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V igranem programu Televizije Slovenija 
nastaja film Stekle lisice, za katerega sta 
scenarij napisala Jure Ivanušič in Boris Jur-
jaševič, slednji je film tudi režiral. Dobršen 
del TV-celovečerca so konec septembra in 
v začetku oktobra posneli tudi v Slovenski 

Bistrici, ki so jo, po besedah vodje projek-
ta Barbare Daljavec, izbrali zaradi njene 
arhitekturne slikovitosti. V našem mestu 
so snemali na Občini Slovenska Bistrica, 
Okrajnem sodišču Slovenska Bistrica, v 
Baru Hof in na pokopališču. V glavnih 

vlogah igrata Jure Ivanušič (Džon) in Iva 
Krajnc (Alja), v ostalih vlogah pa Vlado 
Novak (Fras), Igor Žužek, Aljoša Ternov-
šek, Vladimir Vlaškalič in Jernej Šugman. 
Film Stekle lisice prinaša živahno, duho-
vito zgodbo z mnogo akcije sredi Pohorja, 
ki v marsičem odraža dogajanje v današnji 
slovenski družbi. 

T. A. 

Foto: Dejan Ulaga
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Sv. Martin velja za enega najpomemb-
nejših zavetnikov vinogradnikov. V času 
njegovega godovanja se mošt spreminja 
v vino, zato ga ljubitelji vinske kapljice 
spoštujemo in se veselimo novega vinske-
ga letnika. V mnogih deželah so se razvi-
le razne oblike praznovanja, pri nas so to 
martinovanja. Nekoč je bil Martinov dan 
zahvalni praznik ob koncu letine. Pra-
znovanje so spremljale obilne pojedine, 
mošt, vino in zabava. Nastalo je mnogo 
šeg in navad. Martinovo je tako veljalo 
za jesenski pust. Danes je martinovanje 
eden najpomembnejših slovenskih ljud-
skih praznikov, ki je prerastlo v praznično 
obdobje. Martinovo se je razvilo v značil-
no praznovanje mladega vina in novega 
vinskega letnika s pripadajočo martinovo 
kulinariko. Praznujemo Martinov dan, 
Martinovo soboto in Martinovo nedeljo. 
Slovenija tako praznuje Martinov teden in 
se glede tega uvršča med najbolj martino-
vanjske dežele.

Okoli Martina je izjemna kulturna dediš-
čina, ki je povezana z ohranjanjem zgodo-
vinskega spomina. Tako je Martin dokaj 
popularno moško in žensko osebno ime. 
Iz imena je izpeljanih mnogo priimkov in 
krajevnih imen (npr. Martinčič, Šmartno). 
Ime Martin imajo znane osebnosti (npr. 
Anton Martin Slomšek). Med slovenskimi 
literarnimi junaki je najbolj poznan Mar-
tin Krpan. Po Martinu ima ime kar nekaj 
gostinskih lokalov (npr. Martinov hram, 
Gostilna pri Martinu). Leta 2005 je Svet 
Evrope razglasil pot svetega Martina za 
evropsko kulturno pot. Posamezni kraji 
na tej poti so označeni z Martinovo stopi-
njo – ta je tudi na fasadi cerkve na Šmar-
tnem.
Slovenska Bistrica ima vinograde, vino-
gradnike in vina. Vinogradništvo ima zgo-
dovinske, geografske, agronomske in eko-
nomske razsežnosti. Vinogradov je 140 
hektarjev. Bistriško vinorodno območje 
spada med 3 odstotke najboljših svetov-

nih vinorodnih leg za bela vina. V Sloven-
ski Bistrici deluje Društvo vinogradnikov 
Ritoznoj. Tržno naravnani vinogradniki 
in vinarji so povezani v Konzorcij Ri-
toznojčan. Eno najbolj znamenitih in 
zaščitenih vin je vino Ritoznojčan PTP. 
Slovenska Bistrica ima tradicionalno 
martinovanje. Vse to potrjuje dejstvo, da 
postaja Slovenska Bistrica prava vinsko
-kulinarična destinacija. Tu sta vinogra-
dništvo in vino ukoreninjena v kulturo in 
umetnost bivanja. Vinogradi, trta in vina 
so tako naš večni sopotnik. Tudi če vina 
ne pijete, se srečujete s pogledom na pri-
jetno s trto zasajeno pokrajino. Vsi ostali 
pa moramo z vinom živeti tako, da nam 
bo koristilo. Ne sme nam biti v škodo. Za 
pravilen odnos med vinom in človekom je 
odgovoren človek. Vino nas uči modros-
ti. Toda njegovo sporočilo je treba znati 
brati, se ga učiti, se vzgajati in izobraže-
vati. Na vse to mora biti družba kot celota 
zelo dobro pripravljena. Osnove moramo 
dobiti kot otroci doma, za domačo mizo. 
Doma spoznani odnos do vina nosimo 
s seboj celo življenje. V smislu vzgoje in 
izobraževanja bi znanje morali nadgradi-
ti v šoli. Veliko odgovornost imajo tudi 
mediji, saj pomembno vplivajo na javno 
mnenje. Prevladujejo prispevki dveh ka-
tegorij: eni opisujejo kaj, kje in kako so 
jedli in pili, drugi pišejo o alkoholizmu in 
njegovih pasteh. Manjka pa več bistvenih 
informacij o kulturi pitja vina ter preplet 
vsebin na področju zdravja, znanosti, kul-
ture in izobraževanja. Spoznavanje vina je 
znanost in umetnost. Pri pitju vina mora-
mo biti odprti za lepote, ki nam jih ponu-
ja vino (barva, vonj in okus). Odgovorni 
moramo biti do sebe in družbe. Ko bomo 
znali ostajati v družbi z vinom trezni in ra-
zumni, bomo prav spoznali njegove lepote 
in prednosti. Če se nam kdaj zgodi ali celo 
zahoče, da se znajdemo v prešernem sta-
nju, je treba tak užitek nadzorovati. Tudi 
to je del modrosti in vinske kulture. Ob 
vinu in o vinu se vrti veliko lepih besed, 
obilica zgodb in poezije. Navsezadnje je 
vino pridelek, ki ga je treba prodati. Vino 
je trda resničnost vsakdanje ekonomije 
preživetja za tiste, ki se z njim poklicno 
ukvarjamo. Zato si vino zasluži iskrene 
prijatelje, spoštljive šege, navade, prazno-
vanja in odmevna martinovanja. Vse v ko-
rist vina, družbe in človeka.

Darja Bovha, 
univ. dipl. inž. agronomije

MOŠT 
SE BO SPREMENIL
V VINO RITOZNOJČAN

Foto: Aleš Kolar
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12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINSKI SVET, NALOŽBE Informator, oktober 2016

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je v četrtek, 22. 
septembra, sešel na 12. redni seji. Med drugim se je sez-
nanil z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 
2015 in poročilom o polletni realizaciji proračuna za leto 
2016. Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve 
pridobivanja letnega načrta nepremičnega premoženja, 
ki vključuje tudi nakup zemljišč za izgradnjo zahodne ob-
voznice. Svetniki so podali še soglasje k imenovanju mag. 
Brigite Kruder za direktorico Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica in Branka Gajška za direktorja javnega zavoda Le-
karna Slovenska Bistrica. 
Več na spletni strani: http://www.slovenska-bistrica.si/ob-
cinskadokumentacijaseja/4366

Tomaž Ajd 

VEČJE INVESTICIJE NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2016 
V tem letu so se na področju družbenih 
dejavnosti izvedle naslednje investicije:

•	 OTROŠKO VARSTVO
Prizidek k vrtcu na Zgornji Ložnici
Marca je bila na Zgornji Ložnici zaklju-
čena gradnja prizidka k vrtcu. V prizidku 
sta dve igralnici z izhodi na zunanji tera-
si, večnamenski prostor in sanitarije Ob 
prizidku je urejeno tudi otroško igrišče. 
Skupna površina je 430 m2. Vsa finanč-
na sredstva za izvedbo investicije v višini 
680.000,00 € so se zagotovila iz občinskega 
proračuna. Z izgradnjo prizidka smo pri-
dobili ustrezne prostore za izvajanje pro-
gramov vrtca.Vrtec Zgornja Polskava
V mesecu septembru so se odprla vrata 
težko pričakovanega prenovljenega vrtca 
na Zgornji Polskavi. Prostorsko stisko v 
vrtcu so na Zgornji Polskavi reševali z na-
mestitvijo oddelka v dom kulture in nekaj 
časa z gostovanjem oddelka v Babnikovi 
vili. Z zagotovitvijo sredstev v občinskem 
proračunu se je lani marca začela celovita 
prenova vrtca.
Gradnje je bila zaključena v letu dni. 
Oprema za kuhinjo, igralnice in ostale 

prostore pa je bila nameščena konec av-
gusta. Celotna vrednost investicije znaša 
1.430.000,00 €.
Vrtec ima skupno 702 m2 uporabnih po-
vršin in ima pet igralnic, od tega sta dve 
namenjeni otrokom prvega starostnega 
obdobja in se nahajata v pritličju, kjer sta 
tudi kuhinja s pripadajočimi prostori in 
večnamenski prostor. V nadstropju so tri 
igralnice za otroke drugega starostnega 
obdobja in prostori za zaposlene ter za in-
dividualno delo z otroki.
Vrtec Marinškov dom
Čez poletje so se v prvem nadstropju Ma-
rinškovega doma uredili prostori za do-
daten oddelek vrtca. Tako je sedaj celoten 
objekt namenjen predšolskim otrokom. 
Vrednost ureditve prostorov je znašala 
45.000,00 €.
•	 ŠOLSTVO
Obnova sanitarij v OŠ Minke Namestnik 
– Sonje
V času poletnih počitnic so se obstoječi 
prostori sanitarij obnovili; v sanitarijah je 
sedaj tudi topla voda, zamenjali so se ke-
ramika in stavbno pohištvo ter sanitarna 
oprema. Poleg navedenega sta bila pred 

vhodom v šolo narejena nov nadstrešek 
in klančina, ki omogočata boljši in lažji 
vstop v šolo. Celotna investicija je stala 
118.000,00 €.
Obnova sanitarij v OŠ Pohorskega odre-
da Slovenska Bistrica
V pritličju šole se je v času poletnih poči-
tnic začela obnova sanitarij. Zaradi dotra-
janosti instalacij je bila obnova nujno pot-
rebna. Vrednost investicije je 81.000,00 €.
•	 ŠPORT
Obnova igrišča v Laporju
Občina Slovenska  Bistrica se je v pre-
teklem letu prijavila na razpis Fundacije 
za šport za sofinanciranje investicij na po-
dročju športnih objektov. Na razpisu smo 
pridobili sofinancerska sredstva v višini 
25.000,00 € za obnovo šolskega igrišča 
pri OŠ Gustava Šiliha v Laporju. Obnova 
zajema preplastitev obstoječe igralne po-
vršine, zamenjavo ograje okoli igrišča in 
zamenjavo športne opreme (koši, goli). 
Vrednost investicije je 60.000,00 €.

Irena Jereb, vodja Oddelka
 za družbene dejavnosti

Enoto Vrtca Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica na Zgornji Polskavi so slovesno 
odprli v petek, 23. septembra. Denar za 
pomembno pridobitev je v celoti zagotovi-
la Občina Slovenska Bistrica. Na otvoritve-
ni slovesnosti so trak prerezali ravnateljica 
Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
Ivana Leskovar, predsednik KS Zgornja 
Polskava Dušan Kotnik in župan Občine 
Slovenska dr. Ivan Žagar. V kulturnem 

SLOVESNO ODPRTJE
programu, ki je potekal v 
telovadnici podružnične 
Osnovne šole Antona In-
goliča Zgornja Polskava, 
so nastopili otroci iz vrtca 
na Zgornji Polskavi.

T. A. 

Foto: Aleš Kolar
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OKTOBER, MESEC POŽARNE VARNOSTI 
Prostovoljni gasilci se zavedajo pomena 
požarne preventive skozi celo leto, nava-
dno pa prav v mesecu požarne varnosti še 
dodatno poudarijo tisto, kar se jim zdi z 
vidika požarne preventive še posebej po-
membno. Letošnji mesec požarne varnos-
ti je bil namenjen preventivnemu osvešča-
nju ljudi na področju požarne varnosti in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami pod temo »Delujmo preventivno«. 
Prostovoljna gasilska društva so organi-
zirala v gasilskih domovih dneve odprtih 
vrat, odgovorne osebe v organizacijah 
in občane so gasilci osveščali o pomenu 
preventive na področju požarne varnosti. 
Gasilci so obiskali vse osnovne šole v ob-
čini in zainteresirane skupnosti ter izvedli 
predavanja na omenjeno temo. Predava-
nja so obsegala tematiki Požar v bivalnem 
prostoru in Požar v naravnem okolju. Po-
udarek je bil na ukrepih za preprečevanje 
požarov. Prestavili pa so tudi ukrepe v pri-
meru požara.  
Za objekte velja, da skrbimo za ureje-
nost bivalnih prostorov (morebitna eva-
kuacija), da s plinskimi napravami in 
jeklenkami ravnamo v skladu z navodili 
proizvajalca, pri kuhanju nikoli ne puš-
čamo prižganega štedilnika brez nadzora, 
nevarne snovi (lepila, čistila, razredčila, 
lake itd.) hranimo na varnih mestih, prav 
tako teh snovi ne mečemo v kurišča. Sveč, 

petrolejk in naprav, ki oddajajo toploto 
(likalniki, peči itd.), nikoli ne puščamo 
prižganih brez nadzora, kamine, odprta 
kurišča, peči centralnih naprav in dimnike 
pa redno in skrbno čistimo.
Kadar smo v naravi in kurimo na pros-
tem, moramo poskrbeti, da je kurišče za-
varovano in nadzorovano. Okolica kurišča 
mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. 
Pomembno je, da ne kurimo, ko je raz-
glašena požarna ogroženost v naravnem 
okolju, da ne kurimo v suhih in vetrovnih 
dneh, da v ogenj ne mečemo praznih doz, 
ker lahko eksplodirajo in razširijo požar 
zunaj urejenega kurišča. Po končanem 
kurjenju je treba skrbno pogasiti ogenj 
in žerjavico, koristno pa je, da so v bližini 
vedno na voljo voda, gasilnik in orodje za 
gašenje (lopata, grablje itd.).
Če pride do požara v objektu ali v naravi, 
pa moramo storiti naslednje: 
Ostanemo mirni. Če nismo v življenjski 
nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma 
pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi. 
Poskrbimo za varen umik ljudi in živa-
li. Če ugotovimo, da ognja ne moremo 
pogasiti sami, pokličemo številko 112 
in povemo: kdo kliče, kje gori, kaj gori, 
kakšen je obseg požara in ali so ogroženi 
ljudje in živali. Počakamo gasilce in jih 
usmerimo h kraju požara. 
Za zaključek meseca požarne varnosti bo 

občinsko gasilsko poveljstvo Občine Slo-
venska Bistrica, v petek, 28. oktobra, ob 
18. uri izvedlo generalno taktično gasilsko 
vajo na odlagališču in zbirnem centru Pra-
gersko, pri kateri bodo sodelovala vsa ga-
silska društva iz občine Slovenska Bistrica. 
Sicer pa so praviloma vsa gasilska društva 
na svojem požarnem okolišu organizirala 
interne gasilske vaje z možnostjo sodelo-
vanja sosednjih društev.
Tudi na področju požarne varnosti se 
spreminjajo tehnologije, zaščitna sredstva 
in taktike gašenja. Posledično je nujno, 
da gasilci ogromno časa namenjajo iz-
obraževanju in usposabljanju. Za svoje 
požrtvovalno, prostovoljno in pogumno 
delo prejemajo gasilci tudi odlikovanja, na 
področju izobraževanja in usposabljanja 
pa dosegajo napredovanja. Za dosežke v 
letu 2015 je GZ Slovenska Bistrica pode-
lila skupaj 410 odlikovanj in napredovanj, 
kar je pokazatelj izredne uspešnosti naših 
gasilcev. Celotna gasilska organizacija, 
Gasilska zveza Slovenska Bistrica pa je v 
letošnjem letu prejela za 60 let svojega de-
lovanja zlati znak Civilne zaščite RS, ki ji 
ga je podelila Uprava za zaščito in reševa-
nje Republike Slovenije ob dnevih civilne 
zaščite na proslavi v Selnici ob Dravi. 

Branko Hojnik, poveljnik
 CZ Občine Slovenska Bistrica
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V STISKI VSTOPI VARNA TOČKA
Vsi otroci imajo pravico, da živijo brez sti-
ske, brez nasilja. Varna točka je kraj, kjer 
jim prisluhnejo in pomagajo prijazni in 
usposobljeni ljudje, povezani v Unicefov 
projekt. 
Slovenska Bistrica je od leta 2010 v družbi 
34 slovenskih občin, ki so naredile korak 
več v boju proti nasilju nad otroki. Spod-
bujamo otroke, da o svoji stiski sprego-
vorijo v varnem okolju VARNE TOČKE, 
ki jih je v mestu Slovenska Bistrica 13, in 
sicer v:
–Knjižnici Josipa Vošnjaka,

–vseh treh lekarnah – Center, Bistrica in 
Plečnikova,
–zdravstvenem domu,
–prostorih fotostudia Foto Brbre, Ozka 
ulica 7,
–policijski postaji,
–dom Minke – Namestnik Sonje,
–Cvetličarni Tinka na Trgu svobode,
–Cvetličarni Cvet na Trgu Alfonza Šarha 
18,
–Drogerie Marktu (pri Šparu),
–Modiani v nakupovalnem središču Mer-
cator,
–centru za socialno delo
–Hoferju.
Prepoznate jih po modri nalepki, smejoči 
se hišici, ki je nameščena ob vhodu. 
Več o varnih točkah si lahko preberete na 
Unicefovi spletni strani: http://www.uni-
cef.si/vsebina/108/varne%20to%C4%8D-
ke, ki jo najdete tudi na spletni strani Ob-
čine Slovenska Bistrica.
Začetek šolskega leta je tu in otroke kot 
tudi starše želimo spomniti, da se lahko 

po pomoč skozi vse leto zatečejo v varne 
točke, ki so namenjene prav njim.
Varno točko so starši in otroci spoznavali 
tudi v nedeljo, 2. 10. 2016 na tradicional-
ni prireditvi Otroški živ žav, s katero je bil 
tudi v Slovenski Bistrici obeležen medna-
rodni otroški dan, na katerem so starši z 
odtisom svoje dlani potrjevali, da »moja 
roka neguje, ne kaznuje«.

