www.jemdomace.si in že 
ste na tržnici. Med obstoječo ponudbo, 
kjer so navedene tudi cene posameznih 
izdelkov, izberete želene artikle, jih dodate 
v košarico in zaključite nakup.
Račun je mogoče poravnati po povzetju 
ali predhodnem nakazilu, lahko pa se od-
ločite tudi za osebni prevzem naročenega 
na sedežu spletne tržnice (Trg svobode 17, 
2310 Slovenska Bistrica). Dostava poteka 
ob petkih, naročila pa je potrebno oddati 
do četrtka do 12. ure.
Vse izdelke lahko naročite v spletni tržnici 
»Jemdomace.si«. Če ne uporabljate spleta, 
smo vam na voljo po telefonu na telefon-
ski številki 070 205 430, kjer vam bomo z 
veseljem pomagali pri izbiri. 
V naši trenutni ponudbi lahko najdete 
sadje in zelenjavo, sokove, olja, kis, peko-
vske izdelke, med, žita, omake, marmela-
de, ozimnico in še marsikaj zdravega in 
okusnega.
V sklopu prireditve 20. Podobe bistriških 
domačij se bomo v četrtek, 8. 9. 2016, 
ob 19. uri predstavili v Knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica in spregovorili 
o prednostih nakupa v naši spletni tržnici 
»Jemdomace.si« ter poskusili lokalne 
dobrote. 
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran 
www.jemdomace.si in preizkusite izdelke 
v naši ponudbi!
Ob tej priložnosti pa tudi izrekamo toplo 
zahvalo našim skrbnim pridelovalcem, ki 
z veliko truda, znanja in ljubezni pridelu-
jejo lokalno hrano in vedno poskrbijo, da 
lahko s ponosom poudarimo, da so njiho-
vi izdelki odraz naše kulinarike, naše tra-
dicije in posledično našega kraja. Hvala!

Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

DOMAČE, OKUSNO, LOKALNO 
IN NA DOSEGU ROKE

Ob okrogli obletnici prireditve vam med 2. in 8. septembrom 
2016 podarjamo 10% popust na izdelke iz spletne tržnice 
»Jemdomace.si«. Do popusta lahko pridete na naslednji način: 
ko ste v košarico dodali vse želene artikle, kliknite zgoraj desno 
na »Vsebina nakupa« in odpre se vaša nakupovalna košarica. 
Na levi strani izberete »Želim uporabiti kodo kupona« in vpi-
šite kodo »PODOBE2016« (brez narekovajev!) ter kliknite na 
»Uporabite kupon«. Popust bo samodejno upoštevan, vi pa iz-
berete samo še »Na blagajno« in nakup je zaključen.

Nakup v naši spletni 
tržnici lahko opravite 
hitro in enostavno. V 
vaš spletni brskalnik 

Foto: Borut Brumec
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NOVE MOŽNOSTI ZA BREZPOSELNE
ZAPOSLITVE
Spodbudni so podatki, da se je med janu-
arjem in julijem letos iz evidence brezpo-
selnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo 923 
brezposelnih oseb, kar je 5,1 odstotka več 
kot v enakem obdobju lani. 
Registrirana brezposelnost
Julija letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1637 
brezposelnih oseb, kar je za 0,3 odstotka 
več kot v mesecu juniju in za 14 odstot-
kov manj kot v enakem obdobju lani. Med 
registriranimi brezposelnimi je bilo 369 
mladih, kar znaša 22,6 odstotka. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je julija letos 
na Uradu za delo Slovenska Bistrica zna-
šala 10,9 odstotka, na območju celotne 
Slovenije pa 11,1 odstotka.

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in sto-
pnje registrirane brezposelnosti po občinah
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Makole 90 292 9,3
Oplotnica 171 608 9,7
Poljčane 224 1.068 12
Slovenska 
Bistrica

1.222 7.736 11

Ugodnosti Zavoda, na-
menjene delodajalcem 
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini 5000 
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6000 EUR za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupi-
ne; 7000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri 
kriterije iz ciljne skupine. Ciljna skupina 
so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj 

enega od naslednjih kriterijev: so starej-
še od 50 let; so dolgotrajno brezposelne 
osebe (prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb vsaj 12 mesecev) in stare 30 ali več 
let; imajo izobrazbo 1. ali 2. stopnje (ne-
dokončana ali zaključena osnovna šola) in 
stare 30 ali več let. Zaposlitev oseb iz ciljne 
skupine mora biti realizirana za polni de-
lovni čas (t. j. 40 ur tedensko) za obdob-
je 12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne 
osebe in invalidi se lahko zaposlijo tudi 
za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 
20 ur. Javno povabilo je odprto do porabe 

Osebnostna akademija
Občina Slovenska Bistrica za svoje občane financira pilotni projekt Osebnostna 
akademija, ki je namenjena brezposelnim osebam, starim do 35 let. Gre za nadstand-
ardno obliko aktivnosti, ki je namenjena odkrivanju skritih potencialov, prepoznavan-
ju kompetenc, oblikovanju konkretnih dosegljivih ciljev ter iskanju notranjih moči in 
njihove uporabe. Ob 3-mesečni aktivnosti bo udeležence spremljala mentorica, ki bo 
skozi osebnostni coaching, treninge in karierno mentorstvo pomagala, da navedeno 
tudi uresničijo. 

Možnost brezplačnih usposa-
bljanj za brezposelne osebe
Ljudska univerza Slovenska Bistrica bo 
od 1. septembra do novembra izvajala 
4 programe brezplačnih usposabljanj za 
brezposelne osebe. Prednost pri vključitvi 
bodo imeli starejši od 30 let in dolgotraj-
no brezposelni (prijavljeni v evidenco 
brezposelnih oseb več kot 1 leto). 
Več informacij o možnosti vključitve do-
bite pri strokovnih delavcih Ljudske uni-
verze Slovenska Bistrica (02/843 07 30 ali 
041 682 596) ali pri svetovalkah zaposlitve 
na Uradu za delo Slovenska Bistrica. 

sredstev oz. najdlje do 31. 7. 2017. 
•NOVO JAVNO POVABILO: 
Usposabljanje na delovnem mes-
tu – mladi
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
mlade brezposelne osebe. Program je na-
menjen mladim do 30 let, ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni v naši evidence. Uspo-
sabljanje traja 2 ali 3 mesece, odvisno od 
zahtevnosti del. Ukrep je aktualen do po-
rabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017.
•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 

PRILOŽNOSTI ZA DELODAJALCE

Delovno aktivno prebivalstvo
Število delovno aktivnih brezposelnih 
oseb je v primerjavi z enakim obdobjem 
manjše (za 1 odstotek). Po podatkih Sta-
tističnega urada RS so bili julija letos na 
območju Urada za delo Slovenska Bistrica 
9.704 delovno aktivni prebivalci (po loka-
ciji delovnega mesta). V Območni službi 
Maribor je delež ostal skoraj nespreme-
njen, na ravni Slovenije pa se je povečal za 
1,6 odstotka.

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Foto: www.letsgetworking.com.au
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v naši evidenci 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 mese-
ce, odvisno od zahtevnosti del. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oz. najdlje do 
31. 5. 2017.
•Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoz-
nate 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 pri-
javljeni najmanj 3 mesece. Delovno raz-
merje 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 in-
štitucij, namenjene de-
lodajalcem
•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 deloda-
jalca.
•Oprostitev plačila prispevkov 
delodajalca za starejše 2016
Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 
let, lahko za največ prvi dve leti njihove 
zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila 
prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora 

biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 
2017.
•Davčna olajšava za zaposlova-
nje brezposelnih
Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše 
od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste 
jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za 
njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olaj-
šavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
•Davčne olajšave za zaposlova-
nje invalidov
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 pri Uradu za delo 
Slovenska Bistrica ali na naši spletni stra-
ni: http://www.ess.gov.si/delodajalci/fi-
nancne_spodbude.

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

V soboto, 13. avgusta, je na Devini pod 
Ritoznojem potekalo prijetno druženje 
vinogradnikov in ostalih ljubiteljev dobre 
vinske kapljice. DV Ritoznoj je na že tra-
dicionalni prireditvi postavitve klopotca 
prikazalo stari običaj in tako po blagos-
lovu župnika Janija Družovca postavilo 
klopotec.
Po stari šegi naj bi bili pri postavljanju 
gospodarju v pomoč močni in pogumni 

fantje. Gospodar Jože Pečovnik, nov pred-
sednik društva, je ob sebi res imel močne 
in pogumne fante, tudi župana, dr. Ivana 
Žagarja. Postavitev klopotca so z veselimi 
vižami spremljali godci Frajhajmske god-
be na pihala, z vinskimi napitnicami pa 
so prireditvi dodali čar še pevci KUD-a 
Lojzeta Avžnerja Zgornja Ložnica. Župan 
Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, 
je v svojem nagovoru pozdravil vse pri-
sotne in vinogradnikom zaželel uspešno 
trgatev ter čim večjo prepoznavnost bi-
striških vin. Ker je v mesecu aprilu po-
tekalo društveno ocenjevanje vin letnika 
2015, so vinogradnikom podelili tudi pri-
znanja za njihov trud. Predsednica oce-
njevalne komisije, Darja Bovha, je vsem 

Branku Brezovšku, za dolgoletno vodenje 
društva – okroglih 10 let. Po kulturnem 
programu se je nadaljevalo prijetno dru-
ženje z ansamblom Glas, ki je le maloko-
mu dovolil, da ne bi zaplesal.
Po kratki prespani noči je člane društva 
čakala še ena prireditev; že naslednji dan 
so se pod šotorom zbirali ansambli Gas, 
Dravski kvintet, ansambel Udar in ansam-
bel.si in ponovno je bilo veselo. Vzdušje 
je bilo ponovno glasbeno razigrano, lepi 
spomini in melodije pa bodo še dolgo od-
mevale v mislih vseh obiskovalcev.

