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Štatenberg znova v znamenju motorjev Motoristični klub Grofi Attems iz 
Slovenske Bistrice je 29. in 30. maja na 
Štatenbergu že šesto leto zapored izvedel 
mednarodni zbor motoristov. Klubu, ki 
so ga ustanovili leta 2001, se je do danes 
pridružilo okrog 50 članov iz okoliških 
krajev Slovenske Bistrice. 
Shod je trajal dva dni, zato so organizatorji 
zagotovili tudi motoristični kamp. V dveh 
dneh so se zvrstile številne prireditve, 
osnovni cilj zbora pa je bilo druženje. 
Udeleženci so si izmenjavali motoristične 
izkušnje in prikazali delovanje motoristične 
zračne blazine. Sledila je panoramska 
vožnja po krajih bistriške in sosednjih 
občin, na koncu pa še družabno srečanje 
z glasbo, dobro hrano in motorističnimi 

Bistriški teater uprizoril komedijo Šah mat
Bistriški teater je v nedeljo, 24. maja, 
v Slomškovem domu v Slovenski 
Bistrici premierno uprizoril komedijo 
z naslovom Šah mat ali Šola moralne 
prenove za može in žene. Gre za delo 
avtorja Vinka Möderndorferja, v katerem 
avtor v obliki ljubezenske in politične 
satire prikaže, kako oblast najhitreje krši 
svoje zapovedi ljudstvu.

Bistriški teater poznamo po vrsti 
teatralnih spektaklov, ki obsegajo lastne 
gledališke uprizoritve, tudi dobrodelne, 
so pa tudi organizatorji še mnogih 
drugih dogodkov. Predstavo Šah mat je 
režiral Bistričan Niko Vodošek.
                                                                                                                                

A. M.

družabnimi igrami. Zbor 
so popestrile tudi gogo 
plesalke.
Atrakcija je bilo tako 
imenovano »kurjenje 
gume«, ki od voznika 
zahteva zvrhano mero 
spretnosti.

T. A.

Foto: Aleš Kolar

Avtor naslovnice: Aleš Kolar
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Lara Gril in Vesna Lešnik,  maturantki Srednje šole Slovenska Bistrica

Kamorkoli pogledamo, vse je že v znamenju 
poletja. Na trgu se mastijo s sladoledom, 
sonce nevzdržno sije in nam, maturantom, 
vliva energijo, ki jo zadnje čase nujno 
potrebujemo. Prvi, drugi in tretji letniki 
brezskrbno posedajo po klopcah in 
razpravljajo o načrtih za poletje. Kaj pa mi? 
Glavna tema naših pogovorov je seveda naša 
preljuba matura in z njo algebrski ulomki, 
povedkovi prilastki in suburbanizacija. 
Postali smo že stari znanci spopadanja 
s stresom, saj nas ta sploh ne gane več. 
Matura je bila tudi prva stvar, ki so nam 
jo mimogrede omenili že v prvem letniku. 
Takrat se je to zdelo še tako daleč.
V teh štirih letih pa vsekakor nismo 
razmišljali samo o maturi. Na Srednji šoli 
Slovenska Bistrica je vsak našel nekaj, kar 
mu je popestrilo vsakdanjik in ga oblikovalo 
v to, kar je danes. Pa naj bodo to prijatelji, 
pevski zbor, gledališki krožek, lutkovni 
krožek, podjetništvo, prostovoljstvo, 
raziskovalno delo ali šolski bend. Naše želje 
so bile vedno pozitivno sprejete in največkrat 
tudi udejanjene. Ne glede na to, kolikokrat je 
bilo že zapisano ali izrečeno, srednja šola je 

čisto zares prav posebno obdobje! Prehod iz 
osnovne v srednjo šolo mnogi opisujejo kot 
šok. Novi ljudje, drugačni profesorji, novi 
načini ocenjevanja znanja in ogroooomne 
količine snovi. Sem prideš neprepričan, 
poln strahov in dvomov o tem, kaj te čaka v 
prihajajočem obdobju. Nato dnevi minevajo, 
dogodki se odvijajo, prijateljstva poglabljajo 
in kar naenkrat je vsega konec. Največkrat 
dijaki nestrpno pričakujemo konec šolskega 
leta. Letos za nas, četrte letnike, zagotovo ni 
tako. Za sabo z odhodom s šole pustiš tudi 
košček sebe, nove celote, ki si jo ustvaril in se 
vanjo razvil. Kar naenkrat se zalotiš, da stojiš 
pred zgradbo, ki je v teh letih postala skoraj 
tvoj dom, in ne razumeš, kako je mogoče, da 
se je v štirih letih toliko spremenilo. Vsako 

leto lahko opišemo kot neko popolnoma 
novo stopnjo, na kateri odkriješ delček sebe, 
ki ga prej še nisi poznal.
Ključno vprašanje, s katerim se spopadamo, 
je: kam zdaj? Naša prihodnost je nejasna. 
Čeprav smo prijave na fakultete že oddali, 
je še zmeraj vse »v zraku«. Nam bo uspelo? 
Vsa prejšnja leta smo v prihodnost zrli 
vedoč, kam gremo. V naših glavah je bilo 
vse izrisano, poznano in varno. Zdaj čisto 
zatrdno ne vemo prav ničesar. Novo okolje, 
drugi ljudje, novi izzivi … Spet, še enkrat 
znova. A kljub vsemu tokrat nekako nismo 
neprepričani in dvomeči, kot smo bili pri 
prejšnjem prestopu, čeprav je ta odločilnejši. 
Srednja šola da posamezniku občutek, 
da je zmožen. Prihodnosti naenkrat ne 
dojemaš kot grožnjo, temveč kot izziv in kot 
možnost, da se razvijaš dalje. Naj se sliši še 
tako klišejsko – v srednji šoli odrasteš! Vse 
te kvalitete in spomine nato nosiš s sabo, 
kamorkoli greš.

»Štiri leta na 
Srednji šoli 
S l o v e n s k a 
Bistrica sem 
izkoristil za 
potovanja v 
tuje države, 
igranje v lut-
kovnem in 
d r a m s k e m 

»Veliko ljudi 
pravi, da jim 
šola predstavlja 
skoraj osovra-
ženo obveznost 
in da je doblje-
no znanje pov-
sem nekoristno. 
Temu sama po 
teh letih ne bi 

»Zame je bil 
vstop v srednjo 
šolo začetek po-
polnoma novega 
in razburljivega 
življenja. Ne-
kako se je vse 
spremenilo, stare 
navade in vsak-
danja rutina 

Srednja šola pa res ni kar tako!

osnovne šole so se prekinile. V srednji šoli 
sem odkrila to, kar sem in kar si v življe-
nju želim. Šport in glasba, moji največji 
strasti, sta postali enakopravni, lahko sem 
ju enakovredno razvijala. Odprle so se 
različne možnosti potovanj, raziskovanj 
in spoznavanja novih obrazov. Vso zna-
nje, pridobljeno v vseh štirih letih, mi je 
razširilo obzorja in odprlo oči. Vse to je 
naredilo kratko obdobje tako posebno. S 
šole odhajam z veliko izkušnjami in v pri-
čakovanju, kaj mi bo prineslo nadaljnje 
življenje. Moram priznati, da se ga zelo 
veselim. Ampak srednješolski spomini in 
prijatelji bodo zagotovo ostali večno.«
   

Lara Gril, 4. b

mogla bolj nasprotovati. Meni je šola 
predstavljala druženje in v mnogih 
pogledih tudi zabavo. Spominjam se 
izmenjav, izletov, pevskega zbora, gle-
dališkega krožka, prostovoljnega dela, 
jutranjih kavic in preprosto življenja, 
ki te oblikuje v to, kar si. Seveda so bile 
tu tudi ure sedenja pred zvezki, kar 
pa nikakor ni nekoristno. Vsak vložen 
trud se na koncu nekje obrestuje. Na 
prihodnost gledam optimistično in se 
veselim vsega, kar prihaja, kljub vedno 
večjim obveznostim. Če se osredotočaš 
na dobre stvari, jih je naenkrat vsepov-
sod polno.«

Vesna Lešnik, 4. b

gledališču, petje v pevskem zboru SŠSB, 
sodelovanje pri mednarodnih projektih 
… S paleto novih znanj zapuščam sre-
dnjo šolo in se veselim prihodnosti!«

Luka Potočnik, 4. c

»To je pravi pomen znanja. To, da 
sam v drobnih trenutkih svojega 
življenja nekaj odkriješ z muko, 
radostjo, zmagoslavjem, s trudom, 
dokler to ne postane del tebe, kot je 
lahko del tebe le nekaj, kar je vtkano 
v zgradbo tvojega življenja.« 

(Thomas Wolf) 

Foto: Foto BrbreFoto: Foto Brbre
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Funkcijo načelnika Upravne enote Slo-
venska Bistrica je s 1. aprilom prevzel 
Emil Trontelj iz Šmarja pri Jelšah.
Pred tem je vodil Upravno enoto Kranj. V 
pogovoru za TV Studio Bistrica je nekoli-
ko podrobneje predstavil bistriško uprav-
no enoto. Spregovoril je tudi o nekaterih 
drugih nalogah ter usmeritvah in ciljih na 
področju reorganizacije oziroma reforme 
javne uprave v Sloveniji.

Drago Čož

Delegacija državnega sveta na obisku v Slovenski Bistrici
Delegacija državnega sveta pod vodstvom 
predsednika Mitje Bervarja je na povabilo 
župana Občine Slovenska Bistrica dr. Iva-
na Žagarja v sredo, 20. maja, obiskala Slo-
vensko Bistrico. Delegacija, v kateri so bili 
tudi državni svetniki Milan Lukič, Milan 
Ozimič in Rudi Matjašič, se je z županom, 
podžupanom Stanislavom Mlakarjem, 
direktorjem občinske uprave Brankom 
Žnidarjem in vodjo oddelka za gospo-
darstvo Moniko Kirbiš Rojs pogovarjala 
o aktualnih razmerah v občini Slovenska 
Bistrica. Državni svetniki so obiskali tudi 

družbo Impol, kjer so jih 
sprejeli izvršni direktor 
Edvard Slaček, izvršna 
direktorica Irena Šela, 
član upravnega odbora 
Janko Žerjav in name-
stnik predsednika uprav-
nega odbora Vlado Le-
skovar. Seznanili so se z 
delovanjem podjetja in si 
ogledali del proizvodnje.