Ljubica Zgonec Zorko, 
koordinatorka varnih točk 
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NASVETI ZA 
BREZPOSELNE
• Zaposlitve
Spodbudni so podatki, da se je med janu-
arjem in avgustom letos iz evidence brez-
poselnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo 
1.009 brezposelnih oseb, kar je  6,5 odstot-
kov več kot v enakem obdobju lani.
Registrirana brezposelnost
Avgusta letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.556 
brezposelnih oseb, kar je za 4,9 odstotka 
manj kot v mesecu juliju in za 16,7 odstot-
ka manj kot v enakem obdobju lani. Med 
registriranimi brezposelnimi je bilo 341 
mladih, kar znaša 21,9 odstotka. Avgusta 
letos je stopnja registrirane brezposelnosti 
na Uradu za delo Slovenska Bistrica zna-
šala 10,7 odstotka, na območju celotne 
Slovenije pa 10,8 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in sto-
pnje registrirane brezposelnosti po občinah

O
BČ

IN
E

Št
ev

ilo
 re

gi
st

ri-
ra

ni
h 

br
ez

po
-

se
ln

ih
 o

se
b

av
gu

st 
20

16
)

Št
ev

ilo
 d

elo
vn

o 
ak

tiv
ni

h 
 ju

lij
 

20
16

St
op

nj
a r

eg
ist

ri-
ra

ne
 br

ez
po

se
l-

no
sti

ju
lij2

01
6 

Makole 87 270 10,2
Oplotnica 166 624 8,8
Poljčane 200 1.069 11,6
Slovenska 
Bistrica

1.178 7.755 11

Priložnosti za 
delodajalce
Ugodnosti Zavoda, namenje-
ne delodajalcem 
•NOVO JAVNO POVABILO: Nova mož-
nost
Javno povabilo omogoča delodajalcem 
pridobitev subvencije v višini 5000 € za 
zaposlitev brezposelnih oseb, ki so v naši 
evidenci prijavljene več kot 6 in manj kot 
12 mesecev ter so stare najmanj 30 in naj-
več 49 let (in 364 dni).  Zaposlitev oseb iz 

mlade brezposelne osebe. Program je na-
menjen mladim do 30 let, ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni v naši evidenci. Uspo-
sabljanje traja 2 ali 3 mesece, odvisno od 
zahtevnosti del. Ukrep je aktualen do po-
rabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017.
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5000 
€ za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz 
ciljne skupine; 6000 € za osebe, ki izpol-
njujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7000 
€ za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz 
ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let; so dolgotrajno brezposelne osebe (pri-
javljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 
12 mesecev) in stare najmanj 30 let; imajo 
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana 
ali zaključena osnovna šola) in so stare 
najmanj 30 let.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dol-
gotrajno brezposelne osebe in invalidi se 
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 
vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo 
je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 
31. 7. 2017. 
•Prvi	izziv
Program omogoča pridobitev subvencije 
v višini 7250 € 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.
•Usposabljanje na delovnem mestu 
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in 
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni 
v naši 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 spoznate 
kandidate in njihove kompetence. Traja 
najmanj 100 ur oz. največ 1 mesec. Name-

• Nasveti za brezposel-
ne osebe pri iskanju 
zaposlitve

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
avgusta letos na območju Urada za delo 
Slovenska Bistrica delovno aktivnih 9.718 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta). 
Število delovno aktivnega prebivalstva je 
v primerjavi z enakim obdobjem lani za 
0,6 odstotka večje. V Območni službi Ma-
ribor je delež ostal skoraj nespremenjen, 
na ravni Slovenije pa se je povečal za 1,5 
odstotka. 

60,7 %

15 % 12,1 %

49,2 %

21,9 %
31,9 % 29,7 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Iskanje zaposlitve je stresna situacija tako 
za posameznika kot tudi za njegove najož-
je. Imejte v mislih, da je iskanje zaposlitve 

proces, v katerem se boste srečali tako z 
vzponi in padci ter nihanjem motivacije 
tako kot pri vseh stvareh v življenju. Zelo 
pomembni sta lastna aktivnost in vztraj-
nost, da iščete in ste pripravljeni na uče-
nje. Bodite pozitivno naravnani, kajti veli-
kokrat se osebam v času iskanja zaposlitve 
ponudijo nove priložnosti in izzivi, ki jih 
veselijo, pa zanje v preteklosti niso imele 
časa. 
Pri iskanju zaposlitve je pomembno tudi, 
da veste, kaj vas veseli in kaj bi radi delali. 
Pri tem vam je lahko v pomoč tudi e-sve-
tovanje na Zavodovi spletni strani, kjer s 
pomočjo različnih vprašalnikov in oseb-
nostnih testov odkrivate svoje interese in 
močna področja. Zasnovano je kot osebna 
spletna svetovalnica, ki ponuja informa-
cije, nasvete in praktične pripomočke za 
načrtovanje poklicne poti in iskanje zapo-
slitve. 
Pri iskanju zaposlitve priporočamo čim 
več samoiniciativnosti in proaktivnosti – 
da poiščete delodajalce, pri katerih želite 
delati in da do njih pristopite. Priporočlji-
vo je dnevno spremljanje prostih delovnih 
mest, raziskovanje informacij o prostih 
delovnih mestih v lokalnih medijih, lokal-
nem okolju in na spletu. 
Vsak trud se poplača, ravno tako priza-
devanje in aktivnosti, usmerjene v iskanje 
zaposlitve, zato bodite vztrajni pri iskanju 
zaposlitve, tudi za vas se bodo našli novi 
izzivi in priložnosti. 

ciljne skupine mora biti rea-
lizirana za polni delovni čas 
(t. j. 40 ur tedensko) najmanj 
za obdobje 12 mesecev. In-
validi se lahko zaposlijo tudi 
za krajši delovni čas, vendar 
ne krajši od 20 ur. Ukrep je 

aktualen do porabe sredstev oz. najdlje do 
10. 10. 2016. Predvideva se podaljšanje 
javnega povabila.
•Usposabljanje na delovnem mestu – 
mladi
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
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njen je osebam, starejšim od 30 
let, ki so med brezposelnimi pri-
javljeni vsaj 6 mesecev. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 9. 9. 2016.
Ugodnosti drugih inšti-
tucij, namenjene delo-
dajalcem
•Vračilo	prispevkov	delodajal-
ca za prvo zaposlitev
Če prvič za nedoločen čas zapo-
slite mlajše od 26 let ali matere, 
ki skrbijo za otroka do 3. leta 
starosti, lahko za njihovo zapo-
slitev uveljavljate povračilo pri-
spevkov delodajalca.
•Oprostitev plačila prispevkov 
delodajalca za starejše 2016
Če zaposlite brezposelne, starej-
še od 55 let, lahko za največ prvi 
dve leti njihove zaposlitve uve-
ljavljate oprostitev plačila pri-
spevkov delodajalca. Zaposlitev 
mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 
12. 2017.
•Davčna olajšava za zaposlovanje brez-
poselnih
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 zaposlovanje invali-
dov
Nameravate zaposliti invalide ali gluhe 
osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za 
njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olaj-
šavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
Več informacij dobite pri Uradu za delo 

IMPOL NAJBOLJŠE PODJETJE PODRAVJA  
Štajerska gospodarska zbornica in 
časopisna hiša Večer sta v četrtek, 
6. oktobra, v Narodnem domu v 
Mariboru razglasila najboljša pod-
jetja podravske regije v preteklem 
letu. Najboljše med velikimi je pos-
talo podjetje Impol iz Slovenske 
Bistrice. Priznanje je prejel pred-
sednik upravnega odbora Impola 
Jernej Čokl. Podjetje za predelavo 
aluminija ustvarja več kot pol mi-
lijarde evrov prihodkov letno in 

želi do leta 2025 doseči milijardo evrov pri-
hodkov in 350 tisoč ton proizvodnje letno. 
Čokl je ob prejetju priznanja povedal, da je 
bil večji mejnik v poslovanju leto 2002, ko 
so postali 70-odstotni lastnik srbskega pod-
jetja Impol Seval in ko so povečali kapacitete 
v valjarništvu. Letos so najeli kapacitete v 
hrvaškem podjetju TLM Šibenik v stečaju. 
To podjetje želijo odkupiti in s tem dodatno 
utrditi položaj na trgu valjanih izdelkov. 

T. A. Foto: Večer

Slovenska Bistrica ali na naši spletni stra-
ni: http://www.ess.gov.si/delodajalci/fi-
nancne_spodbude.

Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slo-
venska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

VABILO NA PREDAVANJE O SLADKORNI BOLEZNI

vabijo na brezplačno predavanje o sladkorni bolezni 
in brezplačno merjenje sladkorja v krvi

Društvo Diabetikov Maribor v sodelovanju z Društvom invalidov Črešnjevec in Občino Slovenska Bistrica vabi vse občane 
na brezplačno strokovno predavanje o sladkorni bolezni in merjenje sladkorja v krvi. Dogodek je sad sodelovanja društev pri 

projektu »Občina po meri invalidov« in je namenjen osveščanju občanov o nevarni bolezni, diabetesu.
Vsi, ki vas ta tematika zanima, ste vabljeni v sredo, 16. 11., ob 16. uri v prostore Centra za starejše Metulj na Leskovarjevo ulico 

16 v Slovenski Bistrici.
Vljudno vabljeni! Anton Kolar 

DI ČREŠNJEVEC
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NA ČREŠNJEVCU BODO UŽIVALI V ZDRAVJU

S prijavo k projektu bomo zagotovo le pri-
dobili, smo si rekli in se prijavili k med-
narodnemu projektu Uživajmo v zdravju. 
Namen projekta je pokazati, da lahko sku-
paj vplivamo na izboljšanje kakovosti živ-
ljenja. V partnerstvu z Občino Slovenska 
Bistrica, Zdravstvenim domom Slovenska 
Bistrica in NIJZ smo oblikovali načrt, s 
katerim bomo vnesli kanček zdravja v živ-
ljenje naših otrok, njihovih staršev, sorod-
nikov in sokrajanov. 
Nosilci dejavnosti smo, seveda, mi, šola – 
učitelji, učenci, starši. Na šoli smo pripra-

vili nabor dejavnosti, ki bodo učencem in 
tudi njihovim bližnjim pomenile dodatno 
možnost za zdrav način preživljanja (pro-
stega) časa. 
Učenci lahko uživajo v minutki za zdravje 
kar med poukom, pri rekreativnem od-
moru, športnih dejavnostih pred poukom 
in raznih izbirnih vsebinah, povezanih s 
športom. Skupaj s starši in ostalimi, ki so 
jim blizu, pa se nam zaposlenim na šoli 
lahko pridružijo tudi na Mitjevem me-
morialu, športnem druženju s starši, pri 
gibanju za starše in učence, ki bo potekal 
v času pred govorilnimi urami, na planin-
skih izletih, medgeneracijskem odbojkar-
skem turnirju ... 

Vse krajane vljudno vabimo še v našo 
šolsko telovadnico, ki enkrat tedensko v 
popoldanskem času na široko odpre svo-
ja vrata za rekreacijo krajanov, ter na našo 
novo pridobitev, katere otvoritev bo v me-
secu oktobru, to je trim steza Češnjica.
Pri vsem skupaj nismo pozabili niti na 
zdravo prehrano, za katero prav tako 
skrbimo v čim večji možni meri, vse od 
mladih vrtičkarjev do šolske kuhinje.
Vpeti v lokalno okolje želimo s skupnimi 
močmi pokazati, da lahko živimo zdravo 
– se gibamo in se kakovostno prehranjuje-
mo tako odrasli kot otroci. Vzemimo torej 
odgovornost v svoje roke. Projekt je zgolj 
začetek.

SRCU PRIJAZNI TUDI PRI NAS 
Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti 
ena izmed temeljnih vrednot moderne 
družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu 
zaradi pomanjkanja časa in favoriziranja 
lastnih osebnih potreb velikokrat zane-
marjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj 
ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in 
nas s svojimi dejanji opominjajo na to, 
da je treba sočloveku v nesreči pomagati. 
Zato nas pri nudenju prve pomoči osebi, 
ki jo potrebuje, ne bi smeli voditi zakonski 
predpisi, temveč naši notranji vzgibi, naša 
dobrosrčnost in želja po pomoči drugim.
Ali ste vedeli, da:
•je skoraj vsaka druga smrt (48 %) zaradi 
nenadnega srčnega zastoja; pogosti razlogi 
za zastoj srca so: infarkt, krvavitve, zadušit-
ve, alergije, strdek;

•v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb 
zaradi nenadnega zastoja srca (2.000 letno),
•verjetnost preživetja nenadnega zastoja 
srca je okoli 7 %,
•z vsako minuto neukrepanja se možnost za 
preživetje zmanjša za 10 %,
•po 4. minuti nepravilne pomoči začnejo 
umirati možganske celice,
•če dostavimo DEFIBRILATOR v 2 minu-
tah k ponesrečencu, je verjetnost preživetja 
50 %,
•okoli 80 % nezgod se zgodi v območju 
doma (velikokrat na dolgi potrebi: WC),
•prihod nujne medicinske pomoči (reševal-
cev) do žrtve je med 10 in 20 minut ali več.
Mar ne bi bilo lepo, če bi zgolj s pritiskom 
na gumb telefona priklicali ne le nujno 
medicinsko pomoč, temveč tudi prejeli 
navodila za pravilno ukrepanje ter hkra-
ti obvestili ljudi v okolici, da potrebuje-
mo njihovo pomoč? Vse to nam iHELP 
omogoča že danes. Ob nakupu zapestnice 
iHELP (9,90 EUR) prejmete:
•zdravstveno kartoteko iHELP: Asistenca 
DOMA,

•mobilno aplikacijo iHELP: VARNOST 300,
•zdravstveno kartico iHELP v papirnati ob-
liki,
•Diners kreditno kartico iHELP (prvo leto 
brezplačna članarina),
•iHELP ugodnosti in popuste poslovnih 
partnerjev.
Na spletni strani www.ihelp.si lahko na-
ročite zapestnico iHELP. Občina Sloven-
ska Bistrica je vsem občanom omogočila 
30 % POPUST na zapestnico. Ko boste 
naročili prek spletne strani, vnesite kodo 
SLOVENSKA BISTRICA in prijeli bos-
te predračun v vrednosti: 6,93 EUR po 
e-pošti na e-naslov, ki ste ga vnesli.

iHELP
– mobilna aplikacija za reševanje 
življenj
iHELP je mobilna aplikacija za pametne 
telefone, namenjena takojšnjemu SOS
-obveščanju v primeru zdravstvenega 
stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z 
aplikacijo lahko pomagamo ne le sami 
sebi, temveč tudi drugim osebam v pri-
meru nenadnega srčnega zastoja ali dru-
gih kritičnih zdravstvenih stanj. Aplika-
cija prikazuje vsebino prve pomoči in kje 

Zapestnica iHELP, ki reševalcem omogo-
ča vpogled v vaše zdravstvene podatke 
Zapestnica iHELP ima posebno SOS 
ID-kodo, ki reševalcem nudi takojšen 
dostop do zdravstvenih podatkov (bo-
lezni, alergije in zdravila) ponesrečenca 
v primeru nujne medicinske pomoči.
Predstavljajte si, da vam nenadoma pos-
tane slabo in se zgrudite na ulici, kjer vas 
nihče ne pozna. Prišli bodo reševalci in 
vam nudili nujno medicinsko pomoč. 
Kako bodo vedeli za vaše bolezni, alergi-
je in katera zdravila uporabljate? Kaj pa 
če se v taki situaciji znajdete v tujini?

V septembrskem Informatorju je bil predstavljen Projekt 
»Uživajmo v zdravju« v občini Slovenska Bistrica, katere-
ga splošni cilj je pomembno vplivati k zmanjšanju ali pre-
prečevanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom; pou-
darek je na prehranjevanju in redni telesni aktivnosti. Projekt 
je predstavljen na uradni spletni strani Občine Slovenska 
Bistrica, predstavljene so občinske:

–kolesarske in pohodniške karte,
–tematske, učne in turistične poti v občini 
  Slovenska Bistrica in bližnji okolici,
–športne aktivnosti,
–športna društva, 
–seznam humanitarnih društev,
–spletna tržnica jemdomace.si.

PROJEKT UŽIVAJMO V ZDRAVJU V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
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20 LET PRIREDITVE
PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ

Za nami je prireditev Podobe bistriških 
domačij, ki že 20 let uspešno povezuje 
podeželje in mesto Slovenska Bistrica in 
združuje vso pisano paleto najrazličnejših 
dejavnosti in žive dediščine naših domačij 
…
Organizatorji so si zamislili, da bo priredi-
tev vsako leto posvečena drugemu podro-
čju in da bo podrobneje predstavila neko 
temo, stalnica prireditve pa vsako leto os-
taja razstavni del, ki predstavlja dediščino 
lokalne kulinarike, vinogradništva, čebe-
larstva, sadjarstva, predstavitev dediščine 
domačih obrti in običajev, rokodelstva, hi-
šnih dejavnosti, in sejemska ponudba, ki 
omogoča predstavitev s promocijo in pro-
dajo lokalnih pridelkov. Vse pa nadgradi-
jo še ocenjevanja kruhov in potic, igre tu-
rističnih društev, nastopi ljudskih skupin 
in ustvarjalne delavnice … 
Letošnja prireditev je potekala 9. in 10. 
septembra v Bistriškem gradu, ob stalnih 
dogodkih pa so bili tokrat njeni poudarki 
trije, in sicer okrogla miza, vinsko-kuli-
narični dogodek in dogodki. namenjeni 
najmlajšim.
Na okrogli mizi »Izbrana kakovost, Slove-
nija«, pri kateri so med drugim sodelovali 
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 

Žagar, poslanec Evrop-
skega parlamenta Franc 
Bogovič, državna sekre-
tarka mag. Tanja Strniša, 
direktor KGZS Branko 
Ravnik in mag. Štefi Vi-
dečnik, MKGP, sta bila 
predstavljena pomen in 
nova označba, ki bo slo-
venskim proizvodom 
omogočila razlikovalno 
vrednost na osnovi pore-
kla in posebnih lastnosti.
Prvič letos je potekal vin-
sko-kulinarični dogodek, 

ci. Letošnjo prireditev si bodo zagotovo 
zapomnili tudi po številnih ustvarjalnih 
delavnicah. 
Prvih 20 let prireditve Podobe Bistriških 
domačij je tako za nami. Kakor se je pri-
reditev spreminjala v vseh teh letih, se bo 
najbrž tudi v prihodnje in sledila temu, 
da postane festival bistriškega podeželja. 
Tako bo zagotovo še zmeraj njen osrednji 
del tisti, s katerim želimo organizator-
ji poudariti pestrost in raznolikost naše 
občine, povezati mesto in podeželje (še 
posebej na področju turizma), predvsem 
pa vzpodbuditi širše zanimanje za lokal-
ne pridelovalce, poudariti pomen zdrave 
hrane in trajnostnega razvoja, kmetom pa 
ponuditi priložnost za kakovostno trženje 
(in nenazadnje tudi uvajanje novih delov-
nih mest).
Hvala vsem, ki so po svojih najboljših mo-
čeh pripomogli k izvedbi letošnje priredi-
tve. 
Zahvaljujemo se tudi sodelujočim turi-
stičnim, kmetijskim in kulturno-ume-
tniškim društvom ter posameznikom, ki 
so se predstavili v sklopu prireditve, ter 
tudi kmetijam Brumec, Rabič, Justinek, 
Berdnik, Pučnik - Lešnik in Frešer.
Organizatorji prireditve in sodelujoči 
pri njeni izvedbi:
Občina Slovenska Bistrica, Medobčinska 
turistična zveza Slovenska Bistrica, KGZS 
– KGZ Ptuj – KSS Slovenska Bistrica, Ra-
zvojno informacijski center Slovenska Bi-
strica, Zadruga Konzorcij Ritoznojčan, z. 
b. o., Otroško mladinsko društvo Fridina 
mišnica, OŠ Pohorskega odreda, OŠ Min-
ke Namestnik - Sonje, 2. OŠ Slovenska Bi-
strica, Vrtec Otona Župančiča, OŠ Čreš-
njevec ter kmetijska in turistična društva.