Urška Kogej

POD RITOZNOJEM ZAPEL KLOPOTEC 
Foto: Tjaša Brglez

nagrajenim vino-
gradnikom iskre-
no čestitala in jim 
zaželela odlično 
letino tudi v pri-
hodnje. Posebno 
čestitko je prejelo 
Vinogradništvo 
Vehovar za najbo-
lje ocenjeno vino 
na tekmovanju in s 
tem tudi prehodni 
pokal. Predsednik 
društva se je z uni-
katnim darilom 
zahvalil svojemu 
p r e d h o d n i k u , 
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V prejšnji številki smo govorili o dveh 
ukrepih razpisa Eko sklada, Slovenske-
ga Ekološkega sklada, 37SUB-OB16; C – 
Vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe in D – Pri-
ključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije.
Ukrep E – Vgradnja energij-
sko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohi-
štva v starejši stanovanjski 
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spod-
bude se dodeli za zamenjavo obstoječega 
zunanjega stavbnega pohištva, to je oken, 
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z no-
vim energijsko učinkovitim lesenim zuna-
njim stavbnim pohištvom s toplotno pre-
hodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno 
trojno zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. 
Lastnosti zunanjega stavbnega pohištva 
morajo biti določene po standardu SIST 
EN 14351-1:2006+A1:2010.
Okna, balkonska vrata in fiksne zastek-
litve morajo biti vgrajeni skladno z na-
vodili proizvajalca oziroma dobavitelja 
zunanjega stavbnega pohištva ter skladno 
z navodili proizvajalca oziroma dobavi-
telja pritrdilnih in tesnilnih materialov 
na predhodno pripravljeno odprtino. 
Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v 
treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici 
RAL.
Montaža oken po RAL-smernicah pome-
ni, da je montaža okna izvedena v treh 
ravninah. Zunanja ravnina je vodotesna, 
srednja ravnina je mehkocelična mon-
tažna pena (predstavlja toplotno in zvoč-

no izolacijo), notranja ravnina pa je zra-
kotesna. Okna morajo biti privijačena v 
stene, uporabi se vijake in nosilce. Za pra-
vilno izvedeno montažo po RAL-smerni-
cah je treba pripraviti špalete na način, da 
so izravnane in zaglajene, tako da se lahko 
tesnilni trak kakovostno in trajno oprime 
na trdno podlago. Po končanih delih vgra-
dnje oken se opravi še montaža notranjih 
in zunanjih okenskih polic. Paziti je tre-
ba, da je zunanja polica nagnjena od okna 
navzven, da lahko nemoteno odvaja vodo 
od okna, in prilagojena debelini bodoče 
toplotne izolacije fasade.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko 
dodeljena le za stanovanjske stavbe ozi-
roma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo 
katerih je bilo gradbeno dovoljenje izda-
no pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno 
dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih 
stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za 
dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni 
po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spod-
buda ne more biti dodeljena. 
Priznani stroški vključujejo:
- odstranitev obstoječega zunanjega stav-
bnega pohištva ter nakup in vgradnjo no-
vega;
- nakup in vgradnjo senčil;
- nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih 
okenskih polic;
- popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstra-
nitve, nakupa ali vgradnje vhodnih ozi-
roma garažnih vrat, vgradnje dodatnega 
novega stavbnega pohištva in povečanja 
površine zasteklitev obstoječega zunanje-
ga stavbnega pohištva.
Višina nepovratne finančne spodbude 
znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, 

vendar ne več kot 100 €na m2 oken, bal-
konskih vrat in fiksnih zasteklitev, in sicer 
za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega 
stavbnega pohištva na posamezno stano-
vanjsko enoto.
K izpolnjeni vlogi za pridobitev nepovra-
tnih sredstev je treba poleg ponudbe in 
kopije gradbenega dovoljenja priložiti še: 
-fotografije vseh strani stavbe z označitvijo 
vseh oken, balkonskih vrat in fiksnih za-
steklitev, ki bodo zamenjane, in pripisom 
postavke iz predračuna za vsak posame-
zen del zunanjega stavbnega pohištva. Če 
bo naložba izvedena v stanovanjski enoti 
v tri- in večstanovanjski stavbi, se lahko 
predložiti fotografije zunanjega stavbnega 
pohištva, posnete z notranje strani oziro-
ma iz stanovanja (fotografije morajo biti 
posnete v času oddaje vloge);
-izjava o lastnostih zunanjega stavb-
nega pohištva skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proi-
zvodov in standardom SIST EN 14351-
1:2006+A1:2010, ki mora vsebovati vred-
nosti toplotne prehodnosti zunanjega 
stavbnega pohištva (Uw), kot je določeno 
v točki 4.12 in Tabeli E.1 omenjenega stan-
darda, in poročilo o tipskem preskušanju 
zunanjega stavbnega pohištva, izdelano s 
strani izbranega preskuševalnega labora-
torija, priglašenega pri Evropski komisiji 
za gradbene proizvode, iz katerega mo-
rajo biti razvidne vrednosti toplotne pre-
hodnosti zasteklitve (Ug) in profila (Uf), 
vrednosti linijske toplotne upornosti dis-
tančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski 
podatki profila zasteklitve zunanjega stav-
bnega pohištva, če zunanje stavbno po-
hištvo še ni navedeno na informativnem 
seznamu, objavljenem na spletni strani 
www.ekosklad.si.
Ukrep F – Toplotna izolacija 
fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude 
se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega 
sistema z najmanj 18 cm toplotne izolaci-
je, pri čemer lahko toplotna prevodnost 
toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. 
Debelina toplotne izolacije fasadnega sis-
tema je lahko tudi manjša, če je izkazano 
razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno 
razmerje mora biti izkazano tudi v prime-
ru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo 
iz naravnih materialov, in sicer ne glede na 
vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že 
vgrajen fasadni sistem s toplotno izolaci-
jo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 
0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z 
dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu 

UKREPI
EKO SKLADA
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potrebne dodatne nove toplotne 
izolacije se upošteva vrednost to-
plotne prevodnosti obstoječe to-
plotne izolacije λ = 0,045 W/mK 
in debelina obstoječe toplotne 
izolacije (dobst), ki je razvidna 
iz merilnega traku na fotografiji 
obstoječega stanja, ki mora biti 
priložena k vlogi za pridobitev 
nepovratne finančne spodbude.
Z dodano novo toplotno izolacijo 
je treba izpolniti zahteve po nas-
lednji enačbi, s katero se zagotovi 
zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 
W/m2K:
Nepovratna finančna spodbuda 
je lahko dodeljena le za stano-
vanjske stavbe oziroma dele sta-
novanjskih stavb, za gradnjo ka-
terih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno 
gradbeno dovoljenje za legaliza-

zne stanovanjske enote.
K izpolnjeni vlogi za pridobitev nepovra-
tnih sredstev je potrebno poleg ponudbe 
in kopije gradbenega dovoljenja priložiti 
še: 
-izjavo o lastnostih toplotne izolacije fa-
sadnega sistema skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvo-
dov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih 
– ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/13), če 
bo debelina toplotne izolacije manjša od 
18 cm;
-fotografije vseh strani stavbe pred izved-
bo naložbe, posnete tako, da bodo v celoti 
vidne vse fasade (fotografije morajo biti 
posnete v času oddaje vloge);
-fotografija že vgrajene toplotne izolaci-
je, iz katere bo razvidna debelina in vrsta 
obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim 
trakom (fotografija merilnega traku ob 
izolacijskem materialu). Fotografijo je tre-
ba priložiti le v primeru uveljavljanja že 
vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki 

ne bo odstranjena;
-izjava o lastnostih, skladno z Uredbo 
(EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
proizvodov in evropsko tehnično oceno 
(ETA), izdelano na podlagi ustreznega 
evropskega ocenjevalnega dokumenta 
(EAD/ETAG), v primeru, da toplotno
-izolacijski fasadni sistem ni naveden na 
informativnem seznamu, objavljenem na 
spletni strani www.ekosklad.si.
Nadaljevanje članka prihodnjič.
Če želite odgovore na svoja vprašanja ali 
potrebujete nasvet, se oglasite v Energet-
sko 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 tele-
fonskih številkah 02 620 22 71 ali 02 843 
02 46 (Tomaž Pristovnik) med 8. in 13. 
uro.

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

ENSVET Slovenska Bistrica

cijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 
1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem 
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih 
stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, ne-
povratna finančna spodbuda ne more biti 
dodeljena.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo celotnega fasadnega 
sistema;
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije 
podzidka (»cokla«);
- postavitev gradbenega odra;
-odstranitev ali izravnavo obstoječega 
ometa ali ostalih gradbenih materialov, 
vgradnjo vertikalne hidroizolacije na pre-
delu podzidka (»cokla«), demontažo sta-
rih okenskih polic;
- obdelavo špalet;
- nakup in vgradnjo okenskih polic.
Višina nepovratne finančne spodbude 
znaša do 20 % priznanih stroškov nalož-
be, vendar ne več kot 12 €na m2 za največ 
200 m2 toplotne izolacije fasade posame-

Gasilci PGD Zgornja Polskava letos 
praznujejo 90 letnico delovanja. Častit-
ljiv jubilej so obeležili v petek, 9. julija, s 
slavnostno akademijo, na kateri so pode-
lili tudi priznanja zaslužnim članom. V 
kulturnem programu so nastopili Moški 
pevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica 
in učenci iz OŠ Spodnja Polskava podru-
žnica Zgornja Polskava. Praznovanje so 
zaključili naslednji dan z gasilsko parado 
in gasilsko veselico.
                                                                                                                                     

T. A.  

90 LET PGD ZGORNJA 
POLSKAVA
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Delegacija Občine Slovenska Bistrica se je 
udeležila prireditve Dnevi banice 2016 v 
pobrateni občini Bela Palanka v Republiki 
Srbiji med 11. in 13. avgustom 2016. De-
legacijo je vodil podžupan Občine Sloven-
ska Bistrica, Stanislav Mlakar, sestavljali 
pa so jo še mag. Monika Kirbiš Rojs, vodja 
Oddelka za gospodarstvo Občine Sloven-
ska Bistrica in direktorica RIC-a, Leopold 
Turk, predsednik MTZ Slovenska Bistrica, 
Božo Juhart, RTC Jakec Trije kralji, Nika 
Poslek, Čebelarstvo Boris Poslek, in Ivana 
Pečovnik, TIC Slovenska Bistrica.
V okviru obiska so bili predstavljeni naša 
turistična in kulinarična ponudba ter 
možnosti medsebojnega sodelovanja v 
okviru mednarodnih projektov.
11. avgust 2016
Na pot smo se odpravili ob 6. uri zjutraj 
pod varnim okriljem Avtoprevozništva 
Jurič do vrha natovorjeni z našimi lokal-
nimi izdelki in predstavitvenimi materia-
li. Po nekaj postankih smo se ob 17. uri 
popoldan nastanili v hotelu v Pirotu, ki je 
okrog 30 kilometrov oddaljen od Bele Pa-
lanke. Sledilo je večerno srečanje s pred-
sednikom občine Bela Palanka, Goranom 
Miljkovićem, in predstavniki občine ter 
turističnega sektorja.
12. avgust 2016
V petek dopoldan smo si najprej ogleda-
li turistične in druge znamenitosti Bele 