 
T. A.

Nov načelnik UE Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar

Občinska uprava, Oddelek za družbene 
dejavnosti

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pra-
vilnika o sofinanciranju humanitarnih 
društev iz proračuna Občine Slovenska 
Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/2015) obvešča 
humanitarna društva, da je javni razpis 
za sofinanciranje humanitarnih dru-
štev iz proračuna Občine Slovenska Bi-
strica v letu 2015 objavljen na spletnih 

straneh Občine Slovenska Bistrica, na na-
slovu www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se pri-
javijo na razpis z izpolnjenimi obrazci 
razpisne dokumentacije in z vsemi zahte-
vanimi prilogami. Kandidati lahko razpi-
sno dokumentacijo prejmejo od 16. do 30. 
6. 2015 v tajništvu Oddelka za družbene 
dejavnosti Občine Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistri-
ca. Razpisno dokumentacijo lahko zahte-
vajo tudi po elektronski pošti na naslovu 
obcina@slov-bistrica.si.

Razpisna dokumentacija je objavljena 
tudi na spletni strani Občine Slovenska 
Bistrica, na naslovu www.slovenska-bi-
strica.si. Vse dodatno potrebne informa-
cije lahko kandidati pridobijo na naslo-
vu Občina Slovenska Bistrica, Občinska 
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Kolodvorska ulica 10, pri Zlatki Mlakar 
(tel. št. 02/843 28 42, faks 02/843 28 50, 
e-mail: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.)
Kandidatom priporočamo, da se za oseb-
ne konzultacije predhodno najavijo po 
telefonu.

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

Občinska uprava, Oddelek za družbene 
dejavnosti

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pravilni-
ka o sofinanciranju društev upokojencev 
iz proračuna Občine Slovenska Bistri-
ca (Ur. l. RS, št. 55/13,34/15) obvešča 
društva upokojencev, da je javni razpis 
za sofinanciranje društev upokojencev 
iz proračuna Občine Slovenska Bistrica 
v letu 2015 objavljen na spletnih straneh 
Občine Slovenska Bistrica, na naslovu 

www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se prija-
vijo na razpis z izpolnjenimi obrazci raz-
pisne dokumentacije in z vsemi zahteva-
nimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo 
prejmejo od 9. do 23. 6. 2015 v tajništvu 
Oddelka za družbene dejavnosti Občine 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 
2310 Slovenska Bistrica. Razpisno doku-
mentacijo lahko zahtevajo tudi po elek-
tronski pošti na naslovu obcina@slov-bi-
strica.si.
Razpisna dokumentacija je objavljena 

tudi na spletni strani Občine Slovenska 
Bistrica na naslovu www.slovenska-bi-
strica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko 
kandidati pridobijo na naslovu Občina 
Slovenska Bistrica, Občinska uprava, 
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolod-
vorska ulica 10, pri Zlatki Mlakar (tel. št. 
02/843 28 42, faks 02/843 28 50, e-mail: 
zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.)
Kandidatom priporočamo, da se za 
osebne konzultacije predhodno najavijo 
po telefonu.

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA
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Jože Fajs dobitnik plakete Svobodnih sindikatov Slovenije
Pred 1. majem je Jože Fajs, zaposlen v Teh-
niki Set, na pobudo Sindikata kovinske 
in elektroindustrije za Štajersko prejel 
plaketo Svobodnih sindikatov Slovenije. 
Pred 18 leti je bil pobudnik športnih iger 
v Impolu, pomembno vlogo je odigral 
tudi v Štajerski regiji, kjer je zadnjih pet 
let predsednik športne komisije in predse-
dnik športne komisije Sindikata kovinske 
in elektroindustrije Slovenije.
Pomemben pečat je dodal tudi k letnim in 
zimskim športnim igram SKEI Slovenije, 
ki jih je tudi povezoval. Zadnja tri leta je 
predsednik novoustanovljenega Društva 
za promocijo zdravja Impol, ki šteje okoli 
300 aktivnih članov. Fajs ima razvit soci-
alni čut za človeka in je pripravljen poma-
gati na vseh področjih. V sindikalno delo 

je kljub službenim 
obveznostim vpet 
tudi izven delovne-
ga časa, je skromen 
in s svojim zgledom 
postavlja trdne teme-
lje za dolgoročni us-
peh na sindikalnem 
področju. Sicer pa že 
skoraj dve desetletji 
soustvarja športne in 
druge prispevke na 
bistriški lokalni tele-
viziji.

T. A.

Foto: Aleš Kolar

Problematika zapuščenih živali
Občina Slovenska Bistrica je pri oskrbi za 
zapuščene živali zavezana zakonodaji in 
mora spoštovati Zakon o zaščiti živali kot 
tudi Pravilnik o pogojih za zavetišča za za-
puščene živali. 
Oseba (fizična ali pravna), ki žival hrani/
oskrbuje, se šteje za skrbnika in odgovarja 
za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo živali 
in njeno potomstvo (tudi za sterilizacijo, 
kastracijo, obisk veterinarja).
Zaradi porasta števila živali in stroškov, ki 
so s tem povezani, se, da bi problematiko 
zapuščenih živali reševali, obračamo na 

vas – občane in vas 
pozivamo, da ustre-
zno skrbite za svoje 
živali, še posebej v 
poletnih/dopustni-
ških mesecih.

Občina Slovenska 
Bistrica

Občinska uprava, Oddelek za gospodarstvo
NAJAVA RAZPISOV

sredstev za pospeševanje malega
gospodarstva in kmetijstva

na območju občine Slovenska Bistrica za 
leto 2015

Občina Slovenska Bistrica obvešča podjetni-
ke in obrtnike ter fizične osebe, ki se ukvarja-
jo s kmetijsko dejavnostjo na območju obči-
ne Slovenska Bistrica in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev ter imajo stalno 
prebivališče na območju občine Slovenska 
Bistrica, da bodo na spletni strani Občine 
Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si 
predvidoma konec meseca junija oziroma v 
mesecu juliju objavljeni naslednji razpisi:
1. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska 
posojila s subvencionirano obrestno mero 
za pospeševanje malega gospodarstva in 
obrti na območju občine Slovenska Bistri-
ca za leto 2015.

Razpis bo predvidoma odprt v drugi polovi-
ci junija. Za pridobitev posojila bo potrebno 
oddati izpolnjeno vlogo, ki bo dostopna v 
sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, 
na spletni strani Občine in v izbrani banki za 
kreditiranje investicij.
Obravnava vlog bo sprotna do predvido-
ma sredine oktobra 2015 oziroma do porabe 
sredstev.

2. JAVNI RAZPIS sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva na območju občine Slo-
venska Bistrica za leto 2015.
Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev 
bo potrebno oddati izpolnjeno vlogo s prilo-
ženo zahtevano prilogo (dokumentacijo), ki 
bo dostopna v sprejemni pisarni Občine Slo-
venska Bistrica, na spletni strani Občine in na 
sedežu Kmetijsko svetovalne službe Slovenska 
Bistrica.
Prednost bodo imeli prosilci, ki v zadnjih treh 
letih niso prejeli sredstev iz tega naslova.

Dodatne informacije bodo dostopne v času 
razpisa (julija) na Občini Slovenska Bistrica.

3. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska 
posojila s subvencionirano obrestno mero 
v kmetijski dejavnosti na območju občine 
Slovenska Bistrica za leto 2015. 
Razpis se bo predvidoma odprl v drugi po-
lovici junija. Za posojilo bo potrebno oddati 
izpolnjeno vlogo, ki bo dostopna v sprejemni 
pisarni Občine Slovenska Bistrica, na spletni 
strani Občine ter na sedežu Kmetijsko sve-
tovalne službe Slovenska Bistrica in izbrane 
banke.
Obravnava vlog bo sprotna do 15. 10. 2015 
oziroma do porabe sredstev.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo 
na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 
10, Slovenska Bistrica, Slavka Zafošnik (tel. 
št.: 843 28 38).

Občina Slovenska Bistrica

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Aleš Kolar
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Valerija Kidrič, univ. dipl. soc. delavka, direktorica CSD Slovenska Bistrica
Majda Vihtelič, univ. dipl. soc. delavka, strokovna delavka CSD Slovenska Bistrica

Delo centra za socialno delo na področju nasilja nad starejšimi

Center za socialno delo Slovenska Bistrica 
se pri delu na področju varstva starejših 
oseb srečuje s problematiko nasilja in 
trpinčenja starejših. Strokovni delavci 
pri svojem delu s starejšimi spoznavamo, 
da so zlorabe, žal, vsakdanja resničnost 
mnogih starih ljudi.
Delež obravnav nasilnih vedenj in ravnanj 
odraslih otrok do njihovih staršev se 
zadnja leta povečuje, prav tako delež 
obravnav nasilnega vedenja starejših 
mož do svojih žena. Nasilna vedenja in 
ravnanja so v teh primerih povezana z 
alkoholizmom, težavami v duševnem 
zdravju, brezposelnostjo odraslih otrok in 
njihovim posebnim načinom življenja.
Obravnava nasilja starejših je specifična, 
saj gre za ljudi, ki so pogosto nemočni, 
odvisni od pomoči svojih otrok, niso več 
sposobni spreminjati svojih vedenj in 
ravnanj, nasilna ravnanja in vedenja so 
v teh družinah prisotna že dalj časa in 
so zakoreninjena v družinskih vzorcih, 
pogosto jih spremlja tudi alkoholizem, ter 
težave v duševnem zdravju. Obravnava 
družinskega nasilja v teh primerih zahteva 
specifične in drugačne pristope načina 
reševanja problematike. 
Cilj obravnave je zmanjšati nasilna vede-
nja in ravnanja in zaščititi starejšega člo-
veka pred nasiljem, ga včasih umakniti iz 
ogrožajočega okolja, v reševanje proble-
matike pritegniti ostalo podporno social-
no mrežo. Osebe, ki uporabljajo ta vedenja 
in ravnanja, pa usmerjati v spremembe, 
zdravljenje alkoholizma in težav v dušev-
nem zdravju. Pri obravnavi teh primerov 
je potrebno še bolj tesno povezovanje 
vseh služb, ki se s starejšim uporabnikom 

srečujejo pri reševanju problematike dru-
žinskega nasilja – CSD, policije, zdravstva, 
podporne socialne mreže …
Velikokrat je kot pomoč dovolj le pogovor 
v družini starega človeka, svetovanje, kako 
ravnati, kako si pomagati in kako se raz-
bremeniti pri skrbi za starejšega človeka.
Bolj kompleksna obravnava nasilja nad 
starejšimi je potrebna tam, kjer gre za al-
koholizem, težave v duševnem zdravju, 
osebnostne motnje pri tistih, ki se nasilno 
vedejo do svojih starejših družinskih čla-
nov in z njimi ravnajo nasilno.
VAROVALNI DEJAVNIKI PRED NA-
SILJEM IN TRPINČENJEM NAD STA-
REJŠIMI
1. Zelo pomembna je pomoč v obliki sve-
tovanja, informiranja, izobraževanja, pod-
pore neformalnim negovalcem v družini 
– svojcem, saj zaradi neznanja, nevednos-
ti, stresa, materialne stiske, preobremenje-
nosti uporabljajo do svojih starejših članov 
vedenja in ravnanja, ki so nasilna. Svojce, 
ki živijo s starejšo osebo in zanjo skrbijo, 
je potrebno o problematiki starejših ljudi 
nenehno izobraževati in jim pomagati pri 
tem, da bodo znali svojim starejšim dru-
žinskim članom ustrezno pomagati, jih 
ustrezno oskrbovati in negovati ter razu-
meti. Te oblike pomoči svojcem – nefor-
malnim negovalcem v družini, ki skrbijo 
za starejšega človeka, v našem lokalnem 
okolju ni in bo v prihodnje prav zaradi na-
raščanja števila starejših ljudi nujno pot-
rebna.
2. Spremeniti se mora odnos do staros-
ti, starih ljudi, predvsem pa se morajo 
izboljšati povezave med vsemi tremi ge-
neracijami: mlado, srednjo in staro. Po-