Pokrovitelji, sponzorji in donatorji prireditve: Občina Slovenska 
Bistrica, Turistična zveza Slovenije, KS Pohorskega odreda Sloven-
ska Bistrica, KS Alfonza Šarha Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica, Javni zavod za KTV in informiranje Slovenska 
Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o., Impos, d. o. o., No-
vice, d. o. o., Radio tednik Ptuj, d. o. o., Javni zavod Radiotelevizija 
Slovenija – Radio Maribor, Radio Gorenc, d. o. o.,
Radio Štajerski val, d. o. o., Zeleni turizem Žan Vovk, s. p., Kromi, 
d. o. o., Občina Rače - Fram, Zadruga Konzorcij Ritoznojčan, 
z. b. o., Arriva Štajerska, d. d., Touristagent potovalna agencija, 
Tovarna olja Gea, Kmetija Boris Vidnar, Domačija Gora pod 
lipo, KRT gradbeništvo d. o. o., PGD Slovenska Bistrica. Foto. Aleš Kolar

ki smo ga pripravili v sodelovanju s Kon-
zorcijem Ritoznojčan in na katerem so se 
s svojo vinogradniško in kulinarično po-
nudbo predstavili člani Konzorcija, neka-
teri gostinski lokali in turistična društva. 
Za dobro vzdušje je poskrbela glasbena 
skupina Gemaj, glavno mesto na dogod-
ku pa je tudi tokrat pripadlo posebnežu 
med vini, vinu Ritoznojčan PTP.
Miška Frida si je letošnji 20. jubilej prire-
ditve izbrala tudi za praznovanje svojega 
5. rojstnega dneva. Tokrat ga je prazno-
vala kot znanstvenica, prireditev pa je 
potekala v organizaciji združenja Fridina 
mišnica. 
Še zmeraj velja, da si ljudje najbolj za-
pomnimo tisto, kar lahko sami doživimo, 
izdelamo, kjer sodelujemo sami … In to 
še posebej velja za najmlajše, ki jim je vsa 
ta leta celotna prireditev še posebej name-
njena. Otroci so tudi pomembna skupina, 
ko govorimo o pridelavi zdrave hrane. 
Najmlajši pa na prireditvi Podobe bistri-
ških domačij ne sodelujejo le kot obisko-
valci, ampak pri-
reditev obogatijo 
tudi kot nastopa-
joči in razstavljav-
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PROJEKT ENJOYHERITAGE
Občina Slovenska Bistrica je pridobila 
evropska sredstva v okviru prvega roka za 
predložitev vlog na odprtem razpisu Pro-
grama sodelovanja Interreg V-A Sloveni-
ja-Hrvaška, in sicer za projekt »Enjoyhe-
ritage«. 
V okviru prvega roka javnega razpisa je 
bilo oddanih 91 projektnih vlog, od kate-
rih jih je bilo odobrenih pet. Z vodilnimi 
partnerji odobrenih projektov bodo pred-
vidoma v mesecu oktobru sklenjene po-
godbe o sofinanciranju z ESRR-sredstvi.
V projektu »Enjoyheritage« sodeluje se-
dem slovenskih in hrvaških partnerjev, 
in sicer: Občina Slovenska Bistrica kot 
vodilni partner in partnerji Zavod RS za 
varstvo narave (območna enota Maribor), 
Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Park 
prirode Žumberak, Občina Vrsar, mesto 
Ozalj in Ustanova za upravljanje zavaro-
vanih naravnih vrednot na področju kra-
pinsko-zagorske županije.
Namen projekta je vzpostaviti organiziran 
sistem prikaza bogate naravne in kulturne 
dediščine območja obiskovalcem in lokal-
nemu prebivalstvu v obliki vodenih inter-
pretacijskih in doživljajskih programov. 
Z vsebinami želimo vplivati tudi na dvig 
ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev 

o varovanju naravnih virov, s čimer bomo 
pripomogli k izboljšanju kakovosti živ-
ljenja in preprečili nadaljnjo degradacijo 
okolja. Ciljne skupine so predvsem mladi, 
vzgojno-izobraževalne ustanove, ponu-
dniki in ostali gospodarski subjekti obmo-
čja, obiskovalci, pohodniki, turisti …
Rezultati projekta:
–analiza stanja ohranjanja naravne in kul-
turne dediščine na obravnavanem področju,
–skupna strategija z inovativnimi rešitvami 
za upravljanje obiska znotraj varovanih ob-
močij,
–razvito orodje za spremljanje obiska na za-
varovanih območjih dediščine za doseganje 
varstva in trajnostne rabe naravne dediščine,
–skupni akcijski načrt vključevanja naravne 
in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
–urejene tematske poti in interpretacijske 
točke,
–skupna platforma za oblikovanje raznoli-

kih učnih vsebin,
–oblikovani inovativni turistični paketi za 
različne ciljne skupine,
–mobilna aplikacija za inovativno interpre-
tacijo dediščine,
–skupni promocijski material,
–usposobljeni vodniki za interpretacijo de-
diščine.
Na območju občine Slovenska Bistrica 
bomo na tak način povezali naš najpo-
membnejši spomenik kulturne dediščine, 
Bistriški grad, in enega najpomembnejših 
naravnih spomenikov na našem območju, 
Bistriški vintgar, skozi katerega se bo pot 
nadaljevala do najvišjega vrha v naši obči-
ni, to je k Trem kraljem in dalje do Črnega 
jezera. To želimo storiti z ureditvijo tako 
imenovane Stržkove poti, ki se v celoti 
navezuje oz. poteka ob bistriškem potoku 
in se priključi na Vodovnikovo pot, ki nas 
skozi neokrnjeno naravo Bistriškega vint-
garja popelje do turističnega središča Treh 
kraljev.
Vrednost celotnega projekta je 1,2 milijo-
na evrov, od tega EU sofinancira 1 mili-
jon evrov. Projekt bo trajal do sredine leta 
2019.

Monika Kirbiš Rojs, 
vodja oddelka za gospodarstvo 

BISTRIČANI NA MOS 2016
49. Mednarodni sejem obrti in podjetno-
sti je sredi meseca septembra na Celjskem 
sejmišču gostil domače in tuje razstav-
ljavce iz najrazličnejših obrtniških panog. 
Zadnja leta je zaznati večanje izdelkov 
široke potrošnje, v porastu je predvsem 
turistična panoga, ponudba gostinskih 
storitev, tudi hrane in pijač, s poudarkom 
na lokalni pridelavi. Bistriški vinarji, čla-
ni Konzorcija Ritoznojčan, so razstavljali 
v dvorani C, kamor so zaradi utesnjenosti 
V predhodnih letih letos preselili turi-
stično-gostinsko ponudbo. Sejma so se 
kot že vrsto let udeležili naslednji vinarji: 
Trajnostno kmetovanje Zorjan, Domačija 
Gora pod lipo, Vinogradništvo Repnik, 
Vinogradništvo Frešer ter Vinogradništvo 
in vinarstvo Vehovar, v okviru Dežele vina 
Ritoznojčan pa je vnovič razstavljal tudi 
proizvajalec pohištva, izdelanega iz starih 
sodov barrique, A. in M.Wenzel.
Letos na v primerjavi s prejšnjimi leti več-
jem razstavnem prostoru v središču dvo-
rane C je bil po besedah vinarjev obisk 
dober in zanimanje za ponovno obujene-
ga ritoznojčana veliko. Blagovna znamka 

tako ponovno pridobiva na prepoznav-
nosti, razstavni prostor ritoznojčana pa je 
bil po naši oceni in mnenju obiskovalcev 
med lepše urejenimi, tudi po zaslugi uni-
katnega pohištva znamke Štok. Vinarji so 
povedali, da so bili s sejemskim nastopom 
tudi letos nadvse zadovoljni.
Kljub odpovedim nekaterih obrtnikov v 
zadnjem trenutku se je letošnjega sejma 
udeležilo sedem bistriških obrtnikov, ki 
že vrsto let razstavljajo v dvorani F. To so 
naslednji obrtniki oz. podjetja: Rastlinja-
ki Gajšek. d. o. o.; Lesna galanterija, Da-
niel Gajšt, s. p.; Šternmatik, Oskar Štern, 
s. p.; Mizarstvo, Mihec Žišt, s. p.; EMB 
Electronic, d. o. o.; podjetje Rajh Plus, d. 
o. o., s programom Dukin. Novinec med 
obrtniki v dvorani F je bil letos izdelovalec 
masivnega pohištva, podjetje Mizarstvo 
Fifer, Zvonko Fifer, s. p. Izdelki bistriških 
obrtnikov so pritegnili pozornost obisko-
valcev, a kot pravijo razstavljavci, se nato 
med letom pokaže, kolikšen je sejemski 
učinek. 
Letos prvič se je sejma s programom Avto-
domi Megamobil, to je predelave kombi-

ki sicer s svojim osnovnim programom, 
proizvodnjo zadrg, trakov, vrvi in mrež za 
šport in zaščito na sejmu sodeluje že vrsto 
let. Sejemski odziv potencialnih kupcev, 
pravi direktorica podjetja, je bil zelo do-
ber.

Tomaž Pristovnik, RIC Slovenska Bistrica

jev v bivalnike 
oz. t. i. avto-
dome, na raz-
stavnem pro-
storu za kamp 
in karavaning 
udeležilo tudi 
bistriško pod-
jetje Mega-
tekstil, d. o. o., 

Foto: Aleš Kolar
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EVROPSKI TEDEN
MOBILNOSTI 2016

Pametna mobilnost za gospodarsko us-
pešnost je slogan, pod katerim so letos 
potekale dejavnosti Evropskega tedna mo-
bilnosti. Občina Slovenska Bistrica se že 
vrsto let pridružuje temu vseevropskemu 
projektu, s katerim želi prispevati k skup-
nim ciljem trajnostne prometne politike 
razvitih evropskih mest.
V okviru programa letošnjega ETM smo 
v sklopu strateškega dokumenta Celostna 
prometna strategija (CPS) za občino Slo-
venska Bistrica, ki ga za občino priprav-
ljata pogodbena partnerja, Fakulteta za 
gradbeništvo Univerze v Mariboru in 
podjetje ZUM, d. o. o., izvedli ogled sta-
nja ureditve mesta Slovenska Bistrica kot 
podlage za učinkovito načrtovanje ukre-
pov celostne prometne ureditve mesta. 
Ogleda se je poleg snovalcev udeležil tudi 
župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar s svojo ekipo. V nadaljevanju pro-
grama ETM je v Srednji šoli Slovenska Bi-
strica potekala javna razprava z občani in 
drugo zainteresirano javnostjo prav tako 
na temo priprave CPS. Javna razprava, ki 
sta jo vodila profesor dr. Lep in mag.Top-
lak, je bila dobro obiskana in je postregla s 
številnimi konkretnimi predlogi občanov 
in strokovnimi pojasnili predavateljev. 

stno tržnico. Dijakom in profesorjem so 
se predstavili proizvajalci oz. prodajalci 
koles, električnih koles, e-skuterjev, člani 
avto-moto društva iz Slovenske Bistrice 
ter policisti Policijske postaja Slovenska 
Bistrica z nasveti o varni in odgovorni 
udeležbi v prometu. V sklopu sejma je 
lokalni servisa za kolesa poskrbel tudi za 
brezplačno osnovno popravilo koles za 
udeležence.
Še pred omenjenim sejmom je v amfitea-
tru srednje šole potekalo predavanje z nas-
lovom Globalna disrupcija in njen vpliv na 
mobilnost v izvedbi dr. Mateja Grošlja iz 
podjetja Avantcar. Zanimivo predavanje je 
postreglo z nekaterimi osupljivimi podat-
ki na račun sodobnih trendov in ciljev, ki 
so si jih na področju vlaganj v sisteme traj-
nostne mobilnosti zadale razvite evropske 
države.Kot primer: Norveška ima v nacio-
nalnem transportnem načrtu cilj, da mo-
rajo biti z letom 2015 vsa nova osebna vo-
zila, avtobusi in lahka transportna vozila 
izključno električna... Danska želi do leta 
2035 vso električno energijo proizvajati iz 
obnovljivih virov. Nizozemska pa namera-
va že z letom 2018 svoj železniški sistem v 
celoti gnati na vetrno energijo.
Ob zaključku predavanja so se dijaki, ude-
leženci natečaja za najboljši predlog ukre-
pa/aktivnosti za promocijo trajnostne 
mobilnosti v mestu Slovenska Bistrica 
zapeljali nekaj krogov po mestu z električ-
nim avtomobilom Tesla Model S, ki tre-
nutno predstavlja vrhunec tehnologije se-
rijskih električnih avtomobilov. V sklopu 
letošnjega ETM smo postali bogatejši za 
še eno infrastrukturno pridobitev. Pisarna 
TIC-a v Slovenski Bistrici je bogatejša za 
električno polnilno postajo, na katero se 
lahko med obiskom oz. opravki v centru 
mesta lastniki e-vozil (e-koles, e-skuterjev, 

e-vozičkov itd.) priključijo in napolnijo 
baterije.
Električna polnilna postaja bo najprej de-
lovala v testnem obdobju enega meseca. 
Nanjo se lahko priključijo zgoraj omenje-
ni porabniki (e-vozila). V testnem obdob-
ju bo polnjenje za stranke brezplačno. Pol-
nilno postajo aktivira uslužbenec TIC na 
željo lastnika e-vozila. Polnjenje je možno 
v delovnem času TIC med 9. in 16. uro ob 
delovnikih in med 9. in 13. uro ob sobo-
tah. Izven obratovalnega časa TIC-a pol-
njenje zaenkrat ne bo mogoče.
V primeru, da se pokaže velik interes za 
uporabo polnilne postaje izven obrato-
valnega časa TIC-a, je napravo mogoče 
nadgraditi s sistemom aktivacije napra-
ve (in plačevanja) z mobilnim telefonom 
(24-urno delovanje). Električna polnilna 
postaja je vključena v bazo polnilnih po-
staj po Sloveniji, ki jo uporabljajo lastniki 
električnih vozil. Infrastrukturna prido-
bitev v centru mesta nagovarja občane k 
uporabi alternativnih prevoznih sredstev 
pri vsakdanjih opravkih v centru mesta, 
dopolnjuje ponudbo turistično infor-
mativnega centra, predvsem pa prispeva 
majhen, a pomemben del k trajnostnemu 
razvoju mesta Slovenska Bistrica.
Letošnji teden mobilnosti je tako minil v 
znamenju sodobnih tehnoloških rešitev 
za uveljavljanje trajnostne mobilnosti in z 
njo povezane gospodarske uspešnosti, ter 
v znamenju priprave celostne prometne 
strategije za Občino Slovenska Bistrica, ki 
je v polnem razmahu.
Izvajalec programa Evropskega tedna mo-
bilnosti 2016 za Občino Slovenska Bistrica 
je Razvojno informacijski center Sloven-
ska Bistrica.

Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica 

V nadaljeva-
nju programa 
smo na osre-
dnjem prizo-
rišču letošnje-
ga dneva brez 
a v t o m o b i l a 
(22. 9. 2016) 
pred Srednjo 
šolo Sloven-
ska Bistrica 
izvedli še t. 
i. mobilno-
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POTRJENA STRATEGIJA 
LAS DOBRO ZA NAS
Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju 
LAS) Dobro za nas je z odločbo Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
z dne 28. 9. 2016 pridobila status potrjene 
LAS za obdobje 2014–2020. S tem so za 

območje štirih občin, Makole, Poljčane, 
Rače - Fram in Slovenska Bistrica, zagoto-
vljena sredstva v višini 1.482.985,00 evra, 
ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena 
izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja 

ohranjanju narave, varstvu okolja, kultur-
ne dediščine, kulturne krajine in njenih 
elementov.
Naslednji korak LAS Dobro za nas sta 
priprava in objava javnih razpisov za izbor 
operacij, za kar je kot vodilni partner za-
dolžen Razvojno informacijski center Slo-
venska Bistrica. 
Ob uspešni pridobitvi statusa delujoče 
LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
na kakršen koli način sodelovali pri prip-
ravi strategije, in vas tudi v nadaljevanju 
vabimo k aktivnemu pristopu izvajanja 
lokalnega razvoja. Vabimo vas, da sprem-
ljate našo spletno stran www.lasdobroza-
nas.si/aktualno, na kateri bosta po prav-
nomočnosti odločbe objavljena razpisna 
dokumentacija in prvi javni poziv za izbor 
operacij. Za več informacij smo vam na 
voljo po e-pošti las@ric-sb.si ali po telefo-
nu na tel. št. 02 620 22 70.