Palanke. Zelo zanimiv je bil tudi ogled 
športno-rekreacijskega centra, ki je bil so-
financiran v okviru čezmejnega programa 
Srbija - Bolgarija v višini okrog 500.000 
evrov.
Dan se je nadaljeval na občini Bela Palan-
ka, kjer smo predstavili občino Slovenska 
Bistrica, Razvojno informacijski center 
Slovenska Bistrica, delovanje naše medob-
činske turistične zveze, kohezijsko politi-
ko EU v Sloveniji od leta 2004 pa do danes 
(vključno s predpristopnimi pomočmi) in 
RTC Jakec Trije kralji. Skupaj z delegacijo 
iz bolgarske občine Etropole smo se dogo-
varjali o možnostih medsebojnega sodelo-
vanja v mednarodnih projektih. 
V popoldanskem času smo na slovenski 
oziroma slovenskobistriški stojnici sku-
paj s čebelarstvom Poslek oziroma Niko 
Poslek predstavili našo kulinariko in vino 
ritoznojčan PTP ter izdelke iz spletne tr-
žnice Jemdomace.si (suhe salame, domači 
kruh iz krušne peči, domače marmelade, 
orehovo potico, medene izdelke in za-
seko). Stojnica je bila neverjetno dobro 
obiskana in je bila predstavljena tudi na 
lokalni televiziji. 
Sicer pa je na prizorišču Dni banice 2016 
v petek potekalo otroško tekmovanje v 
pripravi banice (zavitek iz vlečenega te-
sta), predstavitev tradicionalnih jedi, tujih 
kuhinj in slavnostna otvoritev prireditve 

ter sejma starih obrti in običajev. V kul-
turnem programu so nastopile številne 
folklorne skupine.
V treh dneh se na prizorišču zvrsti okrog 
20.000 obiskovalcev, od tega okrog 4.000 
tujcev (v glavnem Bolgari).
Dan se je zaključil v prijetnem vzdušju 
med prijatelji iz Bele Palanke in ob čudo-
viti glasbeni spremljavi.
13. avgust 2016
Tega dne je bilo dogajanje na prizorišču 
izjemno bogato, saj je potekalo tekmova-
nje v pripravi najboljše banice (okrog 270 
tekmovalcev) in njeno ocenjevanje. Ker pa 
smo se mi predstavljali v petek, smo se v 
soboto že v dopoldanskem času podali na 
pot proti domu, kamor smo prispeli okrog 
22. ure zvečer.
Želimo si, da bi se naše medsebojno so-
delovanje nadaljevalo tudi v prihodnje, 
morda tudi v obliki skupnih razvojnih 
projektov. Župan Bele Palanke nam je de-
jal, da se morda vidimo že na večeru Bele 
Palanke v Slovenski Bistrici v času vesele-
ga decembra.

Mag. Monika Kirbiš Rojs,
vodja oddelka za gospodarstvo in

direktorica RIC Slovenska Bistrica

DELOVNI OBISK V OBČINI
BELA PALANKA
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Foto: Aleš Kolar



Stran 20 KOLEDAR PRIREDITEV Informator, september 2016



Stran 21KOLEDAR PRIREDITEVInformator, september 2016

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Vpis v programe izobraževanja odraslih: v središče za samostojno učenje, v prostovoljski center za vse generacije, v študijske kro-
žke, v tečaje tujih jezikov, ...
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 OKTOBER 2016
Foto: evelinamalina.blogspot.com
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Letovanje je še posebej pomembno za ot-
roke iz socialno šibkejših okolij in za otro-
ke z zdravstvenimi težavami. Pomembno 
je, da so otroci v družbi sovrstnikov, da 
širijo krog prijateljev, da skozi različne ak-
tivnosti razvijajo svoje potenciale. Otroke 
usmerjamo v igro ter gibalne in socialne 
aktivnosti. Janko Predan, dr. med., pred-
sednik Rdečega križa Slovenije – Obmo-
čnega združenja Slovenska Bistrica, pravi: 
»V časih, ki niso enostavni, so nasmeški 
na obrazih otrok, ki jim Rdeči križ omo-
goči letovanje, zagotovo največje darilo. 
Med njimi so tudi otroci, ki sicer počitnic 
ob morju letos ne bi doživeli. Uresničili 
smo njihove želje in jim omogočili, da po-
zabijo na svoje stiske, strahove in da se po-
čutijo enakopravni. Iskrena hvala vsem, ki 
s svojimi dejanji omogočate otrokom lepo 
preživljanje počitniškega časa.« 

Zaključena je 61. sezona letovanja otrok 
v Mladinskem počitniškem domu Fran-
kopan v Punatu na otoku Krku.
Od leta 1955 Rdeči križ Slovenije  – Ob-
močno združenje Slovenska Bistrica v 
sodelovanju z Območnim združenjem 
Maribor izvaja klimatsko zdravljenje in 
letovanje otrok ob morju v Mladinskem 
počitniškem domu Frankopan (MPD) 
v Punatu na otoku Krku. V letovanje so 
vključeni otroci od 5. do 19. leta starosti. Iz 
občin Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bi-
strica in Makole je na predlog zdravnika v 
štirih desetdnevnih izmenah letovalo 121 
otrok. Samoplačniško so v Punatu letovali 
trije otroci. Dve starejši osebi in devet ot-
rok je v Punatu letovalo v akciji Rdečega 
križa Slovenije »Peljimo jih na morje«. Z 
donatorskimi sredstvi Elektra Maribor je 
Rdeči križ Slovenska Bistrica šestim otro-
kom omogočil letovanje v Punatu. 

V 60. sezoni letovanja otrok v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slo-
venije na Debelem rtiču je na povabilo 
Rdečega križa Slovenska Bistrica letovalo 
osem otrok v solidarnosti akciji Engro-
tuš, ki kot družbeno odgovorno podjetje 
v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije 
izvaja dobrodelni projekt »Pričarajmo na-
smeh« ,in enajst otrok v programu FIHO. 

potrebam zdravstva, to je 200 litrov krvi. 
Koledar rednih terenskih krvodajalskih ak-
cij od septembra do decembra 2016:

NEURJE V MAKEDONIJI
je terjalo številne smrtne žrtve in 
povzročilo veliko materialno škodo.
Rdeči križ Slovenije je nemudoma 
vzpostavil stik z Rdečim križem Make-
donije, ki ocenjuje, da je v tem trenut-
ku najbolj potrebna finančna pomoč za 
osnovne življenjske potrebščine. 
Prostovoljne prispevke za akcijo “Neurje 
– Makedonija” lahko nakažete na:
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Lju-
bljana, TRR: SI56 0310 0111 1122 296, 
Sklic: 00 96864, SWIFT/BIC banke: 
SKBASI2X, Koda namena: CHAR
Pomagate lahko tudi s poslanim SMS
-sporočilom na 1919 – beseda POPLA-
VE (darujete 1 €) ali POPLAVE5 (daru-
jete 5 €). Zbrana sredstva bo Rdeči križ 
Slovenije nakazal Rdečemu križu Make-
donije za izvajanje programov osnovne 
materialne pomoči (hrana, higienski 
pripomočki, pitna voda, sredstva za de-
zinfekcijo) in za najbolj potrebno nasta-
nitveno opremo v začasnih zavetiščih.
Rdeči križ Slovenije se darovalcem 
iskreno zahvaljuje.

POČITNICE OB MORJU SO ZA MNOGE
OTROKE ŠE VEDNO TEŽKO DOSEGLJIVE

Skupina Rožice je letovala v MPD Franko-
pan v Punatu v prvi izmeni. Njihova vzgoji-
teljica Zdenka Novak vedno znova poskrbi 
za prijetne, doživete in nepozabne počitnice 
svojih rožic. Zato se punce vračajo v Punat.

Letos je kri do avgusta darovalo 1514 
krvodajalk in krvodajalcev z območja 
občin Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bi-
strica in Makole. Hvala vsem krvodajal-
kam in krvodajalcem, ker pomagate, da 
veliko življenj z vami teče dalje.

HUMANITARNA AKCIJA RDE-
ČEGA KRIŽA SLOVENIJE »PE-
LJIMO JIH NA MORJE«
Ste kdaj pomislili, da tudi v Sloveniji živi-
jo otroci, ki jih starši ne morejo peljati na 
morje, in starejši, ki še niso videli morja? 
Rdeči križ Slovenije že osem let vodi akci-
jo Peljimo jih na morje. V tem času so na 
letovanje na morje odpeljali 2.680 otrok in 
1.138 odraslih oseb, tudi iz občin Oplotni-
ca, Poljčane, Slovenska Bistrica in Makole.
Zdaj je v teku že deveta vseslovenska ak-
cija zbiranja prostovoljnih finančnih pri-
spevkov »Peljimo jih na morje 2016«, ki 
bo trajala do konca oktobra. Prostovolj-
ne prispevke lahko nakažete preko UPN
-obrazca ali s poslanim SMS-sporočilom 
MORJE (darujete 1 €) ali MORJE5 (daru-
jete 5 €) na 1919.
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni RKS 
– Območno združenje Slovenska Bistri-
ca, Partizanska ul. 21. Hvala za vašo do-
brosrčnost in podporo. 

Marija Bračič, sekretarka Območnega 
združenja RKS Slovenska Bistrica 

VSI LJUDJE SMO PO-
TENCIALNI DAROVALCI 
IN PREJEMNIKI KRVI
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 krvodajalcev, da zadostimo 

OPLOTNICA, v osnovni 
šoli

petek, 16. septem-
ber

SLOVENSKA BISTRICA, 
v gasilskem domu

sreda, 28. sep-
tember

SLOVENSKA BISTRICA, 
v gasilskem domu

petek, 30. septem-
ber

SLOVENSKA BISTRICA, 
v gasilskem domu

sreda, 5. oktober

POLJČANE, v osnovni 
šoli

petek, 4. novem-
ber

V Centru za transfuzijsko 
medicino UKC Maribor

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

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 treba. Zahvala bo občutek, da ste 
rešili človeška življenja in ljudem povrnili 
zdravje.

RKS – Območno združenje
Slovenska Bistrica
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Sredi meseca junija je podjetje Aha Emmi 
tudi uradno od DUTB kupila družba 
Aluform Spolka. Strateški partner je tako 
postal 100-odstotni lastnik vašega podje-
tja. Po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih 
dveh letih, ste zagotovo lahko zadovoljni. 
Aluform je namreč pomemben evrop-
ski proizvajalec aluminijastih profilov 
in komponent. Orišite nam torej nekaj 
osnovnih podatkov o tem poljskem pod-
jetju, ki je del Grupe Kety.
Grupa Kety je pomemben igralec na trgu 
aluminija v Evropi. Letno ustvari skoraj 500 
milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa 
znaša okoli 50 milijonov. Ti podatki so zelo 
dobri za razmere v aluminijski industriji. 
Zaposlenih imajo okoli 3500 ljudi. Skupi-
na je razdeljena v tri velike divizije; prva je 
divizija ekstruzije, v katero spada tudi naše 
podjetje, v drugo spadajo aluminijasti sis-
temi (proizvodnja fasadnih elementov in 
profilov za gradbeništvo), v tretji pa izdelu-

jejo napredno embalažo. Sicer pa v celotni 
skupini deluje 23 podjetij. 