jenost. Kot so pokazale raziskave, pa so 
ravno slabi odnosi in nerazumevanje med 
žrtvijo in storilcem eden pogostejših de-
javnikov tveganja pri zlorabi starih ljudi. 
Prepad med generacijami lahko vodi k 
zlorabam tako nad starimi ljudmi kot tudi 
k tistim, ki jih stari ljudje izvajajo nad svo-
jimi negovalci.
3. Zelo pomembno je preventivno razvi-
jati medgeneracijske programe in spod-
bujati sožitje med generacijami ter druge 
preventivne programe za starejše ljudi v 
lokalnih skupnostih. Dober primer tovr-
stnih povezav je širjenje skupin starih za 
samopomoč in družabništva s starim člo-
vekom, ki že desetletja poteka v Sloveniji. 
Temu projektu se je pred 20 leti  priklju-
čila tudi naša občina. V lokalni skupnosti 
je dober primer preventivnega programa 
za starejše Center za starejše Metulj Slo-
venska Bistrica, ki je nastal kot odgovor 
na potrebe starejše generacije na območju 
bistriške občine.
4. O nasilju nad starimi ljudmi je treba v 
družbi javno spregovoriti in se o tem čim 
več pogovarjati. V družbi je potrebno čim 
hitreje sprejeti ukrepe in rešitve, ki bodo 
vodile k zmanjšanju in odpravljanju nasi-
lja nad starejšimi. Število stare populacije 
se namreč naglo povečuje, s tem pa tudi 
število ljudi, ki so bolj ranljivi in izpostav-
ljeni zlorabam. Razvijati bo potrebno nove 
programe in oblike pomoči, namenjene 
starejšim in njihovim družinskim članom, 
da bomo vsi skupaj zagotovili vsem starim 
v družbi kakovostno starost, ne le v mate-
rialnem smisli, ampak predvsem v nema-
terialnem. Zavedajmo se tega, da bomo z 
razvojem novih oblik dela s starimi, novi-
mi programi, metodami in novimi oblika-
mi pomoči tudi sebi zagotovili preživljanje 
kakovostnega obdobja starosti. 
NAMESTO ZAKLJUČKA
Vsem tistim starejšim, ki doživljate na-
silna ravnanja in vedenja bodisi s strani 
partnerja, svojih otrok ali koga drugega, s 
katerim živite, svetujemo, da o tem spre-
govorite in se obrnete na našo službo sami 
ali s pomočjo druge osebe, ki ji lahko za-
upate. Potrebno je storiti samo prvi korak 
in poiskati pomoč, ne se sramovati, nasilje 
se ne dogaja samo vam. Začarani krog na-
silja se da prekiniti, vendar morate pri tem 
tudi sami aktivno sodelovati – ustanove in 
službe vam bodo na tej poti pomagale in 
vam dajale potrebno podporo in pomoč.

vezanost med 
njimi namreč 
ni pomemb-
na le zaradi 
preprečevanja 
osamljenosti in 
izmenjave izku-
šenj ter znanj, 
temveč tudi 
zato, da se gene-
racije med seboj 
bolje spoznajo. 
M e d s e b o j n o 
nerazumevanje 
namreč vodi v 
konflikte in v 
vse večjo odtu-Foto: Aleš Kolar
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Starejši, ne pozabite na svojo varnost!

Število raznih oblik nasilnega vedenja je 
tudi v naši občini vsako leto večje. Med 
najbolj zaskrbljujočimi je tudi nasilje nad 
starostniki. Gre za pojav, s katerim se 
predvsem znotraj družinskih krogov sre-
čujemo že dolgo, vendar je bil včasih razu-
mljen kot zasebna težava družine, v katero 
država nima pravice posegati. Takšno gle-
danje je danes preseženo in nasilje v dru-
žini je dojeto kot družbeni problem. 
Nasilje, zlorabe in tudi druge oblike rav-
nanj, ki so opredeljena kot klasična ka-
zniva dejanja, kjer so kot oškodovanci 
udeleženi starejši ljudje (tatvine, goljufi-
je, izsiljevanje, ponarejanje dokumentov 
itd.), se dogajajo v različnih okoljih. Iz-
med oblik nasilja je potrebno izpostaviti 
predvsem fizično nasilje (npr. klofutanje, 
lasanje, udarci), psihično nasilje (npr. 
vpitje, zmerjanje, poniževanje, žaljenje, 
grožnje, zaklepanje v stanovanje oziroma 
hišo), materialne zlorabe (tatvine denarja, 
zloraba plačilnih kartic, prisila k podpisu 
pogodbe, oporoke), zanemarjenje (npr. 
opustitev skrbi življenjsko nujnih stva-
ri, ki izhajajo iz osebne odgovornosti ali 
pogodbenega dogovora), spolno nasilje 
(vsakršni neprostovoljni spolni stik s sta-
rejšo osebo, ki zanj ne da ali ne more dati 
pristanka), zdravstveno nasilje (prisilno 
ali pogosto dajanje pomirjajočih zdravil, 
neutemeljen odstop od preiskav).
Starejše osebe so zelo izpostavljene tudi 
na javnih mestih. Še posebej tam, kjer je 
gneča, npr. v trgovinah, na tržnicah, na 
avtobusnih postajališčih, na prireditvah 
in drugje, kjer storilci dejanje lažje storijo, 

se skrijejo ali pobegnejo. Če storilec opazi 
nepazljivost žrtve pri ravnanju z denar-
jem, denarnico, torbico ali vrednejšimi 
predmeti, si bo za napad izbral prav njo. 
Do problemov prihaja tudi pri dvigovanju 
denarja na bankomatih, ko storilci žrtve 
opazujejo, jih nato zasledujejo in jih na za 
njih primernem mestu oropajo. 
Glede varnosti starejših v domačem oko-
lju pa je potrebno opozoriti predvsem na 
naslednje: Obiskov smo načeloma veseli, 
predvsem če je najavljen in če je obisko-
valec sorodnik, prijatelj ali znanec. Ne-
znanih oseb pa se gotovo ne razveselimo, 
še posebej, če nam že pri vratih ponujajo 
različne ugodne predmete, izlete, potova-
nja, zavarovanja ipd. Med neznanimi obi-
skovalci so tudi takšni, katerih edini cilj je, 
da nas ogoljufajo. Ti storilci predvidoma 
delujejo daleč od kraja svojega prebivali-

problemom in njegovo razsežnostjo je 24. 
aprila v prostorih bistriške enote Doma 
dr. Jožeta Potrča Poljčane na to temo po-
tekala okrogla miza. Uvod v razpravo je 
podal prof. dr. Jože Ramovš, strokovnjak 
s področja gerontologije in medgeneracij-
skega sožitja, predstojnik Inštituta Antona 
Trstenjaka iz Ljubljane, na njej pa so sode-
lovali tudi predstavniki vseh drugih služb 
in ustanov, ki k razreševanju te problema-
tike lahko dajo svoj prispevek (center za 
socialno delo, Policija, Občina Slovenska 
Bistrica, Zdravstveni dom Slovenska Bi-
strica, Rdeči križ, Karitas, društva upoko-
jencev, društva invalidov itd.).
Glavni poziv in sporočilo udeležencev 
okrogle mize je bil namenjen starejšim. 
Nasilja nad njimi niso dolžni trpeti, am-
pak je potrebno poskrbeti, da se to z nji-
hove strani ali pa tudi s strani njihovih 
svojcev, znancev ali pa tudi sosedov prijavi 
ustreznim ustanovam in na takšen način 
za njih vzpostavi normalna, vedra in člo-
veku dostojna jesen življenja.

Stanislav Mlakar, univ. dipl. prav., podžupan

Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga 
izvaja, nikoli žrtev nasilja. Nihče nima 
pravice biti nasilen do kogarkoli. Če upo-
rabljate nasilno vedenje, se zavedajte, da s 
tem povzročate številne negativne posle-
dice tako za vaše bližnje kot vas same. Z 
nasilnim vedenjem se povzročata stiska in 
trpljenje drugih. Nasilno vedenje in nasil-
ni vedenjski vzorci se dajo odpraviti – zato 
si poiščite pomoč.
Na našo službo se lahko obrnete tudi svoj-
ci, ki skrbite za starejšega družinskega čla-
na in ste preobremenjeni in zaradi tega v 
stiski. Skrbeti za hudo bolnega svojca ni 
lahko in tudi vi rabite pomoč. Poiskati 
pomoč ni sramota. Zavedajte se dejstva, 
da preobremenjenost, stiska, ki jo ob tem 
doživljate, lahko pri vas sproži vedenja in 
ravnanja, ki so nasilna.  

starejšimi in k temu, da se zaradi ozave-
ščene družbe in ozaveščenih posamezni-
kov nasilje nad starejšimi ne bo povečeva-
lo, ampak ustavilo oziroma zmanjšalo.