Mirjana Predikaka,
RIC Slovenska Bistrica

SPLETNA TRŽNICA JEMDOMACE.SI
Spletna tržnica jemdomace.si že tri leta 
opravlja svoje poslanstvo povezovanja 
kmetov bistriške, poljčanske in makolske 
občine ter potrošnikov. Ti lahko dobi-
jo na svoj dom zdrave in kakovostne lo-
kalno pridelane izdelke. Tržnica torej na 
enem mestu ponuja izbrane pridelke, ki 
so plod skrbnega dela lokalnih prideloval-
cev. Potrošniki se vse bolj zavedajo, kako 
pomembno je, da je hrana ki jo zaužijejo, 
zdrava in sveža, brez nepotrebnih dodat-
kov in konzervansov. Pridelki, ki jih lahko 
naročite v naši spletni tržnici, so pobrani 
in dostavljeni naročnikom isti dan, kar 
prispeva k veliki vsebnosti vitaminov in 
hranil v pridelkih. 
Vse izdelke lahko naročite v spletni tržnici 
jemdomace.si ali po telefonu na tel. št. 070 
205 430. 
Tokrat vam predstavljamo dve kmetiji z 
bistriškega območja:
Kmetija Volk
Kmetija Volk se ukvarja z integrirano pri-
delavo zelenjave že 20 let in ponuja skozi 
vse leto sezonsko zelenjavo. V zimskem 
času motovilec, zgodaj pomladi solato, 
preostale dele leta pa v rastlinjaku plodov-
ke (solatne kumare, več vrst paprik, para-
dižnik, kumare za vlaganje, jajčevce), na 
prostem pa so paprike, feferoni, lubenice, 
krompir, manjše količine česna in čebule, 

zelje (belo in rdeče), cvetačo in kitajsko 
zelje. S svojimi pridelki oskrbuje spletno 
tržnico jemdomace.si in javne zavode – 
vrtce in šole.

Ekološka kmetija Podgrajšek
Ekološka kmetija Podgrajšek se ukvarja z 
ekološko pridelavo ter predelavo sadja in 
žit. Z ekološkim kmetovanjem so začeli 
leta 2002, ko so s sorto topaz zasadili 1,5 
ha sadovnjaka, na ostalih površinah pri-
delujejo piro, pšenico, ajdo, rž, koruzo, 
oves, buče. Leta 2006 so začeli tudi s pro-

izvodnjo jabolčnega soka, kisa in sušene-
ga sadja. Imajo tudi linijo za proizvodnjo 
sadnih sokov (od stiskanja do polnjenja) 
in luščilec žit (predvsem za luščenje pire). 
Z izdelki oskrbujejo tudi nekatere vrtce in 
šole na širšem mariborskem območju. Po-
nujajo tudi izdelke iz pire (moka, zdrob, 
pira), pšenico in izdelke iz pšenice (moka, 
zdrob), izdelke iz ovsa (ovseni rižek, 
moka, kosmiči), izdelke iz ajde (moka, 
kaša), rženo moko, proseno kašo, koruzno 
moko in zdrob, bučnice in bučno olje. 

Še recept za zdrave okusne ajdove palačinke (Ekološka kmetija Podgrajšek)
Sestavine:
1 skodelica ajdove moke
1 skodelica pirine polnovredne moke
2 žlici maščobe
malo kvasa (v velikosti lešnika)
1 jajce
sol
voda ali mleko po potrebi
Iz vseh sestavin zamesimo nekoliko 
bolj gosto testo. Testo naj počiva 1 
uro. Nato spečemo palačinke. Jemo 
lahko slane ali sladke. Namažemo jih 
lahko z različnimi marmeladami ali 
s poljubno pripravljenimi namazi. 
Zelo so okusne, če nanje nakapamo 
med.

Foto:www.naredilaana.com

CLLD, kjer je po-
udarek predvsem 
na spodbujanju 
socialnega vklju-
čevanja, ustvarja-
nju in ohranjanju 
delovnih mest ter 
boju proti revščini 
in diskriminaci-
ji, zmanjševanju 
regionalnih ra-
zvojnih razlik in 
gospodarskemu 
razvoju območja. 
Poleg tega pa je 
cilj prispevati k 
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TURISTIČNI OBISK SE POVEČUJE 
Svetovni dan turizma tradicionalno obe-
ležujemo 27. septembra že od leta 1979. 
Njegov glavni namen je ozaveščanje širše 
javnosti o ključnem pomenu turizma za 
mednarodno skupnost. Slogan letošnjega 
svetovnega dneva turizma je bil »Turizem 
za vse«, s katerim je Svetovna turistična 
organizacija želela poudariti pomen uni-
verzalne dostopnosti turizma. V Sloveniji 
so v sklopu Turistične zveze Slovenije ta 
dan obeležili s simboličnim odpiranjem 
»zelenega okna« v številnih krajih. V me-
secu oktobru pa so v Zdravilišču Radence 
gostili dogodek »Dnevi slovenskega turiz-
ma«, v sklopu katerega so potekali številni 
dogodki, kot so 63. Gostinsko turistični 
zbor, 19. Slovenski turistični forum, pos-
vet predsednikov in članov turističnih 
društev in zvez ter podelitev priznanj vses-
lovenske akcije Turistične zveze Slovenije 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna«. 
Leto 2015 je bilo po številu prihodov tu-
ristov rekordno za svetovni in slovenski 
turizem. Po podatkih Slovenske turistične 
organizacije je v Sloveniji bilo zabeleženih 
več kot 10 milijonov turističnih prenoči-
tev. Tuji turisti so ustvarili 12,3 % več pri-
hodov in 8,6 % več turističnih prenočitev 
kot leta 2014. 
V Slovenski Bistrici je od leta 2011 število 
prihodov in prenočitev turistov v porastu. 
Leta 2015 se je število prihodov in preno-
čitev turistov v Občini Slovenska Bistrica 
v primerjavi z letom 2014 povečalo za 4,03 

%. 
V poletnih mesecih smo v našem kra-
ju gostili turiste iz Avstrije, Nizozemske, 
Nemčije, Rusije, Poljske, Hrvaške in dru-
gih držav. Imeli smo obiskovalce tudi iz 
Združenih držav Amerike in Avstralije. V 
prijetnem pogovoru s tujimi turisti smo 
ugotovili, da so Slovenijo izbrali za poletni 
oddih zaradi neokrnjene narave, ureje-
nosti okolja, prijaznosti lokalnega prebi-
valstva, številnih možnosti za rekreacijo 
in sprostitev ter osebne varnosti.
V Slovenijo ponavadi pridejo za dva tedna 
ali celo več, prenočišča poiščejo v večjih 
mestih, bodisi v Ljubljani ali v Mariboru, 

ali v zdraviliščih, kot so Rogaška Slatina 
ali Terme Ptuj, in potem posamezne dne-
ve izkoristijo za obisk manjših mest, kot je 
tudi Slovenska Bistrica. Tuji turisti največ 
povprašujejo po naravnih in kulturnih 
znamenitostih ter si ogledajo Bistriški 
grad, se podajo na sprehod po Bistriškem 
vintgarju ali do Črnega jezera. Zanimajo 
jih tudi vinske poti in kulinarična ponud-
ba v našem kraju. Največkrat posegajo po 
brošuri Slovenska Bistrica v objemu Po-
horja, ki jo v našem Turistično informa-
tivnem centru ponujamo v slovenskem 
in angleškem jeziku in v kateri so opisa-
ne znamenitosti našega kraja, kulturni in 
sakralni objekti, pohodniške poti, športne 
aktivnosti kakor tudi ostale zanimivosti 
mesta in okolice.
Boljša obiskanost našega mesta je posledi-
ca dobre ohranjenosti naravne in kulturne 
dediščine kraja kakor tudi številnih do-
godkov, ki jih organizirajo kulturno-ume-
tniška in turistična društva ter ostali or-
ganizatorji, ki vsako leto pritegnejo večje 
število obiskovalcev.
Naš cilj je, da bomo s prizadevanjem ter 
dobrim sodelovanjem in povezanostjo 
vseh deležnikov turizma poskrbeli za bolj-
šo prepoznavnost našega kraja in njegovih 
danosti ter omogočili dobro počutje do-
mačih in tujih turistov na Bistriškem. 

Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

ZLATA VRTNICA 2016
V petek, 30. septembra, je v Kulturni dvo-
rani Rudija Žnidariča v Oplotnici poteka-
la razglasitev nagrajencev v okviru 22. tra-
dicionalne akcije ocenjevanja urejenosti 
okolja Zlata vrtnica 2016, ki jo prirejata 
Medobčinska turistična zveza Slovenska 
Bistrica in Tednik Panorama. Akcija po-
teka na območju štirih občin, Slovenska 
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. 
Letos je v akciji sodelovalo 51 kandidatov, 
in sicer v petih kategorijah: zasebne stano-
vanjske hiše, naselja, kmetije, balkonske 
zasaditve in objekti splošnega družbenega 
pomena. Komisija je podelila 25 zlatih, 22 
srebrnih in 4 bronaste vrtnice. Tistim, ki 
so trikrat zapored prejeli zlato vrtnico, pa 
so podelili še velike zlate vrtnice. Letos so 
velike zlate vrtnice prejeli kmetija Cvahte 
iz Laporja, družina Berglez in Genovefa 
Hatunšek iz Oplotnice ter Tončka in Edi 
Lešnik iz Slovenske Bistrice. Predsednik 

Medobčinske turistične zveze, Leopold 
Turk, je v svojem nagovoru ob podelitvi 
poudaril, da je 22 let truda pri organiza-
ciji Zlatih vrtnic obrodilo pozitivne sado-
ve, ki se odražajo v bistveno lepše ureje-
nem okolju kot pred leti. Vsi kandidati so 
se zelo izkazali, saj so v urejanje svojega 
okolja vložili truda in energije. Turistič-
no društvo Oplotnica se je izkazalo kot 

odličen gostitelj. Podelitev priznanj so 
popestrili z bogatim kulturnim progra-
mom. Ob zaključku prireditve pa so obi-
skovalcem ponudili še dobrote, ki so jih 
skrbno pripravile članice društva. Ob tej 
priložnosti iskreno čestitamo vsem nagra-
jencem in upamo, da se bo v prihodnjem 
letu opogumilo še več ljubiteljev lepo ure-
jenega okolja. 

MTZ Slovenska Bistrica
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ŠTAJERSKI VAL VABI NA ŠTAJERSKI VALČEK
Obeta se prijeten glasbeni večer s prijatelji
Radio Štajerski val, ki je letos praznoval 
že 63 let, svoje poslušalce nagovarja z di-
namičnim in raznolikim programom ter 
srčnostjo svojega novega slogana »Radio 
mojega srca«. Za vse svoje poslušalce in 
prijatelje tudi letos, 18. novembra, orga-
nizira svojo tradicionalno zabavno-glas-
beno prireditev Štajerski valček, Večer s 
prijatelji.
Na oder 32. Štajerskega valčka bodo sto-
pili izvajalci narodnozabavne in tudi za-
bavne glasbe. Do zdaj so svojo udeležbo 
obljubili ansambli Unikat, Lun'ca, Do-
načka, Poskočni muzikantje, Sekstakord, 
Petka, Gadi, Alfi Nipič, Nuša Derenda, 
Tanja Žagar, Vokalna skupina Osti jarej, 
Folklorna skupina Kozje in Godba Libo-
je, zagotovo pa bodo pripravili še kakšno 

presenečenje  …
Štajerski valček je ena večjih tovrstnih ra-
dijskih prireditev na našem območju in 
zagotovo ima najdaljšo tradicijo. Priredi-
tev se je skozi leta spreminjala in pridobi-
vala novo podobo. Danes je to predvsem 
lep večer s prijatelji, kot mu pravijo radijci. 
»Z nami bodo številni glasbeni prijatelji, 
na drugi strani pa naši poslušalci, brez ka-
terih seveda ni radia. Vsi se radi družimo, 
izvrstni glasbeniki na odru in prisrčna 
srečanja radijcev in obiskovalcev pred 
prireditvijo pa dajo večeru poseben čar 
in toplino,« pravi programska direktorica 
Štajerskega vala Greta Kokot Rajković. 
Skozi večer bodo obiskovalce tudi letos 
popeljali radijski voditelji Štajerskega vala 
– in tako bodo radijski glasovi dobili tudi 
obraze. Radijci Štajerskega vala, ki ga lah-

ko spremljate na frekvencah 93,7 in 87,6 
MHz, vas vabijo v svojo družbo in v druž-
bo svojih glasbenih prijateljev. Vstopnice 
za 32. Štajerski valček pa lahko naročite 
kar na spletni strani radia www.stajerski-
val.si.
»Se vidimo na 32. Štajerskem valčku v pe-
tek, 18. novembra, v Podčetrtku,« vabijo 
radijci Štajerskega vala.
Med drugimi bodo na Štajerskem valčku 
nastopili Poskočni muzikanti, Sekstakord, 
Skupina M.J.A.V. in legendarni in vedno 
šarmantni Alfi Nipič. 

3. MARIJIN MEMORIAL V LOVLJENJU RIB NA FAROVCU 
Društvo invalidov je 17. septembra na 
ribniku v Farovcu organiziralo 3. Marijin 
memorial v ribolovu. Memorial je posve-
čen dolgoletni članici oboževalki ribolova, 
ki nas je žal prerano zapustila, in poteka v 
sklopu praznika KS Črešnjevec. Kljub jut-
ranjemu dežju so se tekmovanja udeležili 
vsi, ki so se prijavili, saj za ribiče dež ni 
ovira, da se ne bi pomerili v svoji spret-
nosti in nenazadnje družili, kar je glavni 

gita Ptičar, med moškimi pa Zlatko Pupa-
her iz DI Maribor. Tekmovalci so skupaj 
ulovili nekaj preko 70 kilogramov rib, ki 
so jih seveda spustili nazaj v ribnik. 
S srečanja so odhajali vsi zadovoljni in 
nam obljubili, da se prihodnje leto spet 
snidemo. 

Anton Kolar

namen memoriala. 
Udeleženci 3. Ma-
rijinega memoria-
la, bilo jih je 26, so 
prišli iz invalidskih 
društev Podravja 
in KS Črešnjevca. 
Po tekmovanju so 
se udeleženci ok-
repčali z enolonč-
nico in nato smo 
razglasili rezultate 
v ženski in v moš-
ki kategoriji; med 
ženskami je prvo 
mesto osvojila Bri-
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NOVEMBER 2016
KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE

KOLEDAR PRIREDITEV NOVEMBER IN 
DECEMBER 2016

Foto: Aleš Kolar
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DECEMBER 2016
KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE
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KNJIGA O INTEGRALNI ZELENI SLOVENIJI
 25 let je minilo. Številni posamezniki, 
skupnosti, podjetja, organizacije iz Slo-
venije so v tem času uspeli doma in tudi 
po svetu, in to na različnih področjih. 
Nekateri so v samem svetovnem vrhu na 
svojem področju. Uspeli so s poštenim 
delom, odgovornostjo do narave in do so-
ljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomemb-
na znanstvena spoznanja, so se oprli tudi 
na modrost in izkušnje naših prednikov. 
Znali so umno uporabiti in povezati naj-
boljše, kar nudi Evropska unija. Najprej 
pa so imeli vizijo, za katero so se vztrajno 
borili, leta in desetletja … Postali so svetel 
zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko 
učijo tudi v drugih državah, tudi najbolj 
razvitih.
Nekatere izmed teh odličnih praks smo 
podrobno predstavili v knjigi Integral 
Green Slovenia, ki je v tednu pred 25. ju-
nijem izšla pri mednarodni znanstveni 
založbi Routledge v Londonu. Namenje-
na je vsem, ki želijo s svojim snovanjem 
in delovanjem prispevati k trajnostni pri-
hodnosti. Uredili smo jo dr. Darja Piciga, 

prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie 
Lessem, napisalo pa jo je poleg nas ure-
dnikov še več kot 40 slovenskih avtorjev. 
Navdihujoče zgodbe smo z integralnim 
pristopom razložili in povezali v celosten 
model, ki pokaže pot do trajnostne pri-
hodnosti za vso Slovenijo in tudi za druge 
dežele ter skupnosti. Torej Slovenija kot 
vzorčni model, pilotna dežela integralne 
zelene ekonomije in družbe v Evropi in 
širše. Tako knjiga o integralni zeleni Slo-
veniji predstavlja prav posebno darilo naši 
domovini za njen 25. rojstni dan. 
Knjigo je pri založbi Routledge možno 
naročiti v tiskani in elektronski verziji, 
dostopna pa je tudi v spletnih knjigarnah. 
Daljšo predstavitev v angleščini s pre-
glednim uvodnim poglavjem je mogoče 
prebrati na spletni strani Centra za inte-
gralni razvoj Trans4m, kjer delujeta oba 
tuja soustvarjalca knjige, ki sta hkrati av-
torja integralne teorije. 
V Sloveniji načrtujemo več predstavi-
tev knjige. Napovedi bodo objavljene na 
spletni strani Integralne zelene Sloveni-

podjetji Domel in Pipistrel, Inštitut Me-
tron z Andrejem Pečjakom, zeleno social-
no podjetje Tekstilnica in še druge odlične 
prakse (okrog 20 se jih predstavi v knjigi) 
so razloženi z integralnim pristopom. To-
rej kako vsak po svoje na originalen način 
prepletajo elemente narave in skupnosti, 
kulture in duhovnosti, znanosti in teh-
nologije ter politike in ekonomije – ki jih 
povezujejo in navdihujejo vrednote, mo-
ralno jedro v središču. Ob tem pa so vpeti 
v evropske procese in gradijo na slovenski 
kulturni dediščini. Med uspešnimi mode-
li preteklega obdobja, od katerih se lahko 
učimo še danes, smo še posebej izposta-
vili trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
agrarne skupnosti in klasične zadruge. 
Vrednost knjige so že prepoznale ugledne 
osebnosti, kot so dr. Hoesung Lee, aktu-
alni predsednik Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC), Lawrence 
Bloom, generalni sekretar fundacije Be 
Earth z ugledno kariero v poslovnem sve-
tu, dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji, dr. Ibrahim 
Abouleish, ustanovitelj biodinamične 
skupnosti in podjetja Sekem v Egiptu, in 
med Slovenci prav gotovo najbolj znan 
misijonar Pedro Opeka, ki podobno kot 
drugi avtorji priporočil, objavljenih na za-
četku knjige, opozarja na pomen etike za 
trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. 
Po njegovem mnenju knjiga prepričljivo 
kaže, da so globoke vrednote ter jasno iz-
raženo moralno gospodarsko jedro pred-
pogoj za pravičnost, enakost in trajnostno 
gospodarstvo. »Oče Pedro« je ob tem, ko 
je pokazal na skladnost knjige z nedavno 
encikliko papeža Frančiška o okolju Lau-
dato Si in z modelom Akamasoe na Ma-
dagskarju, posebej poudaril: »Želim, da bi 
ta knjiga imela veliko pozitivnega odmeva 
v Sloveniji in po svetu!«

Dr. Darja Piciga, Državljanska
 pobuda za integralno zeleno Slovenijo

PREDSTAVITEV KNJIGE V 
BISTRIŠKEM GRADU 
Knjigo Integralna zelena Slovenija so v 
okviru Dni evropske kulturne dediščine 
5. oktobra predstavili v Bistriškem gradu. 
Na predstavitvi so sodelovale tudi sode-
lavke Vrtca Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica, ki so prispevale pomemben pri-
spevek v strokovni publikaciji. 