Dogovorili ste se tudi, da boste uresničili 
vse dogovorjene obveznosti do poslovnih 
partnerjev, zaposlenih in države. Kakšne 
so vaše prve izkušnje z novim lastnikom? 
Poteka zaenkrat vse tako, kot se dogovo-
rili? 
Zaenkrat poteka vse po načrtu. V zadnjem 
obdobju smo bili močno finančno pod-
hranjeni. Lastnik nam je omogočil dostop 
do finančnih virov. Najprej je z bančno 
garancijo pripomogel k pridobitvi kredi-
ta, s katerim smo poravnali obveznosti do 
zaposlenih, države in dobaviteljev. Moram 
poudariti, da so bili naši dobavitelji zelo ra-
zumevajoči. Nismo poplačali vsega, kar jim 
je bilo obljubljeno med prisilno poravnavo, 
ampak smo jih prosili za določen diskont. 
Zdaj smo lahko začeli graditi novo, uspeš-
no zgodbo. Še en del denarja potrebujemo 

za tekoče naložbe in manjše obveznosti do 
bank. Po dogovoru bomo to rešili v mesecu 
oktobru. 

Prišlo je tudi do spremembe v vodenju 
družbe, saj se je dosedanjemu poslovod-
stvu pridružila Silva Babšek. S kakšnim 
namenom? 
Zaradi korporativnega upravljanja skupi-
ne. Po teh pravilih mora imeti podjetje vsaj 
dvočlansko upravo. Želeli so človeka, ki mu 
zaupajo. Prav tako ni bilo potrebno pripe-
ljati nekoga iz Poljske oziroma iz matične 
družbe. Skupaj smo se odločili za Silvo 
Babšek, ki je nepogrešljiva pri naši prodaji. 

Kako ste spremljali zahtevna pogajanja 
o nakupu vaše družbe? V igri naj bi bili 
trije interesenti, razmišljali ste tudi o 
možnosti notranjega odkupa. Zakaj ta 
pobuda ni uspela? 
Ta projekt smo zastavili zelo resno, saj smo 
verjeli, da je Emmi lahko perspektivno in 
dobro podjetje. Poleg tega je v določenem 
obdobju kazalo, da DUTB sploh ne bi našel 
strateškega lastnika. Tudi lokalni kandi-
dat je tik pred zdajci odstopil od nakupa. 
Zato smo skupaj z Delavsko hranilnico 
načrtovali, da bi podjetje prevzeli delavci. 
Zakaj projekt ni uspel? Za notranji odkup 
se je odločilo 130 ljudi, malo več kot tre-
tjina. Zavedam se, da je bilo veliko delav-
cev strah. Krivda je tudi moja, ker nisem 
prepričeval zaposlenih, naj se odločijo za 
to varianto. Hotel sem namreč, da se vsak 
odloči po svojih zmožnostih. Zbrali smo 
nekaj manj kot milijon evrov, kar pa je bilo 
za slabo banko manj od želenega. Del po-
litike je ta projekt podpiral, ampak samo 
moralno. K sreči se je takrat pojavil strate-
ški partner, ki je za nakup ponudil trikrat 
več denarja, poleg tega je jamčil, da se bo 
zgodba uspešno zaključila. Po vsej agoniji, 
ki smo jo preživljali, je vsaj zame ta rešitev 
daleč najboljša. 

Aha Emmi je lani ustvaril okoli 23 mili-
jonov evrov prihodkov, kar je nekaj več 
kot leto prej, pri tem pa leto sklenil z 950 
tisoč evri izgube. Ta je bila sicer precej 
nižja kot leta 2014, ko je znašala 2,5 mili-
jona evrov. Lansko zadnje četrtletje ste že 
poslovali pozitivno. Kako kaže za to leto?
V prvi polovici preteklega leta smo izvedli 
kopico ukrepov za izboljšanje poslovanja, 
tudi varčevalnih. Od septembra do novem-
bra smo tako že poslovali pozitivno. Trend 
se nadaljuje tudi letos. Prednostno smo 
prodajali izdelke, s katerimi smo zasluži-
li nekoliko več. Načrtujemo, da bomo ob 
koncu leta imeli okoli 250 tisoč evrov do-

ROMAN 
STEGNE, 
DIREKTOR PODJETJA EMMI

Foto: Aleš Kolar
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bička. Kot kaže po prvi polovici leta, bomo 
ta plan tudi uresničili, saj smo prav v vseh 
šestih mesecih zabeležili pozitivne številke.

Aluform  zagotavlja, da bo razvijal vaše 
podjetje na obstoječi lokaciji in vanj vla-
gal. Njegov namen je, da nadaljujete z 
dejavnostmi aluminijskih komponent. 
Kakšna bo pravzaprav nova strategija 
podjetja? 
Mi svojo strategijo pripravljamo vsako leto. 
Lastniki poznajo našo začrtano pot, z njo 
se strinjajo oziroma jo podpirajo, saj so za-
radi nje tudi izvedli ta nakup. Je pa res, da 
bomo sedaj strategijo prilagodili, da bomo 
poiskali vse sinergije med Aluformom in 
našim podjetjem. To z drugimi besedami 
pomeni, da bodo verjetno Poljaki posle, 
ki so bolj primerni za Emmi, selili k nam, 
posle, za katere nismo dovolj konkurenčni, 
pa bodo morda izvajali sami. Dostop do 
novih trgov bomo razdelili tako, da bomo 
male komponente s specialnimi površina-
mi delali v Slovenski Bistrici, komponente z 
večjimi težami pa bodo delali Poljaki. Imeli 
smo tudi že skupno prodajno konferenco, 
na kateri smo se dogovorili, da bomo sode-
lovali pri prodaji. Tako bomo med drugim 
izdelke Emmija pod imenom grupe Kety 
že konec leta predstavili na sejmu v Düssel-
dorfu. Poljaki želijo s svojimi izdelki uspeti 
v panogah, v katerih še niso prisotni, pred-
vsem na področjih avtomobilske industri-
je, bele tehnike in medicinske opreme. Na-
črtujemo, da bomo s skupnim nastopom 
uresničili strategijo, ki jo bomo nadgradili 
do konca leta.

plezala«. Kaj manjka nam managerjem in 
še komu? Odločitev. Treba je vedeti, kdaj 
je konec. Dalj časa čakaš, bolj toneš in brez 
odločitve zagotovo sledi slab konec. Slaba 
banka je nato podprla predlog prisilne po-
ravnave, kar je bila pravzaprav edina rešitev 
za Emmi. Kot sem že večkrat povedal, je 
takrat DUTB odigral zelo pozitivno vlo-
go, saj smo se izkopali iz primeža povezav 
s podjetji skupine Aha. Nadaljevanje pa je 
bilo povsem drugačno. Ne vem sicer, zakaj, 
ampak v slabi banki so prišli do zaključka, 
da je naše podjetje neperspektivno. Zelo 
so me razočarali, saj so njihovi analitiki, ki 
niso nikoli bili v proizvodnji, le s papirji do-
kazovali, da je naša firma godna za stečaj. 
Tem ljudem se gladko »fučka« za vse, kar 
je 20 km oddaljeno od Ljubljane, za Emmi 
in za davkoplačevalce. To sem povedal tudi 
njim. Hvala bogu se je nato našel nekdo, ki 
je uvidel, da ima Emmi prihodnost.

Kako pa sicer ocenjujete gospodarske 
razmere v Sloveniji? Čemu bi po vašem 
mnenju morali v prihodnje nameniti naj-
več pozornosti? 
Bom povedal za naš primer. Po tedanji pra-
ksi bi Emmi v nekaj mesecih moral v stečaj. 
Vzdržali smo predvsem zaradi naše trme, 
sodelovanja zaposlenih in dobaviteljev ter 
razumevanja kupcev. Skupaj smo verjeli, 
da je rešitev možna. Moram pa poudariti, 
da se je minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek zelo zav-
zemal, da naše podjetje obstane na takšen 
ali drugačen način. Podpiral je tudi možen 
nakup Taluma, ki pa ni bil uspešen, ker pri 
nas nihče nima izvršne moči. Vsi samo go-
vorijo, ko pride do akcije, pa ni več nikogar.   

Aha Emmi je, dokler je lahko, precej de-

narja namenjal bistriškemu nogometne-
mu klubu. Je tudi novi lastnik naklonjen 
sponzoriranju športa in lokalne skupnos-
ti nasploh? 
Ja, sem se že pogovarjal. Kjer imajo svo-
ja podjetja, podpirajo lokalno skupnost. 
Zelo veliko pozornosti namenjajo odnosu 
do delavcev in okolja. V vsakem primeru 
bomo slovenjebistriški nogomet podpirali 
tudi v prihodnje, predvsem zaradi vzgoje 
mladih športnikov. O višini denarja pa se 
bomo še dogovorili. 

Tudi osebno ste velik ljubitelj športa. Ko-
liko časa namenjate rekreaciji in s kateri-
mi športnimi panogami se poleg nogo-
meta najraje ukvarjate ? 
Pozimi igram tenis in občasno smučam, če 
je le čas, enkrat na teden igram tudi golf. 
Odpravim se tudi na kakšen pohod, skrat-
ka, dvakrat na teden skušam biti aktiven. 
Ob nedeljah pa tako ali tako obvezno igra-
mo nogomet. 

Imate veliko sorodnikov, Stegneti ste zelo 
dejavni v širšem bistriškem okolju. Zani-
mivo je, da ste zelo povezani, zato so tudi 
vaša družinska srečanja množična. Rav-
no ta mesec ste praznovali osebni jubilej. 
Koliko se vas torej zbere na vaših sreča-
njih? 
Imam srečo, da izhajam iz velike družine, 
res smo zelo povezani. Če na rojstne dneve 
pride samo najožje sorodstvo, se nas zbere 
od 40 do 80. Ob posebnih priložnostih pa 
nas je na praznovanju zagotovo okoli 90. 
Nekaj specialcev, vključno z mano, plaču-
jemo tudi za sončne vzhode. 

Tomaž Ajd
Kako pa kaže s številom zaposlenih? 
Še vedno nas je približno 340. Dela imamo 
dovolj, pomaga nam tudi okoli 40 študen-
tov. Zaradi načrtovane robotizacije in avto-
matizacije proizvodnje bistvenega poveča-
nja zaposlenih ne bo. Prepričan pa sem, da 
bo lahko v prihodnjem obdobju v Emmiju 
delalo od 350 do 400 ljudi. 