Za odpravljanje nasilja nad starejšimi je 
odgovoren vsak posameznik posebej kot 
tudi družba v celoti. 
Naj tudi ta prispevek prispeva k ozavešča-
nju družbe in posameznikov o nasilju nad 

šča in so običaj-
no zelo urejeni, 
komunikativni in 
prijazni. Trudili se 
bodo, da bi na nas 
naredili čim boljši 
vtis, in če jim bo to 
uspelo, jih bomo 
povabili v stano-
vanje. To pa je že 
začetek zgodbe, 
ki se bo lahko za 
nas slabo končala. 
Predvsem zaradi 
potrebe po sez-
nanitvi in sooče-
nju javnosti s tem 

Foto: Aleš Kolar
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Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

Brezposelnost se še zmanjšuje
Zaposlitve
V obdobju od januarja do aprila 2015 se 
je na Uradu za delo Slovenska Bistrica 
iz evidence brezposelnih oseb zaradi 
zaposlitve odjavilo 566 brezposelnih oseb, 
kar je za 5,4 odstotka več kot prejšnje leto 
v enakem obdobju. V mesecu aprilu se 
je iz evidence brezposelnih oseb zaradi 
zaposlitve odjavilo 140 brezposelnih oseb.
Registrirana brezposelnost
Konec aprila je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 2008 
brezposelnih oseb, kar je za 2,4 odstotka 
manj kot v predhodnem mesecu in za 8,5 
odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Med registriranimi brezposelnimi je bilo 
aprila 2015 474 mladih brezposelnih oseb, 
kar je 23,6 odstotka. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je februarja 2015 na 
območju Urada za delo Slovenska Bistrica 
znašala 13,5 odstotka, na območju celotne 
Slovenije pa 13,3 odstotka.
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Makole 120 314 13,1
Oplotnica 206 653 10,8
Poljčane 259 1009 13,9
Slovenska 
Bistrica

1.515 7.616 13,3

Delovno aktivno prebivalstvo
Spodbuden je podatek, da se je število 
delovno aktivnih brezposelnih oseb na 
našem območju povečalo. Po podatkih 
Statističnega urada RS je bilo marca 2015 
na območju Urada za delo Slovenska Bis-
trica 9592 delovno aktivnih prebivalcev 
(po lokaciji delovnega mesta), kar je za 
1,3 odstotka več kot marca 2014 (v Ob-
močni službi Maribor se je delež povečal 
za 1,5 odstotka, na ravni Slovenije pa za 
1,9 odstotka).
Struktura brezposelnih, prijavljenih na 
Uradu za delo Slovenska Bistrica

54,7%

15,5% 17,2%

53,2%

23,6%
31,2% 33,9%

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

dolgotrajno
brezposelni
več kot 2 leti

Spoznajte nas, tukaj smo za vas – 
dan odprtih vrat
 21. maja je Zavod v vseh svojih 57 lokacijah 
organiziral dan odprtih vrat. Dogodek je 

potekal v sklopu Tedna vseživljenjskega 
učenja pod sloganom Spoznajte nas, tukaj 
smo za vas. S takim odprtim načinom 
dela si prizadevamo izboljšati poznavanje 
dela Zavoda in posledično izboljšati ugled 
te ustanove v javnosti. Zainteresirani 
so iz prve roke pridobili informacije o 
možnostih in priložnostih sodelovanja z 
Zavodom. Z organizacijo dneva odprtih 
vrat smo se želeli še tesneje povezati z 
delodajalci, ki so najpomembnejši partner 
Zavoda pri spodbujanju zaposlovanja, in 
z nekaterimi drugimi ključnimi akterji 
na trgu dela, ki so na tem dogodku 
aktivno sodelovali. Na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica se je kot partner v 
lokalnem okolju predstavila Ljudska 
univerza Slovenska Bistrica. Predstavila 
je aktivnosti Prostovoljskega centra za vse 
generacije, Središča za samostojno učenje 
in programa Prizma 50 +, ki je namenjen 
tudi vsem brezposelnim osebam. V 
okviru dogodka smo organizirali hitre 
zaposlitvene zmenke. Takoj je bilo opaziti, 
da so se kandidati, ki so sodelovali na t. 
i. hitrih razgovorih, z aktivnostjo srečali 
prvič. Začetna zadržanost in predstavitev 
tehnike zaposlitvenega razgovora – 
predstaviti se delodajalcu v samo treh 
minutah – se je razblinila, ko so kandidati 
sestavili svoje »predstavitve« in jih 
individualno predstavili konkretnemu 
delodajalcu. Usvojitev te veščine, pogovor 
o močnih lastnostih in kompetencah 
posameznika, je udeležencem dala novo 
motivacijo za nadaljnje iskanje zaposlitve. 
Udeleženci delavnice so srečanje zapustili 
zadovoljni, priložnost za vključitev v 
program usposabljanja je dobilo 14 
kandidatov. 
Pr i l o ž n o s t  z a  d e l o d aj a l c e  i n 
brezposelne osebe – Zaposlitveni izziv
Zaposlitveni izziv kot projekt spodbujanja 
zaposlovanja brezposelnih oseb in 
iskalcev zaposlitve pri najboljših 
zaposlovalcih poteka v obliki tekmovanja 
med izbranimi kandidati (brezposelnimi 
in drugimi iskalci zaposlitve, prijavljenimi 
na Zavodu), ki imajo ustrezno izobrazbo 
in delovne izkušnje glede na prosto 
delovno mesto, ki ga objavi sodelujoče 
podjetje. Od leta 2012 do danes se je 
preko zavodskega pilotnega pristopa 
Zaposlitveni izziv v slovenskih podjetjih 
zaposlilo 26 brezposelnih oseb, med njimi 
tudi tri invalidne osebe.

Omenjeni projekt je odlična priložnost 
tako za podjetja kot iskalce zaposlitve. Do 
sedaj so v projektu sodelovala uspešna 
slovenska podjetja, ki znajo v kandidatih 
prepoznati njihov še neizkoriščeni 
potencial. Podjetje določi problemsko 
nalogo, predhodno na Zavodu izbrani 
kandidati pa na zastavljeno nalogo 
s svojimi idejami ponudijo rešitev. 
Priporočljivo je, da podjetje za kandidate 
organizira dan odprtih vrat. Zavod za 
zaposlovanje iz svoje evidence izbere 
določeno število kandidatov, ki ustrezajo 
zahtevam podjetja. Nato Zavod opravi 
selekcijo na podlagi pregledanih 
življenjepisov in psihometričnih testov, 
tako da podjetju ponudi do deset za 
njih najbolj kompetentnih kandidatov. 
Podjetje na podlagi tega in naloge 
izbere kandidata, ki je po njihovem 
mnenju ponudil najboljšo možno rešitev 
zastavljene problemske naloge. Dodana 
vrednost omenjenega izziva za podjetja je 
tudi ta, da spoznava kandidate in njihove 
kompetence. V Zaposlitveni izziv že 
vključena podjetja so ta projekt pozdravila 
in pohvalila.
K sodelovanju v tem projektnem 
selekcijskem pristopu vabimo delodajalce 
iz našega lokalnega okolja. Več informacij 
lahko dobite na Uradu za delo ali po 
telefonu na telefonski številki 02 84 02 114.
Aktualne spodbude za zaposlovanje
•	Usposabljanje na delovnem mestu: 

Izkoristite priložnost, da s pomočjo 
našega programa na konkretnem 
delovnem mestu usposobite brezposelne, 
ki so v naši evidenci prijavljeni najmanj 
tri mesece. Ukrep je aktualen do porabe 
sredstev oziroma najdlje do 1. 7. 2015.
•	Delovni preizkus za mlade, stare do 30 let. 

Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
kandidate in njihove kompetence. 
Spodbuda je aktualna do porabe sredstev 
oziroma najdlje do 10. 9. 2015.
•	»Iz faksa takoj praksa«: Vključeno osebo 

delodajalec poklicno izpopolnjuje ali ji 
omogoča pripravništvo za najmanj eno 
leto, Zavod pa vam dodeli subvencijo 
v višini 6000 evrov. Javno povabilo je 
odprto do 30. 6. 2015.
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Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Slovenska Bistrica je v soboto, 9. 
maja, na Brinju izvedlo 5. športne veteranske 
igre Vzhodnoštajerske pokrajine. Na tekmo-
vanju je nastopilo šest ekip, in sicer Lenart, 
Ptuj, Ruše, Ormož, PDV – Sever in Sloven-
ska Bistrica. 

Na Brinju 5. športne veteranske igre Vzhodnoštajerske pokrajine
Pomerile so se v metu na koš, metu bombe v 
cilj, šahu, ruskem kegljanju, streljanju z zrač-
no puško in v družabni igri. V skupnem se-
števku so slavili domačini, bistriški vojni ve-
terani, ki so prejeli prehodni pokal športnih 
iger Vzhodnoštajerske pokrajine. Bistričani 
so zmagali v metu na koš in metu bombe v 

cilj, v družabni igri vožnje s kolesom in v ru-
skem kegljanju, v šahu je bila najboljša ekipa 
iz Ruš. 
Tokratne igre je slovesno odprl župan Obči-
ne Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.

Tomaž Ajd

Foto: Edi Grobler

S p o d n j e p o l s k a v s k o  p o l e t j e
Na Spodnji Polskavi v času poletnih počitnic oziroma na začetku meseca avgusta 
praznujemo svoj krajevni praznik. Društva pripravljajo in vabijo na različne priredi-
tve – koncerte, gledališke predstave, blagoslov v farni cerkvi svetega Štefana, športne 
in zabavne prireditve. Tudi letos pripravljamo zares pester program. Ker ta še ni do-
končno usklajen, si pridržujemo pravico do njegove morebitne spremembe.

Svet Krajevne skupnosti
Spodnja PolskavaČetrtek,

30. 7. 2015:
•	 ob 16. uri: nogometni turnir za 
otroke;

•	 ob 18. uri: delavnice za otroke in 
predstavitev oratorija;

•	od 18. ure: dalje razstava malih živali v orga-
nizaciji Roka Paja;
•	 ob 19. uri: otroški Fire Combat;
•	 zabava za nekoliko starejše otroke;
•	 peka palačink v izvedbi Turistič-

nega društva Kopriva.
Petek,

31. 7. 2015:
•	 ob 9. uri: turnir v kegljanju v 
izvedbi Društva upokojencev Spo-

dnja Polskava;
•	ob 18. uri: šahovski turnir v organizaciji 

Društva upokojencev Spodnja Polskava;
•	 ob 19.30: koncert moškega pev-

skega zbora Obrtnik z gostujočimi 
zbori
•	ob 21. uri: dalmatinski ve-

čer s klapo Šufit.

Sobota,
1. 8. 2015:

•	 začetek zjutraj: nogometni 
turnir v izvedbi Nogometnega kluba 

Spodnja Polskava;
•	ob 8.30: pohod s Spodnje Polskave (z igri-
šča) na Pragersko po »črni poti« in nada-
ljevanje z vlakom;
•	 ob 16. uri: kolesarski trim v iz-

vedbi Turističnega društva Kopriva;
•	 ob 20. uri: gledališka igra, 

KUD Matiček.