Ivana Leskovar in dr. Darja Piciga

je. Mednarodna 
predstavitev pa je 
potekala 7. julija 
na konferenci »Za-
upanje in integri-
teta v globalnem 
g o s p o d a r s t v u « 
(Trust and Inte-
grity in the Global 
Economy – TIGE 
2016) v kraju Caux 
v Švici, kjer smo 
prejeli veliko pod-
pore, da je model 
integralne zelene 
Slovenije relevan-
ten tudi za razre-
ševanje aktualnih 
evropskih izzivov. 
In kaj vse prinaša 
knjiga o integral-
ni zeleni Sloveni-
ji?
Občine Solčavsko, 
Šentrupert in 
Poljčane, model 
regionalnega ra-
zvoja Srca Sloveni-
je, Biotehniški cen-
ter Naklo, Vrtec 
Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica, 
visokotehnološki 
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DRUŠTVO SOŽITJE V NOVIH PROSTORIH 

ODLIČNI USPEHI
PGD ŠMARTNO NA POHORJU
Tudi letos so se gasilke in gasilci PGD 
Šmartno na Pohorju udeležili tekem po-
kalnega tekmovanja Gasilske zveze Slove-
nije, ki so potekale od maja do septembra 
v Kamencah, Hajdošah, Ormožu, Žižkih, 
Zrečah in v Škofji vasi. V Kamencah sta 
ekipi članic A in članov B stali na zmago-
valnem odru za 2. mesto, člani B pa so 2. 
mesto osvojili tudi v Hajdošah. Nato so 
člani B zaporedoma zmagali na kar štirih 
tekmah, s čimer so za sabo pustili konku-
renčne ekipe in prepričljivo osvojili skup-
no 1. mesto. V skupnem seštevku so se z 
2. mestom odlično odrezale tudi članice 
A. Za tekmovalce ima še posebej velik po-

men tekmovanje v Zrečah, kjer se je prvič 
v zgodovini PGD Šmartno na Pohorju 
zgodilo, da so na pokalnem tekmovanju 
zmagali tako člani B kot tudi članice A. 
Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 
11. junija v Kopru, so člani B dosegli 2. 
mesto in se uvrstili na kvalifikacije za ga-
silsko olimpijado, ki bo julija 2017 poteka-
la v Beljaku in ki je zagotovo najpomemb-
nejše mednarodno gasilsko tekmovanje. 
Članice A so na državnem tekmovanju 
dosegle 7. mesto, s čimer se na kvalifika-
cije niso uvrstile neposredno, vendar so 
v pokalnem tekmovanju GZS osvojile za-
dostno število točk in se bodo prav tako 

Ob koncu meseca junija (29. junija) smo iz 
rok župana dr. Ivana Žagarja prejeli klju-
če novih prostorov na lokaciji Partizanska 
cesta 24. To je naša že tretja večja selitev. 

Najprej smo »gostovali« v prostorih RK, 
leta 2005 smo dobili v brezplačen najem 
dva prostora v Marinškovem domu, leta 
2015 smo se preselili v zgornje prostore, 
spodnja etaža pa se je v celoti namenila za 
potrebe Vrtca Otona Župančiča. Vendar 
se je že takrat govorilo, da bo potrebna še 
ena selitev, kajti tudi zgornji prostori Ma-
rinškovega doma so bili namenjeni dejav-

nosti vzgoje in izobraževanja. 
V spomladanskih mesecih letošnjega leta 
nas je občina povabila na ogled morebi-
tnih novih prostorov na zdajšnji lokaciji. 
Žal so nam lahko ponudili le prostore v 
zgornji etaži, čeprav se zavedajo, da ni v 
skladu s smernicami listine »Občina po 
meri invalidov«, ki jo je občina prejela v 
lanskem letu.
Člani našega društva so namreč osebe z 
motnjo v telesnem in duševnem razvoju, 
kar pomeni, da jih kar nekaj uporablja in-
validski voziček in nam tako arhitekturne 
ovire predstavljajo precejšno oviro pri naši 
mobilnosti. 
Po zagotovilu župana in občinskih služb 
se bo iskala druga, bolj ustrezna lokaci-
ja, zavedamo pa se, da je vse pogojeno s 
finančnimi sredstvi občine. Prostora, ki 
smo ju dobili v brezplačen najem, smo 
preuredili tako, da je manjši namenjen pi-
sarniški dejavnosti društva, drugi, večji pa 
je namenjen izvajanju posebnih socialnih 
aktivnosti, kot so različne oblike klubov, 
ustvarjalne delavnice, izobraževalni in so-

cialni programi za nevključene, izobraže-
vanje OMDR in staršev … 
V društvu smo veseli, saj smo tako dobili v 
uporabo dva res lepa , predvsem pa svetla 
prostora, v katerih se bodo naši člani za-
gotovo prijetno počutili. 

Če bodo razpoložljiva sredstva zadošča-
la, želimo opremiti prostor še televizijo, 
tako da bi lahko uporabljali prostor tudi 
za kakšno obliko samopomoči oz. varstva 
naših članov, če bi se pokazala potreba 
tudi po tej obliki dejavnosti. 

Tanja Pušnik

40 LET ŽPZ DPD SVOBODA SLOVENSKA 
BISTRICA
Ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica letos praznuje 
40-letnico svojega delovanja. Ob častitljivem jubileju so v sredo, 28. sep-
tembra, izvedli koncert v Bistriškem gradu. V nabito polni Viteški dvo-
rani so kot gostje nastopili Zmago Tkavc, Damir Tkavc, Nino Jamnik 
in Mike Orešar. Ob tej priložnosti so članicam društva za dolgoletno 
udejstvovanje podelili tudi priznanja Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti – Gallusova priznanja in značke. Slavnostni govornik je bil po-
džupan Občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar.   

T. A.

potegovale za nastop na olimpijadi. 
Tanja Špes
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V letošnjem šolskem letu ste na šoli uvedli 
nov program – štiriletni tehnični program 
metalurški tehnik. Ta je končno zapolnil 
vrzel na tem strokovnem področju. Zani-
manje za vpis je bilo zares izjemno. Kako 
ste zaenkrat zadovoljni s tem programom, 
kakšne so njegove prednosti?
Velik vpis v program metalurški tehnik 
dokazuje, da je program potrebna in dra-
gocena pridobitev za okolje. To sta napo-
vedovala že zavzeto sodelovanje in pod-
pora skupine Impol in okoliških podjetij 
kovinskopredelovalne industrije, lokalne 
skupnosti ter šole pri pridobivanju in prip-
ravi na izvedbo programa. Prenovljeni pro-
gram je zaživel po nekaj desetletjih, prvič 
sploh pa bo izobraževanje s sodelovanjem 
Impolovih strokovnjakov na naši šoli vklju-
čevalo tudi poudarke o predelavi alumini-
ja in njegovih zlitin, kar je še posebej po-
membno za »aluminijevo dolino«.
Gospodarstvo je vpis podprlo z 20 štipen-
dijami (skupina Impol s 16), za naslednje 

leto se že oglašajo nova podjetja. Impol je 
opremil delavnico na šoli, opremo bo do-
polnjeval še v naslednjih dveh letih skla-
dno z vsebinskimi potrebami programa in 
seveda s sprejemanjem dijakov na delovno 
prakso z usposobljenimi mentorji v obsegu 
osmih tednov v štirih letih.
Izvajanje programa poteka nemoteno, ka-
drovsko je v celoti ustrezno pokrito, dijaki 
izkazujejo zavzetost pri delu.

Kako pa je z ostalimi štirimi programi; 
kakšen je letošnji vpis, če ga primerjate z 
vpisi v prejšnjih letih?
Vpis v gimnazijski program je v povpreč-
nem obsegu preteklih let, v programa 
ekonomski tehnik in trgovec je nekoliko 
manjši. Upad vpisa v ekonomske programe 
(po celi državi) je posledica prekomernega 
izobraževanja v preteklih desetletjih, kljub 
temu da je prav za ta dva programa v zad-
njih letih največ razpisanih delovnih mest v 
državi in se že v prihodnjem desetletju na-

povedujejo kadrovski primanjkljaji. Trend 
bi se moral kmalu obrniti na bolje.

Sicer pa so bili vaši dijaki tudi letos uspeš-
ni pri opravljanju splošne mature. Tudi 
to je dokaz, da vaša šola sodi med najbolj 
kakovostne srednje šole v državi. 
Ta ugotovitev drži in me veseli, da to pre-
vladujoče zaznava tudi okolje. Uveljavili 
smo se predvsem z dobrimi učnimi dosež-
ki svojih dijakov, z bogato dodatno ponud-
bo dejavnosti, z mednarodnimi sodelova-
nji, z zavzetim razvijanjem kulture dobre 
skupnosti …

Kako pa je bilo v preteklem šolskem letu 
na raziskovalnem in tekmovalnem podro-
čju?
Približno tretjina dijakov šole se je vključila 
v raziskovalno delo, tekmovala na številnih 
predmetnih in interesnih področjih, na 
razpisih in športnih tekmovanjih. Dijaki so 
bili izredno ustvarjalni tudi na glasbenem 
(pevski zbor in instrumentalne skupine), 
literarnem, likovnem, gledališkem, lutkov-
nem in filmskem področju. Vsako leto v 
okviru šolskega natečaja Umetnije nagra-
dimo veliko dijakov in njihove stvaritve 
pokažemo tudi javnosti.
Za najvišje dosežke na državni ravni smo 
v lanskem šolskem letu podelili 15 nagrad, 
60 priznanj šole in številne pohvale.

Koliko je trenutno zaposlenih na vaši šoli? 
Imate dovolj ljudi, da nemoteno opravlja-
te svoje delo?
Na šoli je 55 zaposlenih in 438 dijakov v 18 
oddelkih. Zaposlenost je v skladu z norma-
tivi v srednjih šolah.

Srednja šola Slovenska Bistrica je začela s 
svojim delovanjem leta 1999, velik korak 
naprej pa je bil narejen leta 2005, ko ste 
dobili nove prostore. Kako se spominjate 
takratnih prizadevanj za izgradnjo šole? 
Treba je bilo veliko dogovarjanja in prep-
ričevanja pristojnih.
To je bil izjemno naporen, a krasen čas. 
Najbolj optimistične napovedi so bile, da 
bo izgradnja uspela v dobrih desetih letih, 
uspelo pa nam je v dobrih petih. O vseh ak-
tivnostih takrat obstajajo cele strani našte-
tih dogodkov, in sicer na lokalni in državni 
ravni. 
V šolskem letu pred selitvijo smo delovali 
na šestih lokacijah (na sedežu šole na Par-
tizanski 22, v bivših poslovnih prostorih 
Mercatorja, v sejni sobi zavoda za šport, v 
nižji glasbeni šoli, v gasilskem domu, špor-
tno vzgojo smo imeli v »stari« telovadnici) 
in selitev je bila bolj prazničen dogodek, 

IVA 
PUČNIK 
OZIMIČ, 
ravnateljica Srednje 
šole Slovenska Bistrica
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kot si ga je mogoče zamisliti. Seveda tudi 
neobhodno potreben za nadaljnji razvoj 
šole. Večno bom hvaležna vsem genera-
cijam dijakov in njihovim staršem, da so 
nam v tistih letih, kljub slabim pogojem 
zaupali, in vsem sodelavcem za potrpežlji-
vost, prilagodljivost in optimizem.
Projekt izgradnje in ostali razvojni dosež-
ki Srednje šole Slovenska Bistrica so sijoč 
zgled medsebojnega sodelovanja in pod-
pore lokalne skupnosti, političnih strank, 
civilne družbe in posameznikov. Samo s 
takšno zavzeto enotnostjo je moč na svojo 
stran pridobiti tudi državo.

V septembru ste izvajali obnovitvena dela?
Obnovitvena dela smo izvedli v okviru 
reklamacije investicijskih del in se bodo 
poplačala iz bančne garancije izvajalca. 
Zamenjali smo odtočne žlote ter sanirali 
severni in južni del fasade telovadnice, ob-
novili smo del strehe in žlote na šoli. Me 
veseli, da smo to uspeli tik pred iztekom 
garancije.

Dandanes je šola že dodobra uveljavljena 
v slovenskem prostoru in tudi širše. Uvedli 
oziroma pridobili ste številne dejavnosti 
in projekte. Redno sodelujete pri medna-
rodnih projektih, med drugim že skoraj 
deset let prijateljujete z dijaki iz španske 
Lorce. 
Ja, veliko tovrstnih projektov je že bilo. Če 
se omejim na to šolsko leto – sodelova-
nje s prijateljsko šolo v Lorci se nadaljuje. 
V septembru smo dijaki, njihovi starši in 
šola gostili 25 španskih mladostnikov, mi 
jih obiščemo spet januarja prihodnje leto. 
Dijaki v programu ekonomski tehnik so se 
pravkar vrnili s tritedenske delovne pra-
kse v Nemčiji. Dijaki 2. letnika gimnazije 
se urijo v podjetniških veščinah v okviru 
mednarodnega projekta USTART, in sicer 
da bi razvili enoten evropski model spod-
bujanja kulture podjetnosti z novimi peda-
goškimi pristopi in načini dela (v projekt 
so vključene še Portugalska, Avstrija, Lu-
ksemburg in Danska). Učitelji sodelujejo 
v mednarodnem razvojnoraziskovalnem 
projektu LINPILCARE, s katerim želimo 
povezati učiteljevo raziskovanje lastne pra-
kse z izsledki znanstvenih raziskav (sode-
lujoče države so Belgija, Nizozemska, Esto-
nija, Portugalska in Velika Britanija); deset 
učiteljev pa je v okviru projekta Erazmus+ 
vključenih tudi v enotedenska usposa-
bljanja v tujini. Dve dijakinji sta v okviru 
Društva slovensko-danskega prijateljstva 
obiskali Dansko, še ena je na enoletnem 
šolanju v ZDA (partnerstvo z mednarodno 
organizacijo AFS). V sodelovanju z nem-

ško Centralo za šolstvo v tujini pričenjamo 
izvajati priprave in izpite za nemško jezi-
kovno diplomo (DSD), redno sodelujemo 
z naravnim govorcem za angleški jezik ter 
občasno za nemški in španski jezik, gosti-
mo tuje priznane predavatelje …

Dijaki so se lotili tudi filmske produkcije. 
Kratki film Odplaknjena, ki so ga posne-
li vaši dijaki, in z njim sodelovali celo na 
treh dijaških festivalih kratkega filma, so 
konec avgusta predvajali še na festivalu 
Film na ulici v Ljubljani.
Ne samo kratki film Odplaknjena, tudi 
mnogi drugi naši filmi so doživeli podo-
ben uspeh (na tem mestu ne morem našteti 
vseh naslovov in nagrad). Filmski krožek 
deluje že desetletje. V zadnjih petih letih 
so dijaki film povezali še s književnostjo in 
na podlagi prebranih literarnih del posneli 
veliko kratkih filmov. Z njimi so uspešno 
sodelovali na vseslovenskih festivalih mla-
dinskega kratkega filma, na tekmovanjih in 
celo na festivalu Lent. Vsako leto se h krož-
ku pridruži več dijakov. Spoznajo celoten 
proces nastajanja filma, razvijajo kreativen 
filmski jezik, pišejo scenarije, s kamero pre-
živijo v šoli tudi kak konec tedna, posnetke 
montirajo v računalniški učilnici, dokler 
se ne stemni … Navdušeni so in veliko se 
naučijo.
 
Zagotovo pa ste še posebej ponosni, da 
je vašo šolo obiskoval svetovni prvak v 
elitnem razredu motokrosa Tim Gajser. 
Kljub izjemnemu uspehu Tim ostaja tak-
šen, kot je bil, torej skromen in prijazen. 
Tako se z veseljem odzove tudi vašemu va-
bilu. 
Res, na Tima smo izjemno ponosni! Po-
nosni smo, da se je v času vzpona na sam 
svetovni vrh vseskozi redno šolal in lani 
uspešno maturiral. Pri usklajevanju šolskih 
in športnih obveznosti, seveda ob podpori 
njegovih učiteljev, je bil izjemno disciplini-
ran, zato mu je uspelo – oboje! In res, Tim 
ostaja skromen, prijazen in (kljub veliki za-
sedenosti) dostopen. Lani nam je pripeljal 
(skupaj z bratom Nejcem) pred božičnimi 
prazniki v telovadnico na svojem zma-
govitem motorju Božička in nam podaril 
eno od svojih zmagoslavnih majic. Tudi za 
letošnji konec leta že samoiniciativno na-
poveduje svoj obisk. Z velikim veseljem, s 
ponosom in hvaležnostjo ga pričakujemo.
Še veliko lepega in izjemnega bi lahko po-
vedala o njem in o nekaterih naših bivših 
dijakih športnikih: Trajkoviću, Šketu, Škor-
jancu, Merniku, bratih Tomazini, Korenovi 
…

Ne smemo pozabiti, da na šoli zelo uspeš-
no delujeta tudi pevski zbor in šolski bend. 
Sicer pa je na šoli še posebej veselo v de-
cembru, saj vsako leto pripravite odmeven 
praznični koncert. 
Drži. Tudi o delovanju številnega pevskega 
zbora in drugih šolskih glasbenih skupin 
bi lahko povedala veliko navdihujočega: o 
vsakoletnem predprazničnem pričakova-
nju njihovih odlično obiskanih koncertov, 
saj nas vedno znova ganejo s svojo original-
no ustvarjalnostjo in nas najlepše popeljejo 
v praznični čas. Občudujem profesorico 
(zborovodkinjo), da uspe motivirati okoli 
sto mladostnikov za dosego tega zahtevne-
ga cilja, občudujem vztrajnost dijakov. Na 
generalko povabimo tudi devetošolce in 
smo zelo veseli njihovega številnega odziva. 

Šola je seveda dodobra vpeta tudi v delo-
vanje lokalne skupnosti. Kako torej sode-
lujete z domačim okoljem? 
Zdi se mi, da sodelujemo povsod in z vse-
mi – a tako idealno najbrž ni. Sodelujemo 
z lokalno skupnostjo in večino zavodov ter 
društev (z osnovnimi šolami, zavodoma za 
kulturo in šport, mestno knjižnico, ljudsko 
univerzo, zdravstvenim domom, Rdečim 
križem, gasilci in s policijo, športnimi in 
kulturnimi društvi, turistično zvezo, z RIC, 
LAS, društvom Vintgar …). Odzivamo se 
na razpise, gostimo humanitarne, kulturne 
in športne prireditve, tematiko okolja vk-
ljučujemo v raziskovalno delo, pridružuje-
mo se čistilnim akcijam, oddajamo prosto-
re po neprofitni ceni …

Pri reševanju težav je prav gotovo zelo po-
membna tudi vloga staršev. 
Vloga staršev je pomembna, pri reševanju 
težav je ključna. Naše izkušnje s sodelova-
njem in z odzivanji so zelo dobre. Z nespo-
razumi se zelo redko soočamo – dokler 
drug drugega ne slišimo. Ima pa slovensko 
šolstvo z vključevanjem staršev v vzgojno
-izobraževalni proces šibko tradicijo in ga 
čaka na tem področju še kar nekaj dela.