Kot direktor Emmija ste šli skozi zelo 
različna obdobja. Po prevzemu skupine 
Aha leta 2006 ste nekaj časa poslovali 
zelo dobro, potem pa so se zaradi znanih 
zapletov z lastnikoma Mojco Lukančič in 
Nigelom P. Buxtonom začele finančne te-
žave. Zagotovo vam po vstopu DUTB-ja 
v lastništvo in po uvedbi prisilne porav-
nave ni bilo lahko. Kako dandanes gleda-
te na tisti turbulentni čas? 
Zadeve so se odvijale zelo čudno in nera-
cionalno. Mojci Lukančič glede skupine 
Aha nekateri očitajo, da je pokvarjena. 
Moram reči, da ni pokvarjena, se je pa »za-



Stran 26 ZAVOD ZA KULTURO Informator, september 2016

Poletna muzejska noč je največja pro-
mocijska akcija slovenskih muzejev in 
galerij, pridružujejo se ji tudi številni 
drugi zavodi in ustanove, ki izvajajo 
programe s področja kulturne dedišči-
ne, umetnosti, kulture, zgodovine. 
Vsako tretjo soboto v juniju sodelujoče 
institucije od 18. do 24. ure brezplačno 
odprejo svoja vrata, pokažejo svoje stal-
ne in občasne razstave, pripravijo de-
lavnice, demonstracije, filme, vodstva, 
koncerte in predavanja. 
Že peto leto zapored se tej akciji prid-
ružuje tudi Zavod za kulturo Sloven-
ska Bistrica, ki na ta dan priredi prav 
poseben dogodek, poimenovan Noč v 
gradu.
In ta noč je prav posebna, saj se edino 
takrat lahko v Bistriškem gradu tudi 
prespi!

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Ob brezplačnih vodenjih po gradu in 
zbirki starodobnikov ter po razstavi o fo-
tografski družini Čerič je bil letošnji pro-
gram še posebej zanimiv.
Na delavnici, ki je potekala v galeriji, 
smo si v pravi temnici v tehniki fotogra-
ma izdelali fotografijo brez fotoaparata, 
se v grajskem jarku igrali kot nekoč in se 
ob podpori članov AMK Classic Sloven-
ska Bistrica popeljali tudi s starodobniki. 
Navdušenje najmlajših obiskovalec in nji-
hovih staršev je bilo veliko. 
V Viteški dvorani smo lahko prisluhnili 
koncertu učencev Šole petja Orfeus.
Ljudska modrost pravi, da ima noč svojo 

moč, zato smo se po večerji z lučkami 
odpravili po gradu. Bilo je res čarob-
no in skrivnostno, saj se nam je zdelo, 
da smo, sicer le za trenutek, uzrli Belo 
damo, ki že stoletja biva za debelimi 
grajskimi zidovi. 
Noč v gradu je res edinstvena in zani-
manje zanjo je vsako leto večje. Letos 
je v gradu prespalo 60 otrok s svojimi 
starši, vseh obiskovalcev poletne mu-
zejske noči pa je bilo 300.

Martina Zanjkovič,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

• POLETNA MUZEJSKA NOČ
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Iz vode, moke in soli smo 
pripravili slano testo ...

• POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE
Letošnjih poletnih ustvarjalnih delavnic, ki že tradicionalno potekajo prvi teden v 
mesecu juliju, se je udeležilo 15 otrok. 
Kako zelo smo bili ustvarjalni, pa naj povedo fotografije …

... iz katerega so 
nastale hišice kot 
iz sanj. 

Pozorno 
smo poslu-
šali, kako 
pripravimo 
omet za 
pravo fresko 
…

… ki smo si 
jo nato tudi 
sami izdelali.

Na vrtu 
Cukerkuhne 
smo eni nab-
rali meto …

… drugi pa v 
kuhinji malo 
pokuhali sivko 
in borovnice …

… ter dobro 
premešali in dali 
v zamrzovalnik. 

Ja, prav imate, izdelali smo tudi pravi 
domači sladoled in fantje so rekli, da 
je bil je odličen!

S časopisnim papirjem smo 
oblepili plastenke, jih malo 
posušili …

… oblepili z servietami, jih pobarvali 
in nastale so mini viseče lutke.

Martina Zanjkovič, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
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ŽIVA IN NEJA SKRBIŠ – koncert klasične glasbe
V petek, 8. julija 2016, sta cerkev Sv. 
Treh kraljev na Pohorju, v okviru že 
20. Starobistriških večerov v organi-
zaciji Zavoda za kulturo Slovenska 
Bistrica, napolnili mladi umetnici, 
študentki glasbe, sestri Živa in Neja 
Skrbiš z Zgornje Polskave. 
 Poslušalce sta s svojim muzicira-
njem, Živa s flavto, Neja na klavirju, 
popeljali skozi različna glasbena ob-
dobja –od baroka pa vse tja do glasbe 
20. stoletja.

 Navzoči smo tako lahko prisluhnili glasbi 
največjih mojstrov posameznih obdobij, 
kot so G. P. Telemann, J. S. Bach, W. A. 
Mozart, L. van Beethoven, C. Debussy, S. 
Rahmaninov idr.
 Posebej je poslušalce pritegnila Sonata za 
flavto in klavir op. 14 Roberta Muzcynske-
ga, pri kateri je bilo moč slišati izjemno 
muzikalnost, virtuoznost in kar je pri ko-
morni igri še posebej pomembno, uigra-
nost sester Skrbiš. Ta skladba je bila tudi 
del tekmovalnega programa, s katerim sta 

se mladi glasbenici predstavili na le-
tošnjem 45. tekmovanju mladih slo-
venskih glasbenikov, kjer sta osvojili 
srebrno plaketo. 
 Kljub ne preveč prijaznim tempera-
turnim razmeram so poslušalci uži-
vali in, kot je bilo slišati, sta umetnici 
s svojim igranjem napolnili cerkev s 
toplino in zadovoljstvom.

Bernarda Skrbiš, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

JEANS IN VISOKE PETKE –
Večer Avsenikovih napevov v a capella izvedbi

Da slovenska narodnozabavna glas-
ba nima meja, so v četrtek 14. julija, 
dokazali člani mlade vokalne skupi-
ne Jeans in visoke petke. Na drugem 
koncertu v okviru Starobistriških ve-
čerov so se v Viteški dvorani Bistri-
škega gradu predstavili s programom, 
ki so ga naslovili Večer Avsenikovih 
napevov v a capella izvedbi.
S koncertno izvedbo Avsenikovih 
melodij so napolnili Viteško dvora-
no s svojimi glasovi z zvoki znanih in 
tudi manj znanih Avsenikovih skladb, 

in navdušijo s tem, v kaj vse se Avse-
nikova glasba lahko zlije.
Zasedbo, ki je nastala pred dobrim 
letom, sestavljajo Živa, Neja in Staša 
Skrbiš, Veronika Fridrih, Žiga Videč-
nik, Franci Ribič, Ambrož Leskovar 
in Žiga Arbeiter. Umetniški vodja 
skupine je Neja Skrbiš, ki je skupaj s 
sestro Živo napisala tudi vse priredbe 
za ta projekt. 

Bernarda Skrbiš, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

kot so Na mostu, Jadraj z menoj, Slovenija, 
od kod lepote tvoje, S teboj, Ostanimo pri-
jatelji, Rad te imam idr.
Večer je bil topel in iskren poklon Avseni-
kovi glasbi, ki jo ta mlada zasedba pred-
stavlja na nekoliko drugačen način, ki pri-
tegne tako mlajše kot starejše poslušalce. 
Vse skladbe namreč izvajajo a capella (t. 
j. glasbena kompozicija, ki je pisana samo 
za glasove, brez spremljave glasbil). Mladi 
pevci z neverjetnim spoštovanjem, občut-
kom in svojsko pretanjenostjo izvajajo Av-
senikovo glasbo ter poslušalce presenetijo 
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OBNOVILI SMO VAŠKO KAPELO NA KEBLJU
V mesecu juliju so delavci Zavoda za 
kulturo Slovenska Bistrica zaključili z 
obnovo kapele v središču vasi na Keb-
lju.
Kapela je od leta 2013 spomenik lokal-
nega pomena, postavljena že leta 1872. 
Obnovljena je bila v letih 1894, 1906 in 
1927. Zadnja obnova je bila leta 1995. 
Poslikavo je obnovil Ludvik Vidmar s 
Cigonce.
Delavci Zavoda za kulturo so morali 
najprej urediti pogrezanje kapele pod 
enim izmed stebrov. Pod stebroma so 

izkopali luknjo in naredili betonsko po-
dlogo, istočasno so izkopali jarek okoli 
kapele in položili drenažo ter opravili vsa 
potrebna zidarska dela. Nato so v kapeli 
položili tlak iz pohorskega kamna, pred 
kapelo pa so položili kamnite tlakovce. Na 
koncu so popravili omet in po navodilih 
ZVNKD Maribor prepleskali stene.

Viktor Ajd, Silvo Husu,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

OBNOVA PINČEVE KAPELE NA SPODNJI
POLSKAVI
Tik pred zaključkom obnove je tudi Pin-
čeva kapela na Spodnji Polskavi. Tudi to 
kapelo obnavljajo delavci Zavoda za kul-
turo, nad obnovo pa bdi ZVNKD Mari-
bor.
Kapelico je v 19. stoletju postavil spo-
dnjepolskavski mesar in gostilničar Karel 
Hrastnik. Nazadnje je bila obnovljena leta 
1994.

Silvo Husu,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

ŽIVINSKA TEHTNICA NA SPODNJI POLSKAVI
V središču Spodnje Polskave stoji 
stara živinska tehtnica, katere zgodo-
vinske omembe segajo daleč v zače-
tek prejšnjega stoletja. Dolgo je bila 
izpostavljena propadanju, letos pa so 
delavci Zavoda za kulturo pričeli z 

njeno obnovo.
Po končani celoviti obnovi jo bomo 
uvrstili med tehniške spomenike.