Nedelja,
2. 8. 2015:

•	 ob 9. uri: Fire Combat;
•	 ob 9.30: kratek koncert Gasil-
ske godbe na pihala pred cerkvijo na 
Spodnji Polskavi;
•	ob 10. uri: žegnanjska maša v cerkvi 

svetega Štefana na Spodnji Polskavi;
•	 ob 16.30: gasilski manever;
•	 velika vrtna veselica z an-

samblom Modrijani.
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Svetovalna pisarna mreže ENSVET Slovenska Bistrica
Učinkovita raba energije in rabe 
obnovljivih virov energije v stavbi
Energetski nasveti za občane
Občana zanima, katere subvencije ponuja 
Eko sklad za leto 2015.
Odgovarja: Mark Bržan, energetski 
svetovalec ENSVET
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
je aprila 2015 objavil JAVNI POZIV 
29SUB-OB15 za nepovratne finančne 
spodbude, popularno imenovane »sub-
vencije«, občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energi-
jske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Predmet in namen javnega poziva so 
nepovratne finančne spodbude za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb na območju Republike 
Slovenije v okviru naslednjih ukrepov:
•A	–	vgradnja	solarnega	ogrevalnega	sis-
tema v stanovanjski stavbi,
•B	–	vgradnja	kurilne	naprave	za	central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno 

biomaso,
•C	–	vgradnja	toplotne	črpalke	za	central-
no ogrevanje stanovanjske stavbe,
•D	–	priključitev	starejše	eno-	ali	dvosta-
novanjske stavbe na daljinsko ogrevanje 
na obnovljiv vir energije,
•E	–	vgradnja	energijsko	učinkovitega	le-
senega zunanjega stavbnega pohištva v 
starejši stanovanjski stavbi,
•F	–	toplotna	izolacija	fasade	starejše	eno-	
ali dvostanovanjske stavbe,
•G	 –	 toplotna	 izolacija	 strehe	 ali	 stropa	
proti neogrevanemu prostoru v starejši 
eno- ali dvostanovanjski stavbi,
•H	–	vgradnja	prezračevanja	z	vračanjem	
toplote odpadnega zraka v stanovanjski 
stavbi,
•I	 –	 gradnja	 ali	 nakup	 pasivne	 oziroma	
skoraj nič energijske nove eno- ali dvosta-
novanjske stavbe,
•J	–	celovita	obnova	starejše	eno-	ali	dvo-
stanovanjske stavbe,
•K	 –	 nakup	 stanovanjske	 enote	 v	 tri-	 in	
večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pa-

sivnem oziroma skoraj nič energijskem 
razredu.
Skupna višina sredstev, namenjenih za ta 
javni poziv, znaša 14.000.000,00 evra.
Občani, ki izpolnjujejo pogoje za dodel-
itev subvencije, se lahko prijavijo na javni 
poziv od dneva objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije dalje. Javni poziv vel-
ja do objave zaključka javnega poziva v 
Uradnem listu Republike Slovenije, ven-
dar najpozneje do 31. 12. 2015. Upraviče-
na oseba vloži pisno vlogo z vsemi doka-
zili in prilogami osebno ali po pošti na 
naslov: Eko sklad, j. s., Bleiweisova cesta 
30, 1000 Ljubljana.
Za odgovore na vaša vprašanja in nasvete 
se lahko oglasite v Energetsko svetovalni 
pisarni mreže ENSVET Slovenska Bistri-
ca, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, 
vsak četrtek od 16. do 18. ure.
Naročanje po telefonu na telefonskih 
številkah 02/620 22 71 ali 02/843 02 46 
(Tomaž Pristovnik) med 8. in 13. uro.

V Slovenski Bistrici odprli prostore za socialno podjetništvo

Občina Slovenska Bistrica nadaljuje z de-
javnostmi za spodbujanje socialnega pod-
jetništva. V prostorih nekdanje trgovine 

na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici so 
v petek, 8. maja, slovesno odprli obnovlje-
ne prostore, v katerih bodo sprva delovala 

štiri socialna podjetja. To so Društvo Akti-
viraj	se	–	Bistra	ropotarnica,	Hiša	arhitek-
ture, Društvo Sofijin brlog in Društvo za 
ekologijo in trajnostni razvoj. Večina na-
jemnikov je sodelovala na javnem nateča-
ju za izbor najboljše socialnopodjetniške 
ideje, ki je potekal lani jeseni. Predstavni-
kom podjetij je ključe izročila direktorica 
Razvojno informacijskega centra Monika 
Kirbiš Rojs in jim zaželela obilo uspeha.
Župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan 
Žagar pa je ob odprtju med drugim pove-
dal, da so za obnovo prostorov namenili 
60 tisoč evrov, še 30 tisoč evrov pa so za-
gotovili za zagon podjetij.

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš KolarFoto: Aleš Kolar
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T k anj e  pr i j ate l j s tv a  z  n it k am i  tu r i z m a
V mesecu maju je v Slovenski Bistrici 
potekalo že 9. medobčinsko srečanje tu-
rističnih podmladkov z naslovom Tkanje 
prijateljstva z nitkami turizma. Dogodek 
je organiziral Razvojno informacijski cen-
ter Slovenska Bistrica v sodelovanju z me-
dobčinsko turistično zvezo in ob podpori 
Občine Slovenska Bistrica.
Prireditev je nadaljevanje projektov Turi-
stične zveze Slovenije, ki potekajo v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah, z njimi pa želi 
spodbuditi delovanje mladih v turizmu. 
Skupno pri vseh je, da se vsebine navezu-
jejo na raziskovanje domačega kraja, spo-
znavanje običajev, odkrivanja naravnih in 
kulturnih znamenitosti, jedi po starih re-
ceptih in podobno ter ugotavljanje mož-
nosti za njihovo vključevanje v ponudbo 
kraja. Turističnim podmladkom so se tudi 
letos pridružili ostali, ki v skupinah ali 
kot posamezniki delujejo in ustvarjajo na 
šolah, in to na plesnem, pevskem, glasbe-
nem ali dramskem področju.
Tako smo ponovno preživeli prijeten maj-
ski popoldan v družbi mladih turističnih 
delavcev in mladih ustvarjalcev ter njiho-
vih mentorjev. Predstavili so se nam:
–mladi graščaki iz vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica s »Skrivnostjo v gradu«;
–lutkovna skupina OŠ Minke Namestnik 
- Sonje Slovenska Bistrica s predstavo 
»Kako je krtek prišel do hlačk«;
–turistični podmladek OŠ Antona Ingoli-
ča Spodnja Polskava, podružnica Prager-

–harmonikar Klemen Vrentuša iz OŠ 
Šmartno na Pohorju;
–Srednja šola Slovenska Bistrica z nalogo 
»Po poti šestih ribnikov«;
–Band Srednje šole Slovenska Bistrica.
Marsikaj smo si lahko ogledali, marsiče-
mu prisluhnili, med seboj stkali prijatelj-
stva, sicer pa smo tudi z letošnjega sreča-
nja odšli bogatejši za številne ideje, ki so 
nam jih predstavili mladi.
Vsem iskreno čestitamo za letošnje 
predstavitve in nastope.
9. srečanje turističnih podmladkov so 
podprli: Občina Slovenska Bistrica, Sre-
dnja šola Slovenska Bistrica, Pekarna 
Strnad, Sadjarska kmetija Frešer – Fre-
šjabka, Bio kmetija Podgrajšek, Kmetija 
Avgust Lešnik, ITT BREZNIK, d. o. o., 
AHAC	Slovenska	Bistrica.	Vsem	se	iskre-
no zahvaljujemo.

Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

–turistični podmladek OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica z nalogo »Po 
zgodbo v bistriški park«;
–turistični podmladek OŠ Gustava Šiliha 
Laporje z nalogo »Zgodba o štorklji in 
skritem zakladu«;
–šolska vokalno-inštrumentalna zasedba 
»Štorkljalisti«, OŠ Gustava Šiliha Laporje;
–turistični podmladek TD Lipa, OŠ Po-
horskega bataljona Oplotnica, podružnica 
Kebelj, z nalogo »Marijin zaklad«;
–dramska skupina OŠ Pohorskega ba-
taljona Oplotnica, podružnica Kebelj; s 
predstavo »Nežno srce«;
–turistični podmladek OŠ Pohorskega 
bataljona Oplotnica z nalogo »Zgodbe iz 
Oplotnice«;
–turistični podmladek Mlada jelka, OŠ 
Šmartno na Pohorju, z nalogo »Od hudi-
čevega korita po učni poti«;

sko, z nalogo »Po poti z ribniško 
deklico«;
–glasbenika Matic in Gašper Per-
šuh iz OŠ Antona Ingoliča Spo-
dnja Polskava, podružnica Pra-
gersko;
–učenci OŠ Antona Ingoliča Spo-
dnja Polskava z nalogo »Anton 
Ingolič in zdrava hrana«;
–turistični podmladek OŠ An-
tona Ingoliča Spodnja Polskava, 
podružnica Zgornja Polskava, z 
nalogo »Z geolovom do skritih 
zgodb«;
–pevski zbor OŠ Antona Ingoli-
ča Spodnja Polskava, podružnica 
Zgornja Polskava;
–turistični krožek OŠ Partizan-
ska bolnišnica Jesen Tinje z nalo-
go »Na paši«;
–otroška folklorna skupina OŠ 
Partizanska bolnišnica Jesen Ti-
nje;

Foto: Edi Grobler
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V Slovenski Bistrici rokodelski praznik in razstava keramike

Občina Slovenska Bistrica, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica, Center do-
mače in umetnostne obrti in Roko-
delska zadruga so v soboto, 16. maja, v 
Bistriškem gradu izvedli 1. Rokodelski 
praznik. Prireditev so popestrili s 3. 
Mednarodnim trienalom keramike.
Center domače in umetnostne obrti letos 
praznuje 12. rojstni dan. Pobudnica za 
njegovo ustanovitev je bila Ljubica Zgo-
nec Zorko, ki ga vodi še danes.
 V vseh letih delovanja so izvedli številne 
delavnice, na katerih so udeleženci spoz-
navali skrivnosti gline, ustanovili so tudi 
slikarsko sekcijo. Na delavnicah in na 
razstavah je sodelovalo tudi veliko otrok, 
predstavili so se tudi odrasli člani in čla-
nice. Lani so v Centru ustanovili Roko-
delsko zadrugo, v katero želijo povezati 

ljudi, ki imajo veliko rokodelskih veščin in 
bi lahko svoje znanje posredovali mlajšim 
generacijam.
Rokodelstvo je bilo v zadnjih desetletjih 
potisnjeno na stranski tir, zato so se ro-
kodelci združili v Konzorcij rokodelskih 
centrov Slovenije. Rokodelski praznik je 
morda v marsikaterem obiskovalcu poro-
dil idejo, da bi tudi sam postal rokodelec. 
Na njem so se namreč predstavili številni 
slovenski rokodelci.
Konzorcij rokodelskih centrov in bistriška 
Rokodelska zadruga bosta lahko nudila 
tudi idejo za samozaposlitev v socialnem 
podjetništvu.

keramike.
Mednarodni trienale keramike, na kate-
rem so sodelovali tudi ustvarjalci Centra 
domače in umetnostne obrti Slovenska 
Bistrica, pa je še dokaz več, da je glina, kot 
osnovna tvarina naših prednikov, iz ka-
tere so izdelovali uporabne in dekorativ-
ne predmete, vedno bolj aktualna, ravno 
tako lončarstvo in keramičarstvo. Glina je 
bila tudi na pričujoči razstavi snov, ki je 
navdihnila domače in tuje umetnike, ki so 
obiskovalcu pričarali izdelke z dušo.