Šolo vodite že osemnajsto leto. Kaj je vam 
osebno najbolj pomembno v odnosu med 
dijaki in učitelji? Kakšen je vaš pristop? 
Moje vodilo v odnosih je spoštovanje, tudi 
zaupanje in partnersko sodelovanje, odpr-
tost za predloge in izmenjave mnenj, težnja 
po nenehnem izboljševanju skupnega dela. 
Sicer pa o tem težko govorim, še težje na 
kratko povem – lepih zgodb je za celo živ-
ljenje …

Tomaž Ajd
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Lani smo v Galeriji Grad gostili razsta-
vo priznanega slovenskega slikarja Ive-
ta Šubica. Ko smo z njegovima hčerka-
ma Nives in Majo pripravljali njegovo 
razstavo, se je porodila ideja, da bi lah-
ko pri nas razstavljala tudi njegova hči 

•	 5. november, 2016 ob 10.30: predavanje 
Maje Šubic, Erasmus Darwin (1731–1802)

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Maja Šubic, ki 
je študirala sli-
karstvo na Aka-
demiji za likov-
no umetnost v 
Ljubljani in leta 
1990 diplomira-
la pri Emeriku 
Bernardu.
Po zaključ-
ku študija na 

•	 13. oktobra odprli razstavo Maje Šubic

akademiji se je Maja začela posvečati 
knjižni ilustraciji in freskoslikarstvu. S 

pravimi freskami bogati fasade tako pos-
vetnih kot tudi sakralnih prostorov. V teh-
niki fresk je v zadnjem času začela ustvar-
jati t. i. prenosne freske; v bistvu gre za 
prave freske na kamnu lehnjaku kot nosil-

cu. Z njimi je upodobila dnevnik Charlesa 
Darwina Potovanje na ladji Beagle in tako 
na svojevrsten način v širšem umetniškem 
konceptu prenesla tehniko freske tudi v 
galerijske prostore. 
2006 so v Darwinovem rojstnem mestu 

Shrewsbury z njeno razstavo odprli vsa-
koletni Darwinov festival, leta 2009 pa 
je ob 200. obletnici Darwinovega rojstva 
naslikala veliko fresko v vhodni avli od-
delka za biologijo na sloviti deški šoli 
Shrewsbury school, ki jo je obiskoval 
Darwin.
Veliko se posveča knjižni ilustraciji. Ilu-
strirala je preko 20 samostojnih knjižnih 
izdaj, redno objavlja v najvidnejših slo-
venskih otroških in mladinskih revijah. 
Njena velika strast je proučevanje narave, 
predvsem živali, zato se na to temo po-
leg upodabljanja večkrat loteva pisanja 
poljudnih besedil in raznih didaktično 
usmerjenih ugank, ki jih objavlja pred-
vsem v otroškem in mladinskem revijal-
nem tisku. Njeno ustvarjanje obsega tudi 
dela v akvarelni in grafični tehniki. Kot 
samostojna ustvarjalka živi in dela v Ško-
fji Loki in v Poljanah.

zdravnik, pesnik, izumitelj, botanik, fi-
lantrop;
Slikarka Maja Šubic nam bo ob zaprtju 
svoje razstave pripravila zanimivo pre-
davanje o dedu znamenitega Charlesa 
Darwina, Erasmusu Darwinu. Njegova 
zdravniška slava je bila velika in sam 
kralj Jurij III. ga je snubil, da bi postal 
njegov osebni zdravnik. Zavrnil ga je 
vedoč, da bi mu služba na dvoru omeje-
vala svobodo pri številnih dejavnostih, 
s katerimi se je ukvarjal. Neprestano je 
razmišljal, kako bi izboljšal svet okoli 
sebe, kar ga je vodilo do izumov, kot 
so horizontalni mlin na veter, dvigalo 
za dvigovanje ladij v kanalih, govoreči 
stroj, stroj za kopiranje, različni stroji 
za beleženje vremena in umetni ptič. 
Naredil je tudi skico motorja, ki bi kot 
pogonsko sredstvo – podobno kot so-
dobna vesoljska plovila – uporabljal 
kisik in vodik. Ker pa se je bal, da bo 
njegova izumiteljska strast škodila nje-
govemu zdravniškemu ugledu, ni niče-
sar patentiral.
Ko so med gradbenimi deli za Grand 
Trunk Canal naleteli na kosti neznanih 
živalskih vrst, je Erasmus ob slednjih 
dobil idejo, da so to kosti že izumrlih 
živali in da se vrste skozi dolga obdobja 
verjetno spreminjajo. Na svojo kočijo je 
pod družinski grb, na katerem so bile 

upodobljene tri školjke pokrovače, dodal 
napis Econchis omnia, kar pomeni vse iz 
školjk. Tako je kar 65 let pred svojim vnu-
kom nakazal in širil idejo o evoluciji. To 
je motilo cerkvene veljake in ker se je bal, 
da bo zaradi tega izgubil premožne paci- je rodil sedem let po njegovi smrti. Poz-

nal je Zoonomio, v kateri Erasmus piše o 
evolucijskih idejah, a je vpliv teh na svoja 
odkritja vedno zanikal. Bil je v dvomih, 
ali naj Erasmusovo pisanje o evoluciji 
poveličuje in s tem tvega, da ga obtožijo 
plagiatorstva dedovih idej, ali naj ga raje 
zapostavi. Odločil se je za slednje. O njem 
je sicer napisal drobno knjižico, vendar le 
kot prispevek k družinski zgodovini, ne 
pa zato, ker bi čutil, da bi bilo treba Eras-
musovo življenje in delo ovekovečiti.
Poleg Charlesa je bil svetovno slaven še 
en Erasmusov vnuk. To je bil Sir Francis 
Galton. Erasmus je zelo rad jedel. Obože-
val je sadje, sladkor, smetano in maslo, kar 
je skupaj z dejstvom, da je sovražil fizične 
dejavnosti, botrovalo temu, da je moral 
imeti mizo, za katero je sedel, polkrožno 
prirezano ... in služabnika, ki je pred njim 
hodil po hišah in preverjal, ali je strop v 
sobah pacientov dovolj močan, da ga bo 
zdržal ... in štirinajst otrok ... in ...

Silvo Husu, Zavod za
 kulturo Slovenska Bistrica

ente, je napis na 
kočiji kasneje 
izbrisal, obdr-
žal pa ga je kot 
svoj Ex Libris.
Med njegovimi 
najboljšimi pri-
jatelji je bil Jo-
siah Wedgewo-
od, ustanovitelj 
še danes najpo-
membnejšega 

angleškega podjetja za izdelavo porcelana. 
Skupaj sta bila pobudnika številnih veli-
kih projektov gospodarske in družbene 
narave. Eden takih je bila gradnja Grand 
Trunk Canala, plovne poti, ki je povezala 
reki Trent in Mercy. Wedgewood se je za 
veliki gradbeni podvig zavzemal zato, ker 
se je pri prevozu po razdrapanih lokalnih 
cestah veliko njegovega krhkega tovora 
uničilo, Erasmus pa zgolj zato, da bi kot 
zdravnik udobneje potoval do pacientov, 
saj se je precej preobilen v kočiji dodobra 
namučil.
Charles svojega deda ni nikoli srečal, saj se 
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Letos mineva 1700 let, odkar se je rodil 
sv. Martin Turski. Rodil se je leta 316 v 
Sabariji v Panoniji (današnji Sombotel, 
Madžarska). Njemu v spomin poteka 
pot sv. Martina od rodne Sabarije do 
Toursa, na kateri postavljajo stopinje 
sv. Martina na krajih, ki so povezani 
z njim. Gre za manjše skulpture, ki jih 
vgradijo na vidno mesto v zgradbi ali v 
tlak. Teh stopinj je veliko postavljenih 
tudi v Sloveniji,  med njimi je bila kot 
druga postavljena na cerkvi sv. Marti-
na na Šmartnem na Pohorju.
Obletnico njegovega rojstva bomo 
obeležili tudi pri nas z nekaj dogodki:

–3. novembra 2016 ob 18. uri: predava-
nje dr. Ferdinanda Šerbelja o sv. Martinu;
–10. novembra 2016 ob 16. uri: sveta 
maša v cerkvi sv. Martina na Šmartnem 
na Pohorju;

–10. novembra 2016 ob 18.00: osrednja 
slovesnost v Viteški dvorani Bistriškega 
gradu

Silvo Husu, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

•	 Urejamo grobove padlih med 2. svetovno vojno in po njej
V dneh, ko se spominjamo naših 
najdražjih, se pri Zavodu za kulturo 
Slovenska Bistrica lotimo čiščenja in 
urejanja grobov. Tako smo posipali, 
popravili, obnovili in uredili okolico 
grobov in grobišč.

Viktor Ajd, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

•	 Delovna akcija pri Jakčevem mlinu
V soboto, 8. oktobra, sva s skupnimi 
močmi Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica in KS Tinje izvedla delovno 
akcijo pri Jakčevem mlinu na Malem 
Tinju. Da bi zaščitili novo streho iz 
skodel, smo odstranili nekaj dreves, 
odpeljali staro opečno streho in uredili 
okolico mlina. Jakčev mlin je pomem-
ben spomenik kulturno-etnografskega 
značaja in je vreden ogleda, ki ga lahko 
združite s sprehodom po poti mlinov 
in žag ob potoku Radkovcu.

Viktor Ajd, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

•	 10. november, 2016 ob 10.30: prireditve ob 1700-letnici rojstva 
      sv. Martina Turskega

Upodobitev sv. Martina Turskega

Stopinja sv. 
Martin na cerkvi 
sv. Martina na 
Šmartnem na 
Pohorju
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•	 Grajska tržnica v Bistriškem gradu
Indijansko poletje se je končalo, prišla 
je jesen, ponudba na grajski tržnici je 
odlična. Naši stalni ponudniki so bili 
pridni, posledično se stojnice vsako 
soboto šibijo od doma pridelanih in 
predelanih dobrot. Trenutno sodimo, 
vsaj po ponudbi, med boljše tržnice 
na Štajerskem, na kar bi lahko bili vsi 
Bistričani zelo ponosni, saj k nam po 
naših informacijah prihajajo tudi iz 
sosednjih občin.

tržnica odprta vse dni v letu, ne glede 
na vremenske razmere, vsako soboto 
od 7. do 11. ure, v zimskem času oz. od 
meseca novembra naprej pa od 8. ure 
do 10.30.
Posebej bi vas, dragi obiskovalci, radi 
povabili na sobotna druženja, ki jih 
bodo dodatno popestrili različni iz-

vajalci in ponudniki. V soboto, 19. no-
vembra, bo na grajski tržnici poleg stalne 
ponudbe Turistično društvo Vitica pripra-
vilo uvod v domače koline, tudi kulturni 
program ne bo manjkal. Decembrski čas 
bo praznično obarvan, bogat, pisan in 
predvsem domač, lokalen in aktualen. V 
soboto, 3. decembra, bomo na grajski tr-
žnici na posebni stojnici tudi dobrodel-
ni. Zbirali bomo igrače, knjige in šolske 

potrebščine v sodelovanju z Obmo-
čnim združenjem Rdečega križa Slo-
venska Bistrica.
Vabljeni na grajsko tržnico v Bistriški 
grad!

Glede na pestro dogajanje v jesenskem 
času bi vas radi opozorili, da je grajska 

MARTINOVANJE V SLOVENSKI BISTRICI
v petek,  11. novembra 2016, na Trgu svobode,

od 11. ure in 11 minut do 22. ure
Na stojnicah se bodo predstavili posamezni vinogradniki in gostinci, ki bodo ponujali 

mlado vino in kulinarične dobrote.
Ob 16. uri se bo začela osrednja prireditev letošnjega Martinovanja s kulturnim 

programom in blagoslovom vina, vinogradniki pa bodo na prizorišče pripeljali sod 
z ritoznojčanom in ga slovesno predali županu Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanu 

Žagarju, ki bo nato vino razdelil med obiskovalce prireditve.

Dogajanje bodo popestrili Vaberški fantje iz Kovače vasi in folklorna skupina Klasje s 
Črešnjevca, za zabavo in glasbo pa bosta poskrbela ansambel Gas in Pajdaši. 

Pridružite se nam!

Vabimo: Občina Slovenska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z Društvom 
vinogradnikov Ritoznoj in s Konzorcijem Ritoznojčan
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Le malo ljudi ve, da se med Pragerskim 
in Spodnjo Polskavo v bujnem zelenju starega 
parka, za dolgočasnimi zgradbami nekdanjega 
kmetijskega kombinata nedaleč od ceste Slo-
venska Bistrica–Ptuj skriva majhen, a lep in 
zanimiv dvorec, ki je po enem izmed svojih 
lastnikov dal kraju, ki je kasneje nastajal v nje-
govi bližini, celo ime.
Po letu 1532 ga je zgradil Ivan Ajgl, vendar pr-
votna podoba dvorca ni znana. Sedanjo mu je 
dal Krištof Pragerer z Jamnika in Gromberka, 
ki ga je leta 1580 kupil od svoje polsestre Zo-
fije Aigl. V Kočnem nad Zgornjo Polskavo pri 
kmetu Ivanu Grobelniku (Spodnjem Grom-
beržanu) je v gospodarskem poslopju vzidan 
kamniti grb Krištofa Pragererja, ki predstavlja 
sedečega pasjeglavca, pripetega na verigo v po-
lju  z jabolkom v roki. Grb vsebuje vse heral-
dične zahteve in navade 16. stol. 
Leta 1635 so uporni kmetje v drugem kmeč-
kem uporu dvorec požgali, a so ga morali, ko 
je bil upor zadušen, obnoviti. Poznejši lastnik 
dvorca je leta 1674 postal upravnik Jožef Bra-
tec, ki je istega leta v neposredni bližini gra-
du izkopal najstarejši vodnjak na Pragerskem. 
Leta 1678 se je dvorec prvič pojavil na Vi-
scherjevem zemljevidu. V bakreno ploščo ga 
je vrezal znani Valvazorjev bakrorezec Andre-
as Trost kot preprosto enonadstropno stavbo 
pravokotnega tlorisa s štirimi pomolnimi stol-
piči in naseljem v ozadju. Dvorec ima štiri kri-
la in arkadno dvorišče z značilnim vhodnim 

stolpičem. Pomolnih stolpičev, 
ki naj bi nekoč obstajali, že zdavnaj ni 
več. Tudi prvotnega naselja ne.
Po Bratcu se je zvrstilo še deset lastni-
kov, med njimi je bil zagotovo najbolj 
znan grof Julij Attems. Zadnji lastnik 
pragerskega dvorca je bil od leta 1894 
do konca druge svetovne vojne falski 
graščak doktor Jernej Glančnik, za-

PRAGERSKI GRAD tem so dvorec nacionalizirali. Ob njem so 
uredili eno najboljših konjušnic v takratni državi. 
Po vojni so se v grad vselile stranke in nekatere 
živijo tam še danes. »Danes je dvorec štirikotna 
enonadstropna stavba z majhnim, a izjemno za-
nimivim notranjim dvoriščem in s prizidanim 
vhodnim stolpičem, ki ga krasi stopničasta atika, 
iz katere nas pogleduje z rdečo barvo obrobljen 
svetnik, ki še vedno vztrajno kljubuje času in po-
zabi …« (Pajtler, 2006). 
V prvem nadstropju še živijo stranke, pritličje 
pa je zapuščeno, odkar so grad zapustili delavci 
Kmetijskega kombinata Ptuj. Dvorec bi ob ustre-
zni skrbi in urejenem lastništvu (danes je njegov 
lastnik Perutnina Ptuj) lahko oživili s številnimi 
dejavnostmi, saj bi bili prostori ob ustrezni pre-
novi primerni za razstave, predavanja, lahko bi 
postal eden od protokolarnih objektov bistriške 
občine, majhno atrijsko dvorišče pa kar kliče po 
ubrani koncertni dejavnosti. Ima pa vsaj park ob 
dvorcu izjemno srečo, ker v dvorcu stanuje mladi 
zanesenjak Vojko Boldirev, ki z veliko predanostjo 
in znanjem skrbi za park. O drevesih in grmov-
nicah v njem ve zelo veliko in vse to z veseljem 
predstavi obiskovalcem, ki slučajno zaidejo do 
dvorca.
Morda ne bi bilo slabo, če bi Občina Slovenska 
Bistrica razmislila o odkupu gradu in o njegovi 
prenovi, saj bi ga tako ohranila pred propadom, 
ki mu grozi, če ne bo kmalu kdo prisluhnil tihim 
klicem starih sten prijetnega dvorca.

Milena Furek 

Grb Krištofa Pragerja
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB 
7. PRAZNIKU KS ČREŠNJEVEC 
Na Črešnjevcu so septembra s številnimi 
prireditvami obeležili 7. krajevni praznik. 
Na zaključni prireditvi, ki je v soboto, 17. 
septembra, potekala v telovadnici OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec, so podelili pri-
znanja KS in pokale za osvojena mesta v 
odbojki in nogometu. Priznanje krajevne 
skupnosti je prejel tudi Simon Unuk, dol-
goletni predsednik sveta KS Črešnjevec 
in občinski svetnik, ki s svojim delom že 
vrsto let prispeva k vsestranskemu ra-
zvoju Krajevne skupnosti Črešnjevec. 

Zaključne slovesnosti sta se med ostalimi 
gosti in krajani udeležila tudi župan Ob-
čine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in 
državni svetnik Milan Ozimič. Prireditev 
so popestrili s koncertom Tinkare Kovač 
in druženjem krajank in krajanov ob dob-
rotah Aktiva kmečkih žena Črešnjevec. 
Pred zaključno prireditvijo so položili 
tudi venec pri spomeniku žrtvam NOB pri 
osnovni šoli na Črešnjevcu. 

T. A.

40. PRAZNIK KS PRAGERSKO - GAJ  
Tudi na Pragerskem so septembra praznovali. V okviru 40. krajevnega 
praznika so pripravili vrsto prireditev. Osrednja prireditev je potekala 
v soboto, 24. septembra, v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva 
Pragersko. Osrednji govornik je bil predsednik KS Pragersko - Gaj Matej 
Arnuš, zbrane je pozdravil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar. Na prireditvi so podelili priznanji krajevne skupnosti. Priznanje 
KS Pragersko - Gaj je prejel neutrudni gasilec Peter Viher, plaketo pa so 
podelili Mileni Furek, ki je vrsto let vpeta v življenje v krajevni skupnosti. 
V kulturnem programu so nastopili Mitja Krajnc in Neja Skrbiš ter KUD 
gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava.