Silvo Husu,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

GRAJSKA STARINARNA – BUKVARNA
Se je na vašem podstrešju našla kakšna 
davno pozabljena knjiga? Ste prastari sta-
rini odrekli domovinsko pravico. Potem 
jo prinesite v Bistriški grad, kjer bomo je-
seni odprli starinarno-bukvarno.
Mi smo na zaprašenem grajskem 
podstrešju našli marsikaj zanimivega, zato 
pridite pogledat v nekdanjo »Šucovo klet« 
v Bistriškem gradu. Stare knjige, časopisi, 
fotografije, slike, starine in predmeti iz 
polpreteklega časa čakajo na vas. Marsikaj 
se je našlo od naših zbiralcev.
Ponudbo bi želeli dopolnjevati z vami. 
Bukvarna-starinarna bo namreč delova-
la v smislu blagovne izmenjave. Če imate 
stari porcelan, fotografije, knjige, časopise, 

skratka vse, kar je staro vsaj 50 let, ste 
vabljeni jeseni v Bistriški grad.
Prostor bo namenjen tudi manjšim 
prireditvam.
Zgodovina dela ljudi modre, poezija 
duhovite, matematika ostroumne, na-
ravna filozofija globokoumne. (Francis 
Bacon)

Viktor Ajd, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
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Jani Družovec je nov bistriški župnik. S 
1. avgustom je bil razrešen službe kapla-
na v Slovenskih Konjicah in imenovan 
za župnika v Slovenski Bistrici. Dose-
danji župnik, dekan in naddekan Franc 
Brglez, je sedaj župnik na Prevaljah.

JANI 
DRUŽOVEC 

Dragi bistriški župljani!
Med vas prihajam kot mlad duhovnik, 
prvič župnik. Za menoj so prvi koraki 
spoznavanja te lepe župnije, ki pa vseka-
kor ponuja veliko izzivov. Bogu in vsem 
vam se priporočam v molitev, da jim bom 
vsaj nekaj kos.
Dovolite mi, da se vam najprej na kratko 
predstavim. Po rodu prihajam iz župnije 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Proti 
koncu srednje šole sem v sebi prepoznal 
božji klic v Gospodov vinograd. Novo 
mašo sem daroval pred osmimi leti, nato 
pa sem najprej opravljal kaplansko službo 
na Prevaljah, nato sem bil duhovni asi-
stent na Škofijski gimnaziji v Mariboru, 
zadnje leto pa sem bil kaplan v Slovenskih 
Konjicah. Bogu sem hvaležen za vse pa-
storalne izkušnje, ki sem jih pridobil v teh 
službah; predvsem sem svoje delo in čas 
največ posvečal mladim, med katerimi 
sem se vedno počutil zares dobro in živo.

V življenju pa je le malo stalnih stvari; 
odpirajo se nove poti in začenjajo se novi 
izzivi. Tudi tega, da sem postal župnik, 
se globoko v svojem srcu zelo veselim. 
Seveda pa je s tem povezanih tudi precej 
strahov in negotovosti. A od vsega začet-
ka sem trdno prepričan v naslednje: sam 
zmorem narediti zelo malo. Če bom imel 
ob sebi dobre, skrbne ljudi s čutom za žu-
pnijo in domače občestvo, pa bomo sku-
paj zmogli uresničevati tudi najdrznejše 
sanje.
Globoko sem hvaležen svojim predhodni-
kom, ki so z izredno požrtvovalnim delom 
skrbeli za dušno pastirstvo v tej župniji. 
Tudi po njihovih zaslugah se je uspel oh-
raniti največji zaklad – verno, živo in pre-
dano cerkveno občestvo, ki se s tolikšnim 
zaupanjem v Božjo previdnost zbira okrog 
domačega župnijskega oltarja. To mi daje 
največ upanja in zagona, da bomo skupaj 
zmogli iti naprej. Zavedam se, da so vaša 
pričakovanja velika; prav tako pa vem, da 
bom kot človek delal tudi napake in da 
še zdaleč ne bom imel odgovorov na vsa 
vprašanja.
Ob ubiranju prvih korakov sem naletel na 
enega večjih problemov: že dlje časa pe-
reče vprašanje bivalnih prostorov za žu-
pnika. Ob neverjetnem odzivu po prvih 

srečanjih z nekaterimi farani smo uspeli 
že prvi teden zagnati udarniško akcijo, s 
katero skušamo urediti vsaj najnujnejše 
prostore za domovanje. Pot bo seveda še 
dolga in težka, a že prvi korak me navda-
ja z velikim pogumom in optimizmom. 
Neizmerno sem hvaležen za vso pomoč, 
ki sem jo že prejel v teh dneh, saj lahko 
prav na vsakem koraku čutim, da me spre-
jemate s široko odprtimi srci. Seveda pa se 
za vsakršno obliko pomoči že tudi vnap-
rej zahvaljujem, saj mi neprecenljivo prav 
pride prav vsaka ponujena dlan ali izreče-
na molitev.
V življenju smo nenehno postavljeni pred 
odločitve, od katerih je odvisna naša pri-
hodnost. Ob tolikšni količini vprašanj 
brez odgovorov bi se sam kaj hitro lahko 
odločil za jadikovanje in obup. Pa vendar-
le nosim v sebi upanje zaradi poklicanosti 
k služenju občestvu, kamor me je povabil 
Jezus. Naj nam njegova milost vsem po-
maga, da bomo skupaj zmogli darovati 
pogum, pripravljenost in ljubezen za delo 
v njegovem vinogradu!

Jani Družovec,
 vaš župnik
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KRAJEVNI IN FARNI PRAZNIK KS KEBELJ 

je tudi sodeloval v prijateljski nogometni 
tekmi med ekipama SMC in veteranov 
NK Spodnja Polskava. Brglez je branil vra-
ta ekipe SMC. Za domače moštvo je igral 
tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar. V petek je precej pozornosti 
pritegnil koncert moškega pevskega zbora 
Obrtnik Slovenska Bistrica z gostujočimi 
zbori ob sodelovanju Klape Šufit, v soboto 
je bila na ogled premiera gledališke igre 

ŽE 18. SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

V nedeljo, 24. julija, so na Keblju slove-
sno obeležili krajevni in farni praznik. 
Praznovanje so začeli s sveto mašo in 
procesijo, po kulturnem programu pa so 
podelili grbe in zahvale KS Kebelj. Grbe 

KS Kebelj so prejeli Marinka Fridrih za 
dolgoletno uspešno vodenje cerkvenih 
korskih pevcev na Keblju, Ivica Juhart za 
dolgoletno delovanje v svetu KS Kebelj 
in Franjo Videčnik za uspešno vodenje 
Futsal kluba Kebelj. Zahvali KS Kebelj 
pa so letos podelili družbi Mineral, d. d., 
Cezlak za donirano kamenje za izgradnjo 
podpornega zidu na Spodnjem Keblju ter 
Petru in Valentini Šajn za sofinanciranje 
izgradnje podpornega zidu na Spodnjem 
Keblju. Prireditev so zaključili z gasilsko 
veselico z ansambloma Poskočni muzi-
kanti in Gadi.

T. A.

Na Črešnjevcu bodo septembra obeležili 
7. krajevni praznik. Praznik je posvečen 
spominu na začetke osnovnega šolstva na 
območju krajevne skupnosti Črešnjevec. 
V okviru praznika bodo izvedli številne 
prireditve. Na zaključni prireditvi, ki bo v 

soboto, 17. septembra, bodo podelili tudi 
priznanja (podrobni program prireditev 
lahko preberete v koledarju letnih priredi-
tev na straneh 19 in 20). Predsednik sveta 
KS Črešnjevec Peter Žišt je ob tej prilož-
nosti povedal, da so letos zamenjali dotra-

jano vaško kanalizacijo na Črešnjevcu v 
dolžini 200 metrov, asfaltirali javno pot na 
Pretrežu v dolžini 300 metrov in namestili 
varnostno ograjo na mostovih v Lokanji 
vasi, na Črešnjevcu in Farovcu.

T. A. 

7. KRAJEVNI PRAZNIK KS ČREŠNJEVEC 

Lovska družina Slovenska Bistrica letos 
praznuje 70. obletnico obstoja. Jubilej so 
praznovali z osrednjo slovesnostjo v sobo-
to, 18. junija, v lovskem domu na Zgornji 
Bistrici. Zbrane sta nagovorila predsednik 
LD Slovenska Bistrica Alojz Gostenčnik 
in Stanislav Mlakar, podžupan Občine 
Slovenska Bistrica. Zaslužnim članom 
društva so podelili priznanja, v kulturnem 
programu pa so nastopili dramska skupi-
na in moški pevski zbor KUD Alojza Avž-
nerja Zgornja Ložnica in rogisti.

T. A. 

70 LET LOVSKE DRUŽINE 
SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Foto Čerič

Foto: Tjaša Korošec

Foto: Tjaša Korošec

Od četrtka, 4., do nedelje, 7. avgusta, je na 
Spodnji Polskavi potekala tradicionalna 
prireditev, že 18. Spodnjepolskavsko pole-
tje. Organizatorji so tudi tokrat pripravili 
bogat kulturni, športni in družabni pro-
gram. Med drugim so prvi dan, torej v če-
trtek, priredili nogometni turnir, na kate-
rem so se pomerili mladi nogometaši U9 
in U7. Obiskal jih je poseben gost, predse-
dnik državnega zbora dr. Milan Brglez, ki 

KUD Matiček Klub vražjih moških, vrhu-
nec pa je prireditev dosegla v nedeljo, ko 
so med drugim izvedli tudi gasilsko tek-
movanje fire combat za državno prvenstvo 
v kategoriji do 30 let. Tekmovalo je 41 ekip 
iz skoraj vse Slovenije.

T. A.
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BREZPLAČNA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE 
OSEBE NA LJUDSKI UNIVERZI SLOVENSKA BISTRICA
V mesecu septembru pričenjamo z uspo-
sabljanji za brezposlelne osebe, ki jih v ce-
loti financira Ministrstvo za izobraževnje, 
znanost in šport. Prednost pri vključitvi 
bodo imele brezposlne osebe, starejše od 
30 let. Vsa usposabljanja so sestavljena iz 
teoretičnega in praktičnega dela, tako da 
bodo udeleženci po uspešnem zaključku 
pripravljeni in usposobljeni za zaposlitev. 

Vrtnar pridelovalec /vrtnarka pri-
delovalka
V 104 ure trajajočem programu se boste 

seznanili s pripravo rastišča, matičnega 
nasada, vegetativnim in generativnim raz-
množevanjem, oskrbo sadik, posevkov in 
nasadov ter varstvom rastlin in pripravo 
rastlin za prodajo. 

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na 
domu
104-urni program je namenjen uspo-
sabljanju za: izvajanje osebne oskrbe in 
spodbujanju socialnega vključevanja upo-
rabnika, nudenju pomoči v gospodinjstvu, 

Knjigovodja/knjigovodkinja
104-urno usposabljanje je namenjeno 
pridobivanju znanja o vodenju poslovnih 
knjig, zbiranju, urejanju in odstavi knji-
govodskih podatkov, knjiženju poslovnih 
dogodkov, izdelavi knjigovodskih obraču-
nov, arhiviranju in nadzoru procesa knji-
govodenja. 