A. M. 

Center je gostil in organiziral tudi 
Bienale otroške keramike in odprl 
3. Mednarodni trienale z naslo-
vom Od tradicionalne do sodobne 

Foto: Edi Grobler

Foto: Edi Grobler
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Parada učenja v Slovenski Bistrici je pod streho

Glasbene šole Slovenska Bistrica pa je svoj 
nastop izvedel kar v svoji dvorani.
»Ni neverjetno, da dežuje, neverjetno je, 
da vas je tukaj toliko,« so bile besede rav-
nateljice srednje šole Ive Pučnik, ki so di-
jake povabile k plesanju ulične četvorke. 84 
se jih je zbralo in ob 12.  uri smo vklopili 
radijski sprejemnik ter se pridružili vses-
lovenskemu projektu. Program sta zaokro-
žila dva benda, TIP SLIP (srednješolski) 
in	 THE	 SLEYM	 (osnovnošolski	 z	 2.	OŠ).	
Zadnji so vremenu klonili predstavljavci 
izobraževalne ponudbe na stojnicah.

Dopoldne so plesali maturantje, popol-
dne pa dežne kaplje
Organizatorji največjega izobraževalnega 
sejemskega dogodka v Slovenski Bistrici 
smo morali naravi priznati premoč, ven-

dar ne moremo reči, da nas Parada učenja 
tudi letos ni navdušila. Skupaj okoli 700 
obiskovalcev je z odobravanjem pozdravilo 
predstavitev dejavnosti starejših, ki deluje-
jo v okviru centra Metulj. Zanimive so bile 

Mag. Brigita Kruder, direktorica LU

Nagradni natečaj Naša prihodnost

vostnejšemu življenju v prihodnosti. Ob 
tem je Stela Kušar zapisala: 
»Upam, da ne bomo napredovali le v teh-
nologiji, ampak predvsem v odnosu do 
ljudi in do človeštva. Upam, da bo imel 
vsak otrok možnost povedati svoje mne-
nje, se učiti ter svoje znanje deliti, saj je 
to tisto, kar nam vsakodnevno izboljšuje 
življenje.«

Vedno bomo potrebovali take ljudi, ki niso 
ovce, ki ne sledijo vsemu, kar drugi pravijo, 
da je res. Obstajati morajo tudi črne ovce in 
ne samo bele. Živimo v 21. stoletju z visoko 
interaktivno tehnologijo, ki naj bi bila v po-
moč človeku, dandanes pa ga v veliki večini 
nadomešča in poneumlja. (Ema Bera)
To je le ena izmed misli, ki so jih zapisali 
udeleženci nagradnega natečaja Naša pri-
hodnost. Skupaj jih je na natečaju sodelo-
valo 27, oddali so 29 del. Poleg spisov in 
esejev so ustvarjali še v naslednjih kategori-
jah: video, strip, karikatura in risba. Nekaj 
izdelkov, predvsem odraslih prijaviteljev, 
je bilo oddanih v kategoriji »imam vizijo 
prihodnosti«, pri čemer smo dobili pobu-
de za javne akcije, instalacije, projekte in 

delavnice z nastopi. Komisija v sestavi Igor 
Kraševac, Brigita Kruder in Darja Kušar je 
izbrala 12 del, ki jim je poleg materialnih 
namenila tudi denarne nagrade.
Častni pokrovitelj dogodka, župan dr. 
Ivan Žagar, je v svojem nagovoru udele-
žencem nagradnega natečaja poudaril 
pomen vseživljenjskega učenja za razvoj 
lokalne skupnosti in izrazil svojo naklo-
njenost tistim dejavnostim, ki prispevajo 
k angažiranju prebivalcev v sooblikovanje 
okolja, v katerem živimo.
Na mnoga vprašanja seveda nismo dobili 
odgovorov, smo pa spodbudili razmišlja-
nja o njih, kar je bil tudi osnovni namen 
naše pobude. Mnogi so razmišljali o tem, 
kako lahko vsak od nas prispeva h kako-

Mag. Brigita Kruder, direktorica LU

Foto: Foto Brbre

Foto: Foto Brbre

Foto: Foto Brbre

tudi predstavi-
tve raziskovalnih 
nalog šolarjev z 
bistriške osnovne 
šole Pohorskega 
odreda. Zabavne 
ritme, v katerih so 
plesali osnovno-
šolci, so zamenjali 
narodnozabavni, 
ki jih je iz ljudskih 
glasbil izvabil an-
sambel Navihan-
ci, ki deluje pri 
enoti VDC Polž v 
Slovenski Bistrici. 
Pihalni orkester Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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A n č n i k o v o 

gradišče
ponovno zaživelo

Ekipa arheologov nadaljuje z raziskavami, ki so se zaključile leta 2010. (Foto: Borut 
Brumec)

Ena izmed za-
nimivih najdb 
je tudi brona-
sti krilati okov, 
ki je našit na 
pas služil kot 
okras in sta-
tusni simbol. 
(Foto: Gregor 
Babič)

Preko vsebin, ki jih ponuja bogata materialna kul-
tura, odkrita na dosedanjih arheoloških izkopa-
vanjih, želimo obiskovalcem predstaviti vsakdanje 
življenje te poznoantične naselbine in jim približati 
bogato zapuščino Ančnikovega gradišča in pomen 
kulturne dediščine ter njenega ohranjanja.
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Meseca maja so na Ančnikovo gradišče 
pri Jurišni vasi prispeli arheologi, ki bodo 
v	okviru	čezmejnega	projekta	(OP	SI-HR	
2007–2013) Ponovno prebujena arheo-
loška najdišča – sodobna interpretacija 
dediščine kot temelj kulturnega turizma, 
z akronimom ROJSTVO EVROPE, vse 
do konca junija raziskovali do sedaj še 
neraziskani severni del te poznoantične 
oziroma zgodnjesrednjeveške naselbine. 
Arheološke raziskave izvaja Inštitut za 
arheologijo ZRC SAZU v sodelovanju s 
Skupino STIK, zavodom za preučevanje 
povezovalnih področij preteklosti in se-
danjosti.

Takoj za vhodom v naselbino je stal objekt, ki se je naslanjal na ob-
zidje in je najverjetneje pogorel v požaru, na kar kaže ožgan tram na 
fotografiji. V žganini je bila odkrita tudi močno poškodovana bro-
nasta posoda, ki je bila zaradi teže zemljine popolnoma sploščena. 
(Foto: Gregor Babič)

V času arheoloških raziskav bomo izv-
edli tudi pet interaktivnih doživljajskih 
delavnic, ki vsaka zase pripoveduje-
jo svojo zgodbo iz življenja takratnih 
prebivalcev, skupaj pa se povezujejo v 
smiselno pripoved od nastanka mesta 
do njegovega propada in nadaljnjega 
življenja v mitih in legendah.
Delavnice so brezplačne in primerne 
za vse starostne skupine. Izvajajo jih iz-
kušeni animatorji pod vodstvom arhe-
ologov Skupine STIK.

Dodatne informacije o projektu so vam 
na voljo na e-poštnem naslovu martina.
zanjkovic@zavod-ksb.si ali po telefonu 
na telefonski številki 041 721 632.
Sicer pa nas spremljajte na naši spletni 
strani www.rojstvo-evrope.si ali Face-
booku Grad Slovenska Bistrica, kjer vas 
sproti obveščamo o dogajanju, zanimi-
vih najdbah, delavnicah, dnevih odpr-
tih vrat ... 

Foto: Aleš Kolar
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Slavnostni govor-
nik bo akademik 
Boris Pahor.
Nastopili bodo šte-
vilni pevski zbori 
iz bližnje in daljne 
okolice pod vod-
stvom zborovodje 
Marjana Krajnca. 
Na stojnicah se 
bodo predstavili 
številni rokodelci 
in društva. Prire-
ditev je namenjena 
obujanju slovenske 
narodnosti. Ce-
lotna prireditev je 
brezplačna.
 

Napovednik prireditev Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (junij – avgust 2015)

•19. junij : 2. Bistriški tabor (grajski park v Slovenski Bistrici) •20. junij, 18.00: Poletna muzejska noč

Poletna muzejska noč tudi v Bistriškem gradu. Vabljeni 
prav vsi, otroci, starši, družine, odrasli, starejši, da se nam 
pridružite v posebni poletni noči v soboto, 20. junija. Za 
vas bo Bistriški grad odprl svoja vrata. Na voljo bo brez-
plačno vodenje po gradu in razstavi Iveta Šubica v Galeriji 
Grad. Prav tako bo znova pripravljen posebni program Noč 
v gradu, v sklopu katerega boste lahko prespali v grajskih 
salonih. Več informacij po telefonu na telefonski številki 
02 80 55 355 ali po e-pošti na naslovu ursula.hribernik@
zavod-ksb.si. 
Ob 20.30 koncert učencev pevske šole Orfeus, ki se bodo 
predstavili z glasbenimi zvrstmi popa, rocka in klasike.

Pod okriljem Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica bo v prostorih 
Bistriškega gradu potekala že 5. slikarska šola Rudolfa Španzla, ime-
novana Trompe l‘Oeil (optična prevara). Šolanje poteka pod men-
torskim vodstvom enega najboljših portretistov sodobnega časa in 
akademskega slikarja Rudolfa Španzla ob pomoči akademskega ume-
tnika – oblikovalca Doriana Španzla in grafika, profesorja na ljubljan-
ski likovni akademiji, Bogdana Renka. Letošnja tema slikanja bo kul-
turna dediščina – Podoba domačije, ki jo bomo skupaj z udeleženci 
spoznavali po širšem bistriškem območju.
Šola vsako leto gosti več slušateljev, ne samo iz bistriške občine. Šola je 
namenjena vsem ljubiteljem slikarske umetnosti. Lani je znanje izpo-
polnjevalo kar 33 udeležencev. Še posebej nas kot organizatorje veseli 
dejstvo, da šola navdušuje vedno več mladih, učencev in dijakov, saj je 
delo v šoli zasnovano tako, da ponuja dobre temelje za vpis ali nada-
ljevanje šolanja na umetniških gimnazijah in akademijah.
Šola postaja tradicionalna, saj bo letos organizirana že petič.
Prijave sprejemamo do petka, 24. junija 2015.
Več informacij v zvezi s prijavo dobite pri Aleški Kvas (številka mobil-
nega telefona: 040 210 076; e-naslov aleska.kvas@zavod-ksb.si)

•27. junij–5. julij: 5. slikarska šola Rudolfa Španzla

Ive Šubic je najpomembnejši slovenski avtor del s tematiko NOB. Sicer 
pa imajo v njegovem slikarstvu vidno mesto tudi motivi iz kmečkega 
življenja. Poleg krajinskih je upodabljal tudi figuralne motive. Njegova 
dela so nastala v tehniki olja, tempere, risbe, v grafiki, freski, sgraffi-
tu in mozaiku. Ukvarjal se je tudi z monumentalnim slikarstvom. Z 
mozaikom je okrasil vežo palače Skupščine RS v Ljubljani (današnji 
Parlament). Njegova zgodnja dela so obarvana z realizmom, medtem 
ko se je v poznejših obdobjih bolj posvetil ekspresionizmu, kubizmu 
in na koncu tudi primitivizmu.
Leta 1968 je za razstavljena slikarska dela v galeriji škofjeloškega mu-
zeja (1967) prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1979 pa je za li-
kovne stvaritve prejel še Prešernovo nagrado.
Dogodek je posvečen 70. obletnici konca 2. svetovne vojne.