T. A.

7. VEČER LJUDSKEGA PETJA NA ČREŠNJEVCU

16. septembra zvečer je bilo na Črešnjev-
cu še posebej veselo, saj so se ob prazni-
ku KS Črešnjevec v dvorani KUD Štefana 
Romiha zbrali številni krajani in ljubitelji 
ljudskega petja. DI Črešnjevec je pripravi-
lo bogat program, v katerem je nastopilo 
kar 16 pevskih skupin.

V nabito polni dvorani so vse izvajane 
melodije dobile poseben čar. Kar dve uri 
smo uživali ob poslušanju nam tako lju-
bih ljudskih pesmi. Zaigrali so tudi ljudski 
godci iz Tajne, iz Kostrivnice, Gmajnarji 
z Ložnice in Veseli prijatelji iz Majšperka, 
na povabilo pa so se radi odzvali še drugi 
pevci in godci iz različnih krajev Slovenije. 
Nastopajoči so večer še dodatno popestrili 
s šalami in glasnim vriskanjem.
Mogočen aplavz je bil namenjen Vaber-
škim fantom ob njihovi 35-letnici delova-
nja. Še posebej je oder mladostno zasijal 
ob nastopu domačega otroškega pevskega 
zbora, saj so ga osvetlili otroci sonca, ki s 

pesmijo ustvarjajo raj.
Po vseh odpetih melodijah je nastopajo-
če in obiskovalce v dvorani nagovoril tudi 
predsednik sveta KS Črešnjevec Peter Žišt, 
ki je izrekel zahvalo organizatorju priredi-
tve DI Črešnjevec. Sledilo je še povabilo 
predsednika Antona Kolarja na skupno 
druženje po prireditvi. Obilno obložene 
mize s pekovskimi in vinogradniškimi 
dobrotami so že bile pripravljene.
Vsi nastopajoči so zapeli še skupno pesem 
Oj lepo je res na deželi in res je bilo lepo 
na Črešnjevcu ta večer. 

Pevci DI Črešnjevec                                   

Foto: Jana Fras

PREDAVANJE ZA STARŠE – PRI MERJENJU MOČI Z OTROKOM  NEKDO VEDNO IZGUBI

Občina Slovenska Bistrica organizira brezplačno predavanje za starše, ki bo
v sredo, 23. 11. 2016, ob 17. uri v avli OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

Pri vzgoji se pogosto poslužujemo prijemov, ki v otorke vnašajo nemir in ogrožajo dober odnos med starši in otroki. Ali je mo-
žna dosledna, skrbna in ljubeča vzgoja na tak način, da ohranimo topel in pristen stik z otrokom, hkrati pa dosežemo cilje dobre 

vzgoje? Kako postavljati meje, da ne pride do merjenja moči, ko se enkrat slabo počuti starš, drugič otrok?
Predaval bo dr. Aleksander Zaletel, univ. dipl. psiholog, specialist klinične psihologije.

Predavanje traja 90 minut. Vljudno vabljeni!
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VREDNOTE LJUDSKE UNIVERZE SLOVENSKA 
BISTRICA NISO LE BESEDE NA PAPIRJU
Skoraj pol milijona sredstev za izboljša-
nje kompetenc zaposlenih, starejših od 
45 let
Vrednote Ljudske univerze Slovenska Bi-
strica niso le besede na papirju, ampak 
občutek, ki ga stranka ali poslovni partner 
dobi v naši hiši. Zavedamo se namreč, da 
so pozitivna komunikacija, pravilna in 
lepa raba jezika ter vljuden in spoštljiv od-
nos osnova vsega.
Skrb za stranke, kakovostne storitve, ugled 

zavoda in poslovna etika ter pozitivna ko-
munikacija so namreč naše temeljne vred-
note, na katerih gradimo vse drugo. 
Stabilno in varno delovno okolje za za-
poslene in kakovostne storitve za naše 
uporabnike pa so tisti končni rezultat, h 
kateremu stremimo na naši poslovni poti. 
Poglobljen premislek o viziji in o nadalj-
njem razvoju je bil narejen ob priložnos-
ti novega petletnega mandata direktorice  
mag. Brigite Kruder in začetka novega 

obdobja financiranja evropskih projektov. 
Na dobrih izkušnjah in pridobljenem zna-
nju v preteklosti smo načrtovali programe, 
ki smo jih prijavili na javne razpise. Na vas 
je, da odprete naša vrata in izkoristite čim 
več tega, kar vam lahko ponudimo. Še po-
sebej to velja za tiste, ki ste stari najmanj 
45 let in zaposleni – tokratne priložnosti 
so namenjene prav vam. 
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VSAK POTREBUJE ZDRAVNIKA ZA TELO IN 
TERAPEVTA ZA MIRNOST SVOJE DUŠE!
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
PSIHOLOŠKA SVETOVANJA – 
COACHING ZA OSEBNO RAST 
Vsakdanji stresni tempo življenja pušča 
negativne sledi pri vsaki osebi in v med-
sebojnih odnosih. Poslovni svet zahteva 
od nas uspeh. Uspešni pa smo lahko le, 
če imamo pravo motivacijo, zavzetost in 
koristimo svoje notranje rezerve, ki pa jih 
moramo odkriti.
Coaching je ena izmed metod, ki vas pri-
pelje do vaših skritih rezerv, da z lahkoto 
dosežete zastavljene cilje. Pravi cilj člove-
kovega življenja je popoln in celosten ra-
zvoj osebnosti, ki omogoča notranji mir, 

zadovoljstvo in izpolnjeno življenje. Pot 
do samouresničitve je taka, da je treba 
opustiti nekatere življenjske vzorce, ki se 
ponavljajo, treba se je s čim sprijazniti in 
tako dati možnost novim izzivom in oseb-
nemu razvoju. Za te spremembe je potreb-
na klientova odločnost, da je pripravljen 
prekiniti začarani krog vedenj in prepri-
čanj, ki ga ovirajo v življenju.
Psihološka svetovanja se vodijo skozi raz-
govor, ki temelji na spoštovanju in zaupa-
nju.
Psihološka svetovanja so lahko individual-
na ali v skupini in so namenjene za:

•izboljšanje komunikacije na delovnem 
mestu z domačimi, s sorodniki, s prijatelji,
•premagovanje treme pred javnim nasto-
pom, izpitom (psihoretorika),
•postavljanje in uresničevanje ciljev v živ-
ljenju (vizije, strategije, poslanstva),
•iskanje zaposlitve,
•pomoč pri mobingu na delovnem mestu,
•izražanje svojih želja in potreb,
•preprečevanje stresa s pravilno samoor-
ganizacijo (preobrnjenost na delovnem 
mestu, posvečanje več časa domačim),
•čustveno stabilnost (npr. pri obvladova-
nju žalosti ob izgubi),

•razvijanje čustvene inteligence,
•spremembo motečih navad in 
prepričanj,
•povečanje svoje samozavesti.

Zbiramo prijave za skupine na 
www.ozdravi.si, ordinacija@
ozdravi.si. Vse informacije po 
telefonu na telefonski številki 
031 653 249.

TEDEN OTROKA V VRTCU CICIBAN
Vsako novo šolsko leto je prvi teden ok-
tobra za otroke še posebej pomemben in 
prijeten, saj takrat obeležujemo teden ot-
roka; letošnje geslo je bilo: »Svet, v kate-
rem želim živeti«.
V vrtcu Ciciban smo strokovni delavci 
skupaj z otroki izdelali in izpeljali načrt 
dejavnosti: razmišljali smo o svetu, v ka-
terem želimo živeti, kdaj in zakaj se ne 
počutimo dobro; skupaj smo naš vrtec ok-
rasili; ogledali smo si dramski igro Razbita 
buča; premagovali naloge športnega pro-
grama Mali sonček. Za zaključek tedna pa 
smo z igro vlog na bolšjem sejmu izme-
njali igrače.

Strokovni delavci vrtca Ciciban
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GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 
Z NOVIMI PROSTORI
Prav na prvi dan novega šolskega leta smo 
bili v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica priča 
otvoritvi novih prostorov. Že leta 2010, ko 
je naša šola stopila na samostojno pot, 
je takratni v. d. ravnatelja, Ignac Pančič, 
opozoril na prostorske težave in začel z 
uspešnim reševanjem te problematike. 
Tako smo leta 2011 v pridobili celotno 2. 
nadstropje na Trgu svobode, namenjeno 
baletnemu oddelku in individualnemu 
pouku, leta 2012 pa smo v pridobili 
še vse pritlične prostore za poslovanje 
administrativnega osebja, in sicer pisarno 
za tajništvo, računovodstvo in ravnatelja 
ter tudi učilnico skupinskega pouka. Od 
leta 2013 sem kot ravnateljica nadaljevala 
z reševanjem prostorske problematike 
predvsem zaradi prezasedenosti dvorane 
s poukom, ki je zaradi tega izgubila svoj 

osnovni namen za koncertno dejavnost. 
Dvorana je bila ves ta čas zasedena s 
poukom tolkal in vajami treh šolskih 
orkestrov, pevski zbor pa je deloval v 
učilnici skupinskega pouka. Skupaj z 
ustanoviteljico, Občino Slovenska Bistrica, 
in županom Ivanom Žagarjem smo iskali 
ustrezne rešitve in možne terminske 
načrte za realizacijo pridobivanja 
prostorov v prvem nadstropju oziroma 
o dodelitvi celotne stavbe na Trgu 
svobode v upravljanje šole. Leta 2014 smo 
pridobili dva prostora za pouk klavirja 
in na prvi šolski dan v letu 2016/2017 
smo bili zelo ponosni, da smo našim 
učencem in staršem pokazali prenovljene 
in pripravljene prostore za pouk tolkal, 
glasbenega vrtca in harmonike. Uredili 
smo tudi pisarno pomočnice ravnateljice, 
arhiv baletnega oddelka in pisarniški 
arhiv. Prenovitev prostorov, hodnika 
in stopnišča v prvem nadstropju ter 
nekaterih starih prostorov smo izvedli v 
času poletnih počitnic. V ta namen smo 
uporabili sredstva iz lastnih virov, in sicer 
27.600 evrov za gradbeno-zidarska dela, 
zvočno izolacijo stropov in sten, izolativna 
vrata učilnic in pisarn, dela elektrikarja in 
pleskarska dela ter 4600 evrov za nakup 
opreme (pisarna, arhiv in učilnice). Veseli 

smo, da smo našim uporabnikom in 
predvsem strokovnim delavcem ponudili 
boljše pogoje za delo. Verjamem, da bomo 
tudi v prihodnosti – skupaj z županom 
in ustreznimi službami občine – uspešno 
nadaljevali delo in iskali najboljše rešitve 
tudi glede energetske ureditve sosednje 
stavbe, dokončanja fasade in izolacije. 
Zahvaljujem se županu, Ivanu Žagarju 
za razumevanje in pomoč pri reševanju 
prostorske problematike glasbene šole, 
prav tako se zahvaljujem za razumevanje 
naših težav in potreb po dodatnih 
prostorih direktorju tednika Panorama, 
gospodu Bojanu Siniču, vsem zaposlenim 
pri tedniku Panorama in Imposu.

Radmila Bikić Magdić, 
prof., ravnateljica GŠ Slov. Bistrica

POLETNE POČITNICE V 2. OSNOVNI ŠOLI 
SLOVENSKA BISTRICA
Poletne počitnice so veselje za vsakega 
otroka, a tudi skrb za marsikaterega star-
ša. Ker razumemo stisko staršev, smo v ta 
namen tudi letos na 2. osnovni šoli Slo-
venska Bistrica organizirali poletno poči-
tniško varstvo, ki je bilo namenjeno vsem 
učencem, ki obiskujejo osnovne šole v ob-
čini Slovenska Bistrica. 

Izvajalki programa počitniškega varstva, 
Tina Tomasini in Patricija Simrajh, sva 
poskrbeli za pester in aktiven program, 
ki je zajemal ustvarjalno in športno pre-
življanje časa in sprostitvene dejavnosti. 
Velik poudarek sva namenjali prosti igri, 
pri kateri otrok razvija samostojnost, sa-
mozaupanje, kreativnost in domišljijo. 

Učenci so največ časa preživeli na pros-
tem. Z malo vzpodbude so usvojili igre 
naših dedkov in babic. Igro »zemljo krast« 
so se najraje igrali v parku, kjer so s pali-
co risali po pesku. Ob izteku počitnic se je 
približeval tudi konec poletnega druženja 
in varstva učencev. Ti so pripravili »Poka-
ži, kaj znaš« in se predstavili s čarovniški-
mi triki, trebušnim plesom, gimnastični-
mi vajami, s plesom in s petjem.  
»Se vidimo drugo leto, ne?« je rekla ena 
izmed deklic. Sledil je močan objem vseh 
učencev, ki so nato skupaj staknili roke v 
pozdrav: »Se vidimo naslednje leto!«

Patricija Simrajh

Foto: Aleš Kolar
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MEDVRSTNIŠKO DRUŽENJE

stnega dne. Pripravili smo dve delavnici: 
Nakit iz aluminijaste žice, pri kateri so si 
udeleženci izdelali čudovit nakit, in Skriv-
nosti vremena na dlani, pri kateri so obi-
skovalci ugotovili, zakaj je nebo modro, 
kako nastane oblak in še in še. Poleg tega 
pa smo svoje izdelke ponudili na stojnici.
Delavnost je vrednota, ki ji naši učenci 
zvesto sledijo in jo uresničujejo preko raz-
ličnih delovnih akcij in zaposlitev. Tako 
smo ponovno zbirali star papir, pri čemer 
smo si ponovno pomagali z našim rume-
nim kombijem. Tudi kombi pomembno 
prispeva k temu, da so barve našega vrti-
ljaka (beri aktivnosti) vse bolj pisane. 
Tudi zato smo se odločili, da gremo v širšo 
akcijo. Učitelji smo se povezali in se odlo-
čili, da 21. 12. 2016 pripravimo v Sloven-
ski Bistrici dobrodelni koncert z zveneči-
mi imeni slovenske glasbene in zabavne 
scene, s katerim bomo zbirali sredstva za 
nakup novega kombija. Ker želimo, da se 
mavričnost vrtiljaka ohrani ali celo še po-
pestri. Nam boste pri tem pomagali tudi 
vi? 

Klavdija Fridrih, ravnateljica

Pohod učencev 2. OŠ Slovenska Bistrica 
in otrok Vrtca Otona Župančiča Sloven-
ska Bistrica (Enota Ciciban).
Konec meseca septembra smo se otroci 
Vrtca Ciciban odpravili na pohod z učenci 
2. osnovne šole do Močeradove poti. Že 
zjutraj so prišli učenci 5. razreda z učite-
ljico Mihelo Resnik in nas pričakali pred 
vhodom vrtca. Vrtčevski otroci so se obi-
ska že zelo veselili. Najprej smo se s peto-
šolci spoznali in vsak vrtčevski otrok je pe-
tošolcu podaril zapestnico prijateljstva, ki 
jo je sam izdelal. Potem je vsak petošolec 
prijel svojega vrtčevskega prijatelja in pred 
odhodom na pohod smo se morali pogo-
voriti še o varni hoji. Pri vrtcu smo imeli 

poligon (pomanjšanje prometne znake in 
semafor) in petošolci so vrtčevske otroke 
popeljali skozi prometni poligon in jim 
pripovedovali, kaj pomeni kateri znak, kje 
moramo počakati, kako pravilno prečka-
mo cesto. 

SEPTEMBRSKI ŠOLSKI VRTILJAK SE JE 
NA MINKI ZAČEL VRTETI 
Pogumno smo zakorakali v novo šolsko 
leto. Šola skuša vzporedno delovati tako 
po svojem ožjem (tudi z zakoni določe-
nem) poslanstvu kot se angažirati tudi v 
širšem socialnem okolju. Želimo se vklju-
čiti, a hkrati ohranjati svoje posebnosti, ki 
bogatijo nas same in tudi okolje, o čemer 
smo prepričani.
Vrtiljak nas je popeljal že na prva šol-
ska tekmovanja v nogometu, kjer so naši 
učenci uspešno zastopali našo šolo in se 
pogumno in spretno zoperstavljali starej-
šim, večjim in močnejšim sotekmovalcem 
iz varstveno-delovnih centrov. Za zdravje, 
gibanje, »športanje« še vedno skrbimo: 
vključili smo se v projekt Welness, v sklo-
pu katerega s pravilno prehrano, gibanjem 

in razvajanjem v termah sledimo najso-
dobnejšim smernicam o zdravem načinu 
življenja. S športom smo si popestrili tudi 
29. september, ko so se učenci šole pome-
rili na šolskem turnirju v nogometu in v 
elementih nogometa. Toplo, nič kaj je-
sensko sonce je ta dan božalo naš vrtiljak.
Na vrtiljaku bomo skušali uvesti tudi ne-
kaj novosti: priključili se bomo k turistič-
nemu projektu Turizmu pomaga lastna 
glava z naslovom »Potujem, torej sem«, 
pri čemer bodo naši učenci dokazali, da se 
lahko uspešno in aktivno vključijo tudi pri 
promociji turistične ponudbe v Slovenski 
Bistrici. Pripravljamo nek čisto svoj model 
turistične ponudbe in način njenega po-
sredovanja, ki bo osredotočen predvsem 
na osebe s posebnimi potrebami (glede 
na to, da je Slovenska Bistrica »občina po 
meri invalida«). Več naj zaenkrat ostane 
skrivnost!
Sicer smo na vrtiljak vključevanja in roč-
nih spretnosti v septembru stopili tudi s 
sodelovanjem na Podobah bistriških do-
mačij, kjer smo Fridi, letos znanstvenici, 
pomagali pri praznovanju njenega roj-

No, potem pa smo bili pripravljeni na 
pravi pohod. Med potjo so petošolci bili 
pravi skrbniki vrtčevskih otrok. Prijeli so 
jih za roko, jih skrbno poučili o pravilnem 
prečkanju ceste, o hoji po pločniku in se-
veda so med potjo že začele nastajati prave 
prijateljske vezi. Na travniku pred gozdom 
smo naredili velik krog in se naučili basni 
o hiški ter zapeli pesem o prijateljstvu ter 
iskali kobilice. Nato smo skupaj malica-
li in čas je ta dan kot zanalašč še hitreje 
tekel. Odpravili smo se nazaj proti šoli in 
vrtcu. Po slovesu je nekdo izmed petošol-
cev vprašal, ali bi lahko vrtčevski otroci 
odšli skupaj z njimi v razred? Vsi smo se 
nasmejali, ampak dobili smo idejo za naše 
naslednje druženje. Ob koncu pa samo še 
en dokaz, da je lahko medvrstniško učenje 
prijetno, uspešno in zanimivo. 