Vodja projekta
60-urno usposabljanje je namenjeno pri-
dobivanju znanja o upravljanju projektov 
(definiranje ciljev in izdelava načrta pro-
jekta, organizacija in izvedba projektnih 
aktivnosti), upravljanju s človeškimi viri 
na projektu (vodenje projektnega tima in 
opredelitev organizacije, načina sodelova-
nja in komuniciranja). 

Usposabljanja se pričnejo v prvem tednu 
meseca septembra!
Za prijave in informacije pokličite: 041 
682 596 ali 02 843 07 30.

Foto: www.pace.oregonstate.edu

usposabljanju 
za ukrepanje 
v nenadnih 
situacijah in 
nudenje ustre-
zne pomoči, 
varno ravnanje 
z različnimi 
pripomočki ter 
pomoč upo-
rabniku. 
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88 UČENCEV PREJELO ŽUPANOVO PETICO 
Župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar je v ponedeljek, 20. junija, v Viteški 
dvorani Bistriškega gradu učencem 
osnovnih šol v občini, učencem Srednje 
šole Slovenska Bistrica in učenki Glasbene 
šole Slovenska Bistrica podelil priznanja 
županova petica. Na letošnji prireditvi, ki 
je bila že 26. zapored, je županovo petico 
prejelo 88 učencev (61 osnovnošolcev, 
26 srednješolcev in ena učenka glasbene 
šole). V kulturnem programu so nastopili Foto: Tjaša Brglez

V začetku leta 2014 je Zavod RS za šolstvo 
aktivno pristopil h kandidaturi na javni 
razpis Norveškega finančnega mehaniz-
ma s projektom Uživajmo v zdravju. Ideja 
za izvedbo projekta je nastala kot odziv 
zdravstvenega in šolskega sektorja na po-
rast problema prekomerne hranjenosti in 
debelosti prebivalcev Slovenije. Namen 
projekta je soočenje s tem javnozdravstve-
nim problemom v organizacijah na različ-
nih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) 
ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in 
učinkovitih medsektorskih pristopov, ki 
bodo trend rasti debelosti postopno obr-
nili v negativno smer. 
Poglavitni cilj projekta je zagotoviti sis-
temsko povezavo med zdravstvenimi in 
izobraževalnimi organizacijami ter lokal-
no skupnostjo v preventivni tim, ki bo po 
načelu koncepta skupnostnega pristopa v 
ospredje postavil posameznika in njegovo 

pornih okolij (nezdrava prehrana in teles-
na nedejavnost),
-odrasli; vzpostavljen program primarne 
preventive srčno-žilnih bolezni in ustre-
zen sistem svetovanja za zdrav življenjski 
slog.
Ciljna okolja projekta so:
-vzgojno-izobraževalni zavodi, ki lahko 
s sistemskimi ukrepi celovito vplivajo na 
življenjski slog otrok in mladostnikov in 
vplivajo s podpornimi okolji (vzgojitelji, 
učitelji, osebje, ki pripravlja obroke…);
-lokalne skupnosti: z vzpostavitvijo lokal-
nih promocijskih preventivnih skupin v 
lokalnem okolju, ki lahko delujejo speci-
fično pri obravnavi ranljivih skupin, tudi z 
vidika geografskih značilnosti;
-zdravstveni domovi in skupine za samo-
pomoč.
Projekt teče pod vodstvom Zavoda RS za 
šolstvo, kot ključni partnerji v projektu pa 

sodelujejo tudi: Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje, Univerza v Ljubljani (Pedago-
ška fakulteta in Fakulteta za šport), Inšti-
tut Jožef Štefan, Fakulteta za zdravstvene 
vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za 
zdravstvo iz Jesenic.
Pilotno testiranje vzpostavitve in delova-
nja lokalnih preventivnih timov poteka v 
12 regijah. V pilotno testiranje so vklju-
čeni tudi Osnovna šola Črešnjevec, Zdra-
vstveni dom Slovenska Bistrica, Občina 
Slovenska Bistrica. Vzpostavitev in delo-
vanje preventivnega tima bo koordiniral 
Nacionalni inštitut javnega zdravja, Ob-
močna enota Maribor.
Več o projektu si lahko preberete na: 
http://www.uzivajmovzdravju.si/

PROJEKT »UŽIVAJMO V ZDRAVJU«

učenci Glasbene šole Slovenska 
Bistrica. 
                                                                                                                                

T.A. 

zdravje in vsak po svojih mo-
čeh in pristojnostih zagotavljal 
skrb za zdrav življenjski slog ter 
podporno okolje ljudem s pre-
komerno telesno težo ali debe-
lostjo.
Splošni cilj projekta je po-
membno vplivati k zmanjševa-
nju ali preprečevanju bolezni, 
povezanih z življenjskim slo-
gom; poudarek je na prehranje-
vanju in redni telesni aktivnosti.
Ciljne skupine projekta so:
-otroci in mladostniki, ki sodijo 
med ranljive skupine prebival-
stva (nezdrave prehranjevalne 
navade, nezadostna telesna de-
javnost in trend naraščanja de-
belosti),
-mlade družine, in sicer zaradi 
nemotiviranosti, preobremenje-
nosti in nevzpostavljanja pod-
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KDAJ ZAČETI Z UČENJEM 
TUJEGA JEZIKA?
»Prezgodaj ni nikoli, prepozno pa je lah-
ko!« (Mateja de Leonni Stanonik)
Ljudje se besedišča maternega jezika uči-

mo do šestega leta starosti, nato v šoli 
usvojimo abecedo in po desetem letu sta-
rosti spoznavamo slovnico jezika. Zato je 

Otrok pri teh letih pridobi posluh in pra-
vilnosti izgovarjave, se nauči slušnega razu-
mevanja, usvoji melodijo jezika in njegove 
posebnosti, jezik sprejema z vsemi čutili in 
mu ostaja v podzavesti celo življenje.
Učenje in znanje tujih jezikov je postalo 
nuja, saj službo dobi le tisti, ki tekoče go-
vori angleško. Vsako znanje še dodatnega 
jezika pa je velika konkurenčna prednost 
pri iskanju zaposlitve.
Pri izbiri popoldanskih aktivnosti se je 
staršem težko odločati, katere naj otroci 
obiskujejo. Predlagamo jim, da se vsaj pri 
polovici želenih aktivnosti vprašajo, kaj bo 
njihovemu otroku koristilo, da mu bo lažje 
v življenju, čez 15 ali 25 let.
V Slovenski Bistrici že od leta 2005 deluje 
zasebna šola jezikov IZZA. Tečaje obisku-
jejo otroci in odrasli iz Maribora, Makol, 
Dramelj, Slovenskih Konjic, Celja in seveda 
Slovenske Bistrice. 
Predavatelji pripravljajo posebne progra-
me, s katerimi se otroci do devetega leta 
starosti naučijo čim več besed, nato pa se 
začnejo učenje in intenzivne priprave na 
mednarodne izpite na Univerzi v Cambrid-
geu (University of Cambridge) in Goethe 
institutu (oba inštituta priznavajo deloda-
jalci in univerze v 160 državah sveta).
Zasebna šola IZZA je že leta 2010 dobila 
certifikat o poslovnem partnerstvu Uni-
verze v Cambridgeu, letos pa je postala sre-
brni partner, kar pomeni, da so letos v šoli 
na mednarodni izpit iz tega dela Slovenije 
pripravili največ otrok in odraslih. 
Vpis v tečaje: do 10. septembra, več infor-
macij lahko dobite tudi na spletnem naslo-
vu www.izza-jeziki.si.

Zlatka Dreo 

Letos obeležujemo 200. obletnico delova-
nja javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. 
Na pobudo predsednika države Boruta 
Pahorja in v sodelovanju z Zvezo sloven-
skih glasbenih šol je v petek, 24. junija, 
potekal edinstven glasbeni projekt ob pra-
znovanju 25. obletnice samostojnosti naše 
države. Točno ob 15. uri je 46 glasbenih 
šol po vsej Sloveniji simultano izvedlo dve 
skladbi, in sicer himno Republike Sloveni-
je in skladbo Moja dežela. Tako je bilo tudi 
na notranjem dvorišču Bistriškega gradu, 
kjer je nastopil otroški pevski zbor Glas-
bene šole Slovenska Bistrica. Na prireditvi 
sta župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar in ravnateljica Glasbene šole 
Slovenska Bistrica Radmila Bikić Magdić 
podelila tudi priznanja najbolj uspešnim 
učencem bistriške glasbene šole.

T. A. 

odveč govorjenje, 
da se tujega jezika 
da naučiti v enem ali 
dveh letih. Dalj časa 
ko obiskujemo tečaj 
tujega jezika, bolj ta 
jezik »sede«. Jezik je 
mogoče tudi poza-
biti po štirih letih, 
zato ga je potrebno 
uporabljati.
Ko govorimo o zgo-
dnjem učenju tujega 
jezika, mislimo na 
otroke, stare štiri do 
pet let. Strokovnjaki 
zagotavljajo, da če je 
otrok dovolj moti-
viran in posveti do-
volj časa učenju, bo 
lahko dosegel visoki 
nivo znanja jezika, 
tudi po desetem letu 
starosti.
Otrok pri štirih le-
tih hitreje dosega 
cilje učenja zara-
di prepoznavanja 
drugačnosti, zato je 
priporočeno, da se 
uči čim več jezikov 
hkrati (tudi do pet). 

Foto: Aleš Kolar

200 LET J A V N E G A
GLASBENEGA ŠOLSTVA 
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LIKOVNA KOLONIJA V VRTCU CICIBAN 

ca. Vajo smo izvedli v sodelovanju s PGD 
Slovenska Bistrica in ekipo NMP iz ZD 
Slovenska Bistrica. Zadolženi za vajo sta v 
enoti bili vzgojiteljici Petra Sajko Mlakar 
in Nataša Čelan. Obe sva tudi prostovoljni 

gasilki društev PGD Slovenska Bistrica oz. 
PGD Šmartno na Pohorju. Namen vaje je 
bil, da zaposleni v najkrajšem času otroke 
varno pripeljejo na zbirno mesto. 
Otroci in zaposleni so v petih minutah 
izpraznili prostor in se zbrali na za to 
označenih zbirnih mestih. Po vaji so otro-
ci, ki v naši enoti obiskujejo obogatitveno 
dejavnost Ciciban gasilec, prejeli iz roke 
gasilcev in mentoric tudi pohvale. Pri de-
javnosti, ki je potekala vso šolsko leto, so 
otroci spoznali delo gasilca, gasilsko opre-
mo, se naučili, kaj vse je potrebno narediti 
v primeru požara.
Vesela bom, da bo morda ravno otrok, s 
katerim sva s kolegico sodelovali, postal 
član ene izmed najbolj humanitarnih dru-
štev.