•18. junij–5. september: Razstava Iveta Šubica (Galerija Grad)
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•20. junij, 18.00: Poletna muzejska noč

•3. julij, 20.30: Starobistriški večer kulture (gledališka predstava TAK SI)

•6.–10. julij: Poletne ustvarjalne delavnice

Kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski pre-
stolnici, ko v njegov taksi sedejo konceptualni ume-
tnik, skrivnostna dama, novopečeni vstajnik, brez-
poselni panker s kravato, duhovnik brez prakse in 
dementni profesor marksizma? Nestrpna komedija 
izpod peresa Gorana Vojnovića v režiji Aleksandra 
Popovskega s Klemnom Slakonjo in Tadejem Tošem. 
Na 23. Dnevih komedije v Celju so kar tri od petih 
podeljenih nagrad prejeli ustvarjalci Vojnovićeve ko-
medije TAK SI v produkciji SiTi Teatra BTC in Kre-
kerja. 
Vstopnice za predstavo je možno rezervirati v spreje-
mni pisarni Bistriškega gradu (02 80 55 356; vodniki.
zavod@zavod-ksb.si).

•21. avgust, 20.30: Koncert v okviru festivala Seviqc Brežice – Amsterdam Corelli Collective (Nizozemska)

•10. julij, 20.30: Starobistriški večer kulture (Koncert Tanje Žagar z Vipavskimi tamburaši)
Uveljavljena slovenska pevka Tanja Žagar s svojimi koncerti že več kot sedem let uspešno navdušuje ljubitelje svoje glasbe. Program, 
ki je pripravljen izključno za tovrstni dogodek (koncert), je skrbno izbran, povezuje njen glasbeni opus osebnoizpovednih pesmi in 
je v celoti izveden v živo. Iz leta v leto se njen program bogati, vsebinsko nadgrajuje, saj skozi čas tudi Tanja kot avtorica in izvajalka 
osebnostno raste in išče nove izraznosti. Izhajajoč iz omenjenega je letos pripravila poseben glasbeni program v izvedbi 16 - članske-
ga tamburaškega orkestra Vipava ob vokalno-akustični spremljavi njene stalne spremljevalne skupine Avantura. Gre za popolnoma 
akustičen koncert, kjer Tanjine pesmi zazvenijo v novi dimenziji in v poslušalcu vzbudijo še močnejši čustveni naboj. Zato lahko ta 
glasbeni koncert, ki traja dobri dve uri, zaradi svoje akustične specifike, oblike in vsebine poimenujemo kar ekskluzivni dogodek.
Vstopnice za koncert  je možno rezervirati v sprejemni pisarni Bistriškega gradu (02 80 55 356; vodniki.zavod@zavod-ksb.si).

Amsterdam Corelli Collective v 
tem edinstvenem koncertu ple-
te tapiserijo govorjene besede in 
glasbe v poklon enemu najvpliv-
nejših violinistov baročne dobe, 
Arcangelu Corelliju (1653–1713). 
Poklon je zgodba o Corellijevem 
metuljevem učinku, ki prikazu-
je zgodovino concerta grossa ob 
dramatičnih izjavah besedil o Co-
relliju, ki so bila napisana v času 
njegovega življenja in kmalu po 
njegovi smrti.
Več o koncertu na spletni strani:
http://www.seviqc-brezice.si

V tednu od 6. do 10. julija bodo 
med 9. in 11. uro v Bistriškem gra-
du potekale že skoraj tradicional-
ne Poletne ustvarjalne delavnice. 
V sproščenem poletnem vzdušju 
je ustvarjanje pod grajsko lipo in 
v grajskih prostorih vedno nav-
dušujoče in zabavno. Program bo 
objavljen naknadno. Prijave zbi-
ramo v mesecu juniju (martina.
zanjkovic@zavod-ksb.si ali ursula.
hribernik@zavod-ksb.si ali na 02 
80 55 355).
Cena delavnic je pet evrov za ves 
teden.
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Slovenska Bistrica bo tudi letos gostila 
kraljevsko etapo kolesarske dirke po 
Sloveniji. Lani ste najbolj zanimiv del 
dirke prvič pripeljali na Pohorje. Kako 
se je porodila ideja za organizacijo 
tega pomembnega tekmovanja, kako 
ste se dogovarjali z direktorjem dirke 
Bogdanom Finkom?
Gre za medijsko daleč najbolj odmeven 
dogodek v naši občini in verjetno v 
Sloveniji nasploh. Spremljal sem dirke po 
Sloveniji in naključje je pripeljalo tudi do 
srečanja z direktorjem dirke, pri katerem 
je	 zelo	 pomagal	 Roman	Hriberšek.	 Takoj	
smo zaznali skupen interes za odlično 
promocijo naše občine in tudi Treh kraljev. 

Seveda pa brez podpore občine ne bi šlo.
Prav gotovo ne. Župan dr. Ivan Žagar ima 
velik posluh za šport in ker je tudi sam 
aktiven amaterski kolesar, mu je bilo jasno, 
kaj pomeni to za vse nas. Brez njegovega 
sodelovanja in seveda celotne ekipe dirke 

Božo Juhart-Jakec
Tomaž Ajd

v naših krajih ne bi bilo mogoče izvesti, 
saj gre za izjemno zahteven organizacijski 
zalogaj.

Po lanski dirki smo slišali številne 
pohvale. Kaj je glavne organizatorje, 
predstavnike Adrie Mobila, najbolj 
prepričalo, da so se tudi letos odločili, da 
bo cilj kraljevske etape pri Treh kraljih?
Morda je to vprašanje za njih. Prepričan pa 
sem, da smo storili vse in še več za uspeh 
dirke v celoti, kot so od nas pričakovali. 
Kdo bi si upal napovedati, da bo dirko 
spremljalo toliko gledalcev? Na celotni 
trasi se jih je zbralo več kot 10.000, kar je 
bilo impozantno tudi za organizatorje. Mi 
pa smo svoje dodali še z rekreativno etapo 
in kolesarjenjem po mestu. Kako je bilo 
lepo videti vse generacije na kolesu, kako je 
bilo lepo videti vzdušje v Slovenski Bistrici, 
Oplotnici, Gorenju, še posebej pa na Tinju 
in pri Treh kraljih.

Zanimivo je, da se bo tokratna 3. etapa 
začela v Dobrovniku. Verjetno ni 
naključje, da je tudi župan Dobrovnika, 
tako kot naš, velik ljubitelj kolesarstva.
Res zanimiva kombinacija. Z županom 
Marjanom Kardinarjem, nekoč kegljačem 
svetovnega slovesa, sem se prvič srečal 
šele na tiskovni konferenci v Slovenski 
Bistrici. Njegova odprtost me je takoj 
prevzela. Veste, ko pridemo pravi skupaj, 
je mogoče prav vse. Za tako malo občino, 
kot je Dobrovnik, pa je organizacija 
takšnega dogodka še posebej zahtevna. 
Toda skupen cilj je jasen vsem deležnikom 
– še bolj promovirati kolesarstvo kot zdrav 
način življenja. In samo na takšen način 
lahko dobimo še kakšnega novega Špilaka, 
Polanca, Rogliča in sami ostanemo zdravi 
čim dlje časa.

Kot je povedal Bogdan Fink, je ta 
etapa povsem primerljiva z drugimi 
kraljevskimi etapami večjih dirk.
Ja, to nam še posebej godi. Nekateri so 
mislili, da je vzpon na Tri kralje bav bav, 
vendar še zdaleč ni tako. Na mnogih etapah 
na Giru, Touru po Franciji ipd. pridejo 
kolesarji na cilj v skupini. Na Treh kraljih 
se to ni zgodilo, kar pomeni, da so vsi dali 
vse od sebe, pa vseeno prišli v cilj skoraj 
posamezno.
Letošnja dirka predstavlja še večji izziv, 
saj bodo morali kolesarji po prvih 
100 kilometrih ravninskega dela v 90 
kilometrih premagati kar 2770 metrov 
nadmorske višine. In to v dobrih dveh urah 
in pol. Navadni smrtniki si tega ne moremo 
predstavljati. Ponosni moramo biti, da 
se bo to dogajalo po obronkih Ritoznoja, 
Šmartnega , Tinja, Treh kraljev…

Zanimanje za največji kolesarski dogodek 
v Sloveniji je bilo zelo veliko, nastopilo 
bo 18 ekip, čeprav je bilo prijav celo več 
kot 53. Glede na to, da bodo nastopile 
nekatere najboljše ekipe na svetu, lahko 
pričakujemo izjemno zanimive boje.
Konkurenca na tokratni, 22. kolesarski 
dirki bo izjemna, celo najboljša doslej. 
Pri tem imajo veliko zaslug tudi naši 
slovenski kolesarji, ki tekmujejo v svetovno 
znanih ekipah in so med najboljšimi. 
Poglejte, Jan Polanec je zmagal v Italiji 
na etapi Gira, Primož Roglič je bil prvi v 
Azerbajdžanu	in	drugi	na	dirki	po	Hrvaški	
in še bi lahko našteval. Letos bomo na delu 
videli kar tri pro tour ekipe, med njimi 
najboljšo – najbogatejšo ekipo na svetu, 
ki	 prihaja	 iz	 Anglije,	 SKY,	 pa	 Lampre	
Merida, Katjusha, odlične italijanske 
ekipe, pa naši Adria Mobil in Radenska, 

Foto: Aleš Kolar
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Res smo se letos še posebej potrudili in 
pripravili bogat spremljevalni program 
treh rekreativnih etap po naših krajih. V 
ta namen smo izdali tudi 5000 letakov 
s predstavitvijo vseh treh etap. Vse so 
namerno izbrane za rekreativce vseh 
generacij. Prav za vse smo poskrbeli. Na 
dan dirke bomo izvedli tretjo ravninsko 
etapo po mestu in okolici z dogajanji pred 
športnim parkom v Slovenski Bistrici. 
In kot je že običajno, se bodo najboljši 
rekreativci ob 14. uri podali na Tri kralje. 
Iskrena	 HVALA	 vsem	 sponzorjem	 in	
donatorjem, saj si ne gre zamišljati tako 
zahtevne organizacije brez njih.