Suzana Mlakar, vzgojiteljica
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Slikanica LOVRO S KOŠEM GRE vas čaka v knjižnici
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica leto 2016 obele-
žuje kot leto domoznanstva. Ob tej priložnosti je izšla slikanica 
o prvem potujočem knjižničarju na Slovenskem – Lovru Stepi-
šniku. Avtorica je domača knjižničarka Saša Šega Crnič, ki nas 
z zgodbo popelje skozi Stepišnikovo življenje in delo, ki je bilo 
vseskozi povezano z iskreno ljubeznijo do domačega jezika in 
knjige. Slikanico bogatijo izvirne ilustracije Maruše Crnič. Sli-
kanico lahko kupite v osrednji in vseh krajevnih knjižnicah. 

VPIS K PRAVLJIČNIM URICAM

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
V SVET DOMIŠLJIJE Z ROALDOM DAHLOM
Ob 100. obletnici rojstva enega najbolj znanih britanskih pisa-
teljev in uspešnih mladinskih pisateljev, Roalda Dahla, so se po 
vsem svetu odvijale razne dejavnosti. Različne aktivnosti so bile 
povezane z branjem njegovih del in ogledi filmov, posnetih po 
njegovih besedilih. 
V okviru praznovanja obletnice je bila tudi v osrednji knjižnici 
Slovenska Bistrica na ogled razstava avtorjevih del, ki so kar kli-
cala po branju tako otroke kot odrasle bralce. 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 
Letošnja bralna značka za odrasle, ki poteka pod sloganom Sko-
zi besede Slovenk, bo potekala še do konca oktobra. Vse, ki so-
delujete in še niste oddali zloženke, naj spomnimo, da na prip-
ravljeno zloženko zapišete seznam prebranih del in kratke vtise 
o prebranem ter jo oddate v osrednji ali v kateri od krajevnih 
knjižnic do konca oktobra. V decembru bo ob zaključku bralne 
značke prireditev, ko bomo gostili izbranega gosta in ko bodo 
vsi sodelujoči prejeli tudi simbolično nagrado za sodelovanje. 

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO
V mesecu oktobru se začnejo izvajati bibliopedagoške ure, ki so 
namenjene vsem sedmošolcem in dijakom prvega letnika sre-
dnjih šol. Našo knjižnico skupaj s šolsko koordinatorko obiš-
čejo v okviru projekta Rastem s knjigo. Ob obisku učencem in 
dijakom pripravimo razstavo priporočenih knjig, predstavimo 
posamezne avtorje in njihove literarne prvence. Hkrati jim 
predstavimo tudi našo knjižnico in jih seznanimo s cobbisom/
opacom. Vsem ponudimo tudi možnost vpisa v knjižnico brez 
plačila izkaznice. Ob zaključku obiska so učenci letos prejeli li-
terarno delo slovenskega književnika Vinka Möderndorferja Kit 
na plaži, srednješolci pa literarno delo slovenske avtorice Marja-
ne Moškrič Sanje o belem štrpedu.

Pionirska knjižnica SLOVENSKA BI-
STRICA
Oktobra so se bodo ponovno začele odvi-
jati pravljične urice za otroke, ki bodo po-
tekale do konca marca. Srečevali se bomo 
ob četrtkih od 16.30 do 17.30.
K poslušanju so vabljeni otroci od 5. leta 
starosti. Otroci ostanejo pri pravljični uri 
sami, brez spremstva staršev. 
Svojega otroka prijavite osebno v Pio-
nirski knjižnici Slovenska Bistrica ali po 

telefonu 02 80 55 106 v odpiralnem času 
knjižnice. Prijave zbiramo vsak ponede-
ljek, torek in sredo.
Knjižnica POLJČANE
Srečevali se bomo ob ponedeljkih od 17. 
do 18. ure. Zaradi lažje organizacije in iz-
vajanja dejavnosti bodo skupine številčno 
omejene.
Za prisotnost pri pravljičnih uricah otroka 
prijavite osebno v KNJIŽNICI POLJČA-
NE ali po tel. na tel. št. 02 829 01 00 v od-

piralnem času knjižnice. Prijave zbiramo 
vsak ponedeljek, torek in četrtek.
V drugih krajevnih knjižnicah prijave 
niso potrebne. Pravljice se bodo odvijale:
• v knjižnici v Makolah: ob ponedeljkih 

od 15.00 do 16.00,
• v knjižnici na Tinju: ob sredah od 17.00 

do 18.00,
• v knjižnici na Keblju: ob sobotah od 

9.00 do 10.00.

PREPROSTO IN UGODNO TISKANJE – PRINTBOX TUDI V KNJIŽNICI
V knjižnici v Slovenski Bistrici je upo-
rabnikom in obiskovalcem knjižnice kot 
novost na voljo printbox. Printbox je sa-
mopostrežni avtomat, kar pomeni, da vse 
storitve opravi uporabnik sam. Uporaba 
je varna, hitra in preprosta. 
Printbox ponuja tiskanje, kopiranje in 
skeniranje Za tiskanje dokumentov pot-
rebujete printbox kredite, ki jih izvedete z 
gotovino ali moneto na kateremkoli prin-
tboxu ali s spletnim nakupom (z nakazi-
lom na TRR ali s plačilno kartico). 
Tudi nalaganje dokumentov na printbox 

je izjemno preprosto in hitro. Registrirani 
uporabniki imate na voljo več možnosti za 
nalaganje dokumentov: USB-ključ, prek 
e-pošte ali spletne strani sl.printbox.net, 
Printbox Windows program, Printbox 
Android mobilno aplikacijo, Printbox vir-
tualna knjižnica, skener. Pri tiskanju brez 
registracije je mogoče datoteke tiskati z 
USB-ključka, Printbox knjižnice in ske-
nerja. 
Obiščite nas in si sami preprosto ter ugo-
dno natisnite želeni dokument. 
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS                     
RAZSTAVA V OKVIRU 20. PODOB BISTRIŠKIH DOMAČIJ

V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici so 
v okviru 20. podob bistriških domačij bile 
na ogled razstave lokalnih umetniških 
društev. Slikarska dela so razstavljali čla-
ni Likovnega društva Paleta iz Slovenske 
Bistrice. Sodelovali so Uroš Čož, Svetlana 
Godec, Štefka Jesenek - Šeša, Stanka Jan-
žič, Franc Kolar, Zvonimira Male, Stanka 
Reis in Romana Sagadin.
V vitrinah je bila na ogled razstava, poi-

menovana Replike starih lončenih posod 
Kulturno-izobraževalnega društva kera-
mikov in lončarjev Podravja Majolika. 
Svoja dela so razstavljale Irena Kramer, 
Ljubica Zgonec Zorko in Stanka Janžič.

RAZSTAVA DEL S SLIKARSKE ŠOLE RUDOLFA ŠPANZLA
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici 
je bila na ogled razstava likovnih ume-
tnin, ki so nastale izpod rok udeležencev 
Španzlove slikarske šole Trompe l'Oeil, 
ki je tokrat potekala na Zgornji Polskavi. 
Letos se je slikarske šole udeležilo kar 22 
umetnikov iz Maribora, Hoč, Slovenske 
Bistrice in s Pragerskega. Sodelovali so 
tudi varovanci VDC Polž, ki so se likovno 

izražali pod budnim očesom Bože Majcen 
in Draga Kopšeta. 
Pobudnik slikarske šole je Daniel Gajšt, ki 
je pred leti k sodelovanju povabil mojstra 
Rudolfa Španzla. Udeleženci so se preiz-
kusili v različnih slikarskih tehnikah in 
nastale so odlične umetnine, ki si jih lahko 
ogledate v prostorih osrednje knjižnice. 

RAZSTAVA TIHO, TUKAJ BEREMO!
V sklopu bibliopedagoške ure so našo 
knjižnico obiskali učenci 2. osnovne šole 
Slovenska Bistrica. Poslušali so pravljico z 
naslovom Tiho, tukaj beremo! Z likovnim 
ustvarjanjem so nadaljevali v šoli, kjer so 
pod vodstvom učiteljic nastale ilustracije 
učencev po slišani knjižni predlogi. Nji-

hove risbe so na ogled v Pionirski knji-
žnici. Knjižničarka je to pravljico izbrala, 
da bi mlade bralce spodbudila k branju 
kakovostnih knjig in jih hkrati opozorila 
na bralne navade in kulturo vsakega po-
sameznika.

PREDAVANJE dr. Cvetke Avguštin POMEN SRCA ZA TELO IN ŽIVLJENJE
V čitalnici Knjižnice Josipa Vošnjaka 
smo v ponedeljek, 26. 9. 2016,  gostili dr. 
Cvetko Avguštin, ki je svoje predavanje 
posvetila POMENU SRCA ZA TELO IN 
ŽIVLJENJE.
Opozorila je, da vse prevečkrat pozablja-
mo, da srce ni le naša pomembna črpal-
ka, ampak da mu moramo znati večkrat 
prisluhniti, saj so v srcu naša čustva, ra-

dost, veselje, žalost in tudi energija. Opo-
zorila je, da se je treba poglobiti vase, kajti 
za dobro zdravje našega srca so velikega 
pomena prehrana, ki krepi vitalnost, pri-
merna telesna aktivnost in harmonični 
odnosi. Poudarila je, da jejmo to, kar nam 
ponuja narava, in pri pripravi živil čim 
manj komplicirajmo, skratka jejmo eno-
stavno in z razumom.

UTRINKI S PRIREDITEV                

LITERARNI VEČER Z VESNO MILEK
Na literarnem večeru smo tokrat gostili 
novinarko, publicistko, igralko in pisa-
teljico Vesno Milek. Izdala je dva roma-
na kratkih zgodb, Kalipso in Če. Roman 
Razpoložena za Pariz, ki je bil tudi osre-
dnja nit večera, pa je velik dokaz njenega 
literarnega talenta. Iz njenih del odseva 
strast, ki je podkrepljena z bogatim jezi-
kom in metaforiko. 
Skozi sproščen pogovor, ki ga je vodila 
Mojca Plaznik Plavec, je gostja razkrila 
zanimive drobce nastanka romana. Pravi, 
da obstaja nešteto romanov o Parizu, pa 
vendar je izdala svojega, saj je v Pariz eno-
stavno zaljubljena in je morala napisati 
svojo knjigo, svoj pogled, razmišljanje. Iz 

pogovora je vseskozi odsevala njena velika 
ljubezen do Pariza, ki ga je vsakič občutila 
drugače, na kar kaže tudi naslov knjige, saj 
je pri vsakem sprehodu po pariških ulicah 
bila razpoložena drugače. Pogovor pa ni 
mogel mimo še ene knjižne uspešnice, ki 
jo je prav tako zaznamovala na poseben 
način. To je biografija legendarnega igral-
ca in njenega dolgoletnega prijatelja Bori-
sa Cavazze, o katerem, kot pravi, je morala 
napisati zgodbo njegovega življenja, ki si 
jo takšna osebnost zasluži.

RAZSTAVE 
6. 10.–3. 11. 2016: razstava unikatnih iz-
delkov, nastalih v Društvu invalidov Slo-
venska Bistrica.
16. 10.– 12. 11. 2016: slikarska razstava 
domače umetnice Vere Avguštin.
PRIREDITVE
Ponedeljek, 7. 11. 2016, ob 18.30: preda-
vanje in predstavitev knjige Ana v meni 
avtorice mag. Danaje Lorenčič.
V sklopu predavanja avtorica razkri-
va motnje hranjenja s strokovnega in z 
osebnega vidika, saj se je dobrih deset 
let spopadala z anoreksijo in jo obenem 
strokovno preučevala v okviru magistr-
skega študija.
Ponedeljek, 14. 11. 2016, ob 18.30: otvori-
tev razstave in predstavitev ljubiteljskega 
fotografa ter avtorja fotomonografije Ma-
kole Milana Sternada.
V svoji zbirki je predstavil stare razgle-
dnice in fotografije haloške pokrajine. 
Monografija ima pomembno zgodo-
vinsko vrednost, saj zrcali odsev Makol 
in njihove okolice od 20. let prejšnjega 
stoletja pa vse do danes.
Sobota, 19. 11. 2016, ob 18.00: S sme-
hom do novih knjig: Seja hišnega sveta 
(Dramska skupina KUD Lojze Avžner 
Zgornja Ložnica); Slomškov dom, Slo-
venska Bistrica.
Ponedeljek, 21. 11. 2016, ob 18.30: lite-
rarni večer s pisateljem in novinarjem 
Zdenkom Kodričem. Knjigo Zadnja noč 
v Teheranu bosta predstavila avtor Zden-
ko Kodrič in glavni urednik založbe Lite-
ra Orlando Uršič.
Ponedeljek, 28. 11. 2016, ob 18.30: Pre-
davanje o psihoretotiki Zlatke Dreo (NLP 
Coach – TA terapevtka). Uspeh v živ-
ljenju je veliko večji, če znamo pravilno 
predstaviti svoje potenciale v obliki idej, 
zamisli, posredovanja svojega znanja 
drugim. To je umetnost retorikov in ka-
rizmatičnih osebnosti.
Četrtek, 3., 10., 17., 24. 11. 2016, ob 16.30: 
tečaj kaligrafije – gotica (Izvaja Natalija 
Resnik Gavez).
Ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 18.30: predsta-
vitvena ura 10-tedenskega programa POT 
DO IZVORA (Natalija Resnik Gavez), v 
katerem se skozi medsebojno druženje 
ob različnih nalogah lotevamo odstiranja 
blokad in korak za korak odkrivamo kre-
ativni življenjski stil, ki ždi v nas.
Ponedeljek, 12. 12. 2016, ob 18.30: zaklju-
ček bralne značke za odrasle s pravljič-
nim večerom.
Vse prireditve se bodo odvijale v prosto-
rih knjižnice na Trgu svobode 16 v Slo-
venski Bistrici. 

Vljudno vabljeni! 

Janja Pepelnak in Tanja Jakolič

KNJIŽNICA NAPOVEDUJE IN 
VABI
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FRANC PINTER BO VZTRAJAL DO TOKIA 

VELIČASTEN SPREJEM ZA TIMA GAJSERJA 

V Makolah, pred dvorcem Štatenberg, 
so v četrtek, 15. septembra, pripravi-
li veličasten sprejem za Tima Gajserja, 
svetovnega prvaka v motokrosu v razre-

du MXGP. Mladega, komaj 20-letnega 
šampiona iz Pečk pri Makolah, ki je že v 
svoji prvi sezoni slavil v elitnem razre-
du motokrosa, je navdušeno pozdravila 
večtisočglava množica. Tim Gajser se je 
na Štatenberg pripeljal v svojem slogu, na 
motorju, nato pa se je posvetil najmlajšim, 
ki jim je delil avtograme. Po nastopu glas-
benikov so se na odru ob Timu, njegovem 
očetu Bogomirju in celotni ekipi zvrstili 
številni govorniki, med njimi župan Obči-
ne Makole Franc Majcen, predsednik Av-
to-moto zveze Slovenije Anton Breznik, 

Bistriški strelec Franc Pinter - Ančo je 
septembra v Riu nastopil že na svojih 
sedmih paraolimpijskih igrah. V svo-
ji najmočnejši disciplini z zračno puško 
stoje v kategoriji R1, v njej je dobil tudi 
svoje štiri olimpijske medalje, je osvojil 
11. mesto in za dobre tri kroge ostal brez 

finalnega nastopa. Pinter je vtise s tekmo-
vanja strnil v pogovoru za Studio Bistrica. 
Ob tej priložnosti je povedal, da bo, če bo 
še naprej dosegal dobre rezultate, vztrajal 
tudi do naslednje paraolimpijade v Tokiu 
leta 2020.  

T. A. 

predsednik Olimpijskega komiteja Slo-
venije – Združenja športnih zvez Bogdan 
Gabrovec in nekdanji svetovni boksarski 
prvak Dejan Zavec, predsednik Moto 
kluba Grofi Attems Agim Bahtijaraj pa je 
Gajserjem izročil klubske telovnike. Tim 
Gajser je ob tej priložnosti povedal, da 
bo tudi v prihodnji sezoni ostal v Evropi, 
njegov cilj bo ubraniti naslov svetovnega 
prvaka.     

Tomaž Ajd 

Foto: Aleš Kolar

»NAZAJ V PRIHODNOST«
Dnevi evropske kulturne dediščine so se 
v Centru domače in umetnostne obrti 
Slovenska Bistrica začeli v soboto, 1. ok-
tobra, z otvo-
ritvijo razstave 
skulptur »Nazaj 
v prihodnost 2«, 
ki je nadaljeva-
nje slikarske raz-
stave in projekta 
»Nazaj v priho-
dnost«. Članice 
in člani Društva 
Majolika pod 
m e n t o r s k i m 

vodstvom akademskega slikarja Dušana 
Fišerja so v svojih delih raziskovali in li-
kovno interpretirali predmete kulturne 
dediščine skozi obliko, material, izvedbo 
in funkcijo. 18 nastalih del predstavlja 
subjektivni pristop pri iskanju zanimivih 
likovnih rešitev, ki so v duhu sodobnosti 
in aktualnosti in sooblikujejo skupinsko 
delo, ki je umeščeno tudi v zunanji ambi-
ent društvenih prostorov v grajski pristavi 
gradu Slovenska Bistrica. Razstava je bila 
na ogled do petka, 14. oktobra. Obisko-
valce je po njej vodila akademska slikarka 
Karin Lavin in razstavljenim delom doda-
la še dimenzijo senzibilizacije. L. Z. Z.

2. MEDNARODNI KNJIŽEVNI FESTIVAL ALIBI
V Tinjski Gori je od 23. do 25. septembra 
potekal 2. mednarodni krimi in noir 
književni festival – Alibi. Lanska krstna 
izvedba je bila lepo sprejeta, kar je dalo 
pobudniku festivala in pisatelju Renatu 
Bratkoviču še dodaten zagon. Letos je k 
sodelovanju privabil uveljavljene pisatelje: 
Američanko Kate Laity, ki je predavatelji-
ca ustvarjalnega pisanja, avtorica števil-
nih odmevnih kratkih zgodb in romanov, 
Grka Vassilisa Danellisa, ki je noir avtor 
mlajše generacije in vidni član Združe-
nja grških piscev kriminalnega leposlovja 
ELSAL, ter dva domača avtorja: Avgusta 
Demšarja, ki velja za legendo slovenske 

kriminalke, in mladega pisatelja Janeza Grma. Še posebej zanimivo je bilo v nedeljo, 
zadnji dan prireditve, ko so v gostišču Gora pod lipo pripravili literarni večer in druže-
nje z avtorji.                                                                                                                          T. A .