Petra Sajko Mlakar, vzgojiteljica

USPEŠNA VAJA EVAKUACIJE 

V enoti vrtca Ciciban smo v sredo, 22. ju-
nija, izvedli vajo evakuacije. Zagorelo je 
v električni omarici in ker sta se ogenj in 
dim širila po celotnem objektu, smo vsi, 
otroci in zaposleni, izpraznili prostore vrt-

V vročem poletnem mesecu juliju smo 
strokovne delavke otrokom v vodnem 
parku našega vrtcu pripravile pestro iz-
biro likovnih dejavnosti. Ustvarjali so z 
barvnimi razpršili in frnikolami, mešali 
mivko z barvo, na velike formate papirja 
pa slikali z uporabo palet in tempera bar-
ve. S kolaž papirjem so oblikovali svoje 
sladoledne lučke, s katerimi so se miselno 
ohladili. Likovno kolonijo smo zaključili s 
podelitvijo pohval vsem umetnikom. 

Strokovne delavke 
vrtca Ciciban

Spoznavali so tudi ljudi različnih pok-
licev in interesov ter sklepali nova prija-
teljstva. Zaradi svoje aktivnosti so si pri-
služili 3-dnevni planinski tabor na Boču. 
Bili so zelo pogumni, saj so ostali 3 noči 
brez staršev, samo s svojimi planinski-
mi mentoricami. Naše bivanje na Boču 

AKTIVNI  CICIBAN  PLANINCI 
Ciciban planinci iz vrtca Ciciban so bili 
tudi letos zelo aktivni. Vso šolsko leto 
so nabirali kondicijo, spoznavali bližnjo 
in malo bolj oddaljeno okolico. Na svo-
jih pohodih in ob drugih dejavnostih so 
odkrivali lepote narave, spoznavali rastli-
ne in živali ter se učili bontona v naravi. 

je bilo zelo aktivno. Vsako dopoldne, po 
zajtrku smo se podali na pohod, ki je tra-
jal do kosila, seveda s postanki za vodo in 
malico iz nahrbtnika. Po odličnem kosilu, 
za katerega je poskrbel Bojan Kamenšek, 
oskrbnik doma na Boču, smo imeli zaslu-
žen počitek. Po malici smo imeli igro in 
druge športne aktivnosti v okolici doma. 
Večeri, ti so pa bili najboljši: pižama party, 
kurjenje tabornega ognja s petjem in ban-
si, iskanje skritega zaklada, ki nam ga je 
nastavil Bočki zmaj iz legende. To je bilo 
še posebej zanimivo, saj smo zaklad iskali 
v temi, tako da smo potrebovali svetilke. 
Na Boču sta nas obiskala lovec in naravo-
varstvenica (gozdarka), ki sta nas pouči-
la o delu na svojem področju. Ker je bilo 
tako lepo, smo se odločili, da gremo drugo 
leto spet, seveda tisti, ki ostanemo v vrtcu. 

Marija Strmšek,  
planinska mentorica
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Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistri-
ca leto 2016 obeležuje kot leto domoznan-
stva in ob tej priložnosti je izšla slikanica o 
prvem potujočem knjižničarju na Sloven-
skem – Lovru Stepišniku. Avtorica, domača 
knjižničarka Saša Šega Crnič, nas z zgodbo 
popelje skozi Stepišnikovo življenje in delo, 

Izšla je slikanica LOVRO S KOŠEM GRE!  

USTVARJALNE POČITNICE MED KNJIGAMI

POLETJE V KNJIŽNICI                     Darja Kolar

ki je bilo vseskozi povezano z iskreno ljubez-
nijo do domačega jezika in knjige. Slikanico, 
ki bo lahko koristen pripomoček učiteljem in 
vzgojiteljem, bogatijo izvirne ilustracije Ma-
ruše Crnić, ki bodo mladim bralcem še bolj 
odstrle pogled v otroštvo nekoč. 
Odlomek iz knjige Lovro s košem gre!

Direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica z avtorico knjige Sašo 
Šega Crnić. 
Slikanico lahko kupite v osrednji in vseh kra-
jevnih knjižnicah. Obiščite nas in si zagoto-
vite svoj izvod.

Ustvarjalne delavnice v Pionirski knjižni-
ci Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica so otroke veselo popeljale v po-
letje. Bilo je zanimivo, inovativno, krea-
tivno, zabavno, lepo in včasih tudi napor-
no, vendar bo dogajanje zagotovo ostalo 
vsem v lepem spominu. 
Zanimiv program, ki smo ga knjižničarke 
ponudile udeležencem, je v našo druž-

bo tudi to poletje privabil mnogo otrok, 
željnih izkušenj, novih znanj in spoznanj, 
zanimivih zgodb, dobrih prijateljev in 
morda še česa, s čimer lahko svoje živ-
ljenje zagotovo obogatimo, izboljšamo in 
polepšamo.
Pričeli smo z izrezovanjem sidra in izde-
lavo dobrodošlice, nadaljevali s kreacijo 
knjižnih kazal, tretji dan našega druženja 

so nastajale iz papirja mnogih reklamnih 
časopisov čudovite ogrlice. V četrtek smo 
se pošteno namučili in prepotili s kvačko 
v roki, vendar smo tudi tokrat dokazali, 
da z malo vztrajnosti in dobre volje zmo-
remo vse. Tako smo v petek dokazali, da 
smo osvojili osnove kvačkanja, saj smo 
končno uspeli naplesti toliko zankic, da 
se je pod prstki začel kazati končni izde-
lek. Za vse udeležence, ki jim je volja ob 
napornem kvačkanju pošla, pa smo knji-
žničarke pripravile še dodatna ustvarjanja 
z nitkami in glino.
Ustvarjalne delavnice smo popestrili še z 
novimi zgodbami in pravljicami z naših 
knjižnih polic.
Veseli smo, da se je brezplačnega progra-
ma veselih počitnic tudi letos udeležilo 
kar 131 otrok. Za knjižničarke je to še 
dodatna spodbuda za nadaljnje delo in 
komaj čakamo nove počitnice.
Veselimo se nadaljnjega druženja z vsemi, 
ki ste se nam pridružili, v svojo družbo 
pa vabimo tudi vse tiste, ki jim je tokrat 
zmanjkalo časa ali poguma.



Stran 37KNJIŽNICA, KULTURAInformator, september 2016

Pobrskajte po Stepišnikovi bukvarnici

V Stepišnikovi bukvarnici 
osrednje knjižnice smo v pole-
tnem času pripravili razširjeno 
ponudbo knjig z različnih pod-
ročij, ki jih je mogoče kupiti po 
simboličnih cenah, izkupiček 
pa je namenjen izključno na-
kupu novega gradiva. Dodali 
smo predvsem veliko bralnih 
romanov različnih tematik, ki 
vam lahko krajšajo dopustni-
ške dni, zato vabljeni v knjižni-
co, prebrskajte med njimi in si 
izberete svoje. 

TRADICIONALNA PRIREDITEV 
POHORJE POJE

V nedeljo, 31. julija, je pri Treh 
kraljih potekala tradicional-
na že tretja prireditev Pohorje 
poje. Na srečanju, ki ga je letos 
organiziralo Društvo podežel-
ske mladine Venčesl v sode-
lovanju s TD Lipa Kebelj, TD 
Cokla Tinje in TD Jelka Šmar-
tno, je nastopilo 15 različnih 
skupin. Udeležence je pozdravil 
predsednik KS Zgornja Ložnica 
Ivan Kumaver, sicer pa se je pri-
reditve udeležil tudi maribor-
ski nadškof metropolit Alojzij 
Cvikl.

T. A.

Foto: Aleš Kolar
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evropskega prvenstva v Franciji. Otroci, 
stari od 6 do 13 let, ki so od 4. do 8. julija 
vadili v Slovenski Bistrici, so predstavili 
Slovaško, Avstrijo in Severno Irsko. Ude-
leženci kampa v bistriškem športnem 
parku so imeli nogometni trening dvak-
rat na dan. Pod vodstvom Anžeta Stegne-
ta so za vsak dan pripravili sklope vaj, ki 
so na nevsiljiv in zanimiv način spodbu-
jale dejavnosti otrok pri nogometu. Vad-
bo so popestrili s številnimi animacijami. 
Otroke je obiskal ambasador kampa, 
slovenski nogometni reprezentant Bojan 
Jokič, zadnji dan pa je za  mlade vratar-
je poskrbel tudi trener vratarjev Branko 
Zupan. Na kampu so sodelovali trenerji  
Boštjan Pek, Andraž Korošec in Primož 
Janžič, pomočnik trenerja David Kusič, 
animatorka Špela Stegne ter pomočnici 
animatorke Mojca Kvar in Sabina Jupič. 

T. A.

ZAHVALA 
Zavodu za šport Slovenska Bistrica, gostincu 
kampa restavraciji Sodexo, Pekarni Bistrica, 
Tedniku Panorama, Informatorju in celotni 
ekipi, ki je pomagala na kampu.

Anže Stegne, vodja kampa 

Slovenija kamp je že tretje leto zapored 
potekal tudi v Slovenski Bistrici. Zaključ-
na prireditev največjega nogometnega 
kampa za otroke v naši državi je bila 9. ju-
lija na stadionu ŽAK-a v Ljubljani, kjer so 
mladi nogometaši predstavili udeležence 

Foto: Janko Cahon

Od 30. junija do 3. julija je v športni dvorani v Slovenski 
Bistrici potekal evropski pokal v twirlingu. Na enem izmed 
večjih športnih dogodkov v zadnjem desetletju v občini Slo-
venska Bistrica, ki ga je pod okriljem Evropske zveze EFBT 
pripravil domači Twirling klub Sašo, je nastopilo 14 klubov 
iz Španije, Irske in Slovenije. V skupnem seštevku je slavila 
ekipa Deskle pred Tortoso in Slovensko Bistrico. Tudi sicer 
so se Bistričanke zelo izkazale, saj so poleg skupnega tretjega 
mesta osvojile še sedem medalj, od tega dve zlati, eno srebrno 
in štiri bronaste. Zmagale so v kategoriji mladink ekipno in 
v kategoriji dvojic mladink, najboljši sta bili Iva Justinek in 
Sara Pristovnik. Kljub izjemno zahtevnim razmeram, prva 
dva tekmovalna dneva je bilo namreč v dvorani zelo vroče, so 
organizatorji odlično izvedli pomembno tekmovanje.

Tomaž Ajd 

USPEŠNA IZVEDBA EVROPSKEGA 
POKALA V TWIRLINGU 

TRETJI SLOVENIJA KAMP 