Takšna športna prireditev je tudi izjemna 
priložnost za promocijo turizma v 
občini. Kako bi lahko v ta namen še bolje 
izkoristili takšno prireditev in podobne 
prireditve, ne samo športne?
Škoda, da tega ne znamo veliko bolje 
izkoristiti. Vsem resnim gospodarskim 
subjektom 1000 ali 2000 evrov ne bi smelo 
biti problem. Če ne vlagaš, če ne seješ, ne 
moreš ničesar pričakovati in ničesar požeti! 
Spremljajo nas mediji s celega sveta, mi 
pa se obnašamo pasivno in, milo rečeno, 
neodgovorno. Sredstva za takšno prireditev 
se morajo najti delno v proračunu in v 
gospodarstvu. Tu smo še čisto na začetku. 
Kakor da takšne prireditve niso namenjene 
promociji, trženju, predstavitvam. Imamo 
veliko vinogradnikov, pa je problem 
najti donatorja za VIP-šotor, kjer bi 
pomembnežem z lahkoto predstavili naša 
vina. In ve se, kdo se nahaja v VIP-šotorih. 
Tisti, s katerimi lahko navezujemo resne 
gospodarske, kulturne, politične in še 
kakšne stike v prihodnosti.

Ste tudi predsednik sveta Javnega 
zavoda za šport Slovenska Bistrica. V 
občini je dobro poskrbljeno za športno 
infrastrukturo. Tudi sicer je šport na 
visokem nivoju, imamo namreč kar nekaj 
vrhunskih športnikov in športnic. Zato si 
zagotovo prizadevate, da bi imel šport v 
bistriški občini v prihodnje vsaj takšno 
vlogo, kot jo ima sedaj. Kateri so ključni 
projekti, ki jih boste skušali uresničiti?
Res smo lahko ponosni na dosežke našega 
športa, na športno infrastrukturo. Pa imam 
tudi pri tem občutek, da nam manjka pika 
na i. Vse je optimalno organizirano, vemo 
pa, da so za vrhunske rezultate potrebni 
vrhunski pogoji treningov, miselnost in 
seveda denar. Tega pa je premalo, da bi 
vse to zmogli. Še sreča, da je tukaj Impol 
in nekaj manjših podjetij s posluhom 
za šport, a je tega ob propadu nekaterih 

znanih podpornikov premalo, da bi zmogli 
narediti kaj več kot financirati panoge 
in posameznike morda tja do evropskih 
naslovov. Poglejte samo primer Dejana 
Zavca, kako se da iz težkih pogojev za 
delo uspeti. Pa mislite, da je lahko pri 
takšnih letih ohranjati tako močno željo po 
uspehih?
Ob skrbi za vso športno infrastrukturo, s 
katero upravlja Zavod za šport, je gotovo 
prioriteta obnova športne dvorane, ki je 
ob skoraj stoodstotni zasedenosti že v res 
slabem stanju. Ali se bo to zgodilo že v 
letošnjem letu, je odvisno od razpisa. Naša 
občina ima v proračunu že rezervirana 
sredstva za obnovo, pa tudi projekt je že 
pripravljen.

Tudi sicer je šport vseskozi del vašega 
življenja. Praktično ni pomembnejše 
športne panoge, ki je niste preizkusili. Na 
katere dosežke ste še posebej ponosni?
Ponosen sem, da sem od malega rasel s 
športom, da sem živel na podeželju, ki že 
samo po sebi nudi številne možnosti za 
udejstvovanje. In na kmetiji, pa čeprav 
majhni, je bilo treba kar naprej delati. 
Lahko rečem, da sem vsestranski športnik, 
a še posebej me ja navdušila atletika. Moj 
nekdanji trener Franc Pristovnik me je 
navdušil za met kladiva. V mladinskih letih 
do 18. leta sem bil stalni član slovenske 
reprezentance in dve ali tri leta tudi 
član mladinske reprezentance takratne 
Jugoslavije. Bil sem dvkrat tretji in enkrat 
drugi na državnih prvenstvih v Kraljevu, 
Kragujevcu, Sarajevu … Za tiste čase in 
razmere za trening več kot odlično. No, 
največji »športni« dobitek v življenju pa 
so seveda moja družina ter vnučka Zala in 
Tim.

Kako pa dandanes skrbite za svojo fizično 
pripravljenost?
Danes, pri svojih polnih 53 letih še 
nisem za staro šaro. Zelo rad igram tenis, 
kolesarim, planinarim, pa tudi kakšna žoga 
se še najde. Posebej mi je pri srcu Bistriški 
vintgar, ki je za dušo in telo nadnaravna 
energija. Ne znam si predstavljati svojega 
dela brez ustrezne psiho-fizične aktivnosti. 
In uživam pri delu z ljudmi in za ljudi.

reprezentanco Slovenije in seveda številne 
vrhunske kontinentalne ekipe. Svet v 
malem in spektakel brez primere. In cilj 
najpomembnejše, KRALJEVSKE 3. ETAPE 
bo pri Treh kraljih! Lepo se sliši, kajne?

O skupnem zmagovalcu kolesarske dirke 
po Sloveniji odloča ravno kraljevska 
etapa. Kdo si bo po vašem mnenju pri 
Treh kraljih, tja bodo kolesarji pripeljali 
v soboto okoli 17. ure, priboril odločilno 
prednost? Lahko računamo tudi na 
slovensko slavje?
To je vprašanje za milijon evrov. Prepričan 
sem, da je nemogoče vnaprej določiti 
zmagovalca ali zmagovalce. Obrisi se bodo 
pokazali na prvih dveh dirkah, skupnega 
zmagovalca pa bomo zagotovo dobili na 
kraljevski 3. etapi. Konkurenca je izjemna, 
saj nastopajo kolesarji, ki so letos dobili že 
vsaj pet etap na najbolj prestižnih dirkah. 
Srčno upam, da bomo na zmagovalnem 
odru videli tudi Slovenca.

Kako boste popestrili dogajanje na cilju?
Na cilju je vse vnaprej določeno, kaj in 
kdo kaj lahko in česa ne sme. Organizacija 
je res vrhunska in tu improvizacije ne 
poznamo. Vse niti so v rokah glavnega 
direktorja dirke, Bogdana Finka, in njegove 
ekipe. Naša naloga je zagotoviti prostor in 
privabiti čim več gledalcev ob progo in na 
cilj. Verjamem, da nas bralci tega prispevka 
ne bodo razočarali in da bodo na vseh 
kilometrih 3. etape, še posebej pa v naših 
krajih, spodbujali svetovne ase kolesarstva.

Ob kolesarskem prazniku ste pripravili 
bogat spremljevalni program. Druženje 
kolesarjev na rekreativnih turah – dve 
sta že za vami, zadnja bo ravno na 
dan kraljevske etape – ste naslovili Po 
gričkih in dolinah do Treh kraljev. Vse to 
dokazuje, da je kolesarstvo med ljudmi 
vedno bolj priljubljeno. 
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22. kolesarska dirka Po Sloveniji – 
nov slovenski krog, nova možnost za promocijo Slovenije v svetu

rebno omeniti še Primoža Rogliča, ki pred-
vsem sobotno etapo zelo dobro pozna.
Ponovno se v soboto vračamo z etapnim 
ciljem na Tri kralje nad Slovensko Bistrico. 
Vzrok za to je uspešna lanska etapa, ki nam 
je uspela v vseh pogledih. Da je res tako, 
so dokaz zahvale kolesarjev na socialnih 
omrežjih, ki so nam čestitali za odlično iz-
vedbo. To se ne dogaja pogosto, športniki 
so zahtevni, vendarle napisano ostaja. Si-
cer je to še večja obveznost za prihodnost, 
vendar se teh izzivov ne bojimo. Ob tem bi 
se tudi zahvalil organizacijskemu odboru 
v Slovenski Bistrici, predsedniku Božu Ju-
hartu in seveda županu, saj brez njih izved-
ba ne bi bila mogoča.
Dokaz, da si dirka počasi, vendar zanesljivo 
in vztrajno pridobiva ime na kolesarskem 
zemljevidu, so tudi podatki o kakovosti 
dirke. Smo pred sosednjo dirko Po Avstriji, 
ki ima 40 let več tradicije, tudi pred italijan-
skim Girom di Trentino, ki je zadnji preiz-
kus pred Girom, dirka Po Turčiji z večmi-
lijonskim vložkom državnega turizma je za 
nami, pa dirke po Luksemburgu, Danski, 
Švedski itd. V vseh omenjenih državah dr-
žavne turistične organizacije vlagajo zelo 
veliko denarja v te projekte, saj izrabljajo 
kolesarsko dirko kot orodje za predstavitev 
države. Ni boljše športne prireditve za pri-
kaz slikovitosti naše Slovenije in potenci-
alnega turističnega bisera kot je kolesarska 
dirka Po Sloveniji.
Močno si želimo, da bo že prihodnje leto 
z nami tudi naša turistična organizacija, 
število domačih in tujih novinarjev, ki po-
ročajo o dirki, pa v zadnjem času narašča. 
Tudi to je dobra popotnica, da bomo pre-
pričljivejši.
Dirka Po Sloveniji bo potekala v štirih 
dnevih – recept, ki ga imajo svetovne ko-
lesarske ekipe najraje. Mi, Slovenci si želi-
mo vsaj še dan dlje, vse pa je odvisno od 
podpore sponzorjev. Mogoče bo tako dru-
go leto, hkrati pa zahvala vsem, ki so letos 
pristopili k projektu, gledalcem pa vabilo, 
da si ogledajo spektakel na dveh kolesih.
Naj zmaga najboljši.

Nov slovenski krog, ki se bo začel v četrtek 
s kronometrom v Ljubljani. Mogoče bo pa-
del tudi rekord 8,8 kilometra dolge proge, 
ki ga drži Kanadčan Tuft izpred dveh let. 
Druga etapa od Škofje Loke do Kočevja bo 
že dala prvi obris, kdo ima resne namene v 
nedeljo v Novem mestu dvigniti pokal za 
zmagovalca.
Sobotna etapa po dolgem premoru ponov-
no vključuje Prekmurje. V Dobrovniku bo 
štart sobotne etape, cilj pa tako kot lani pri 
Treh kraljih nad Slovensko Bistrico. V ne-
deljo bodo kolesarji startali v Rogaški Slati-
ni, pedala bodo vrteli proti Novemu mestu.
Težko je v štirih dnevih speljati progo po 

vseh slovenskih pokrajinah, pa vendar smo 
jih vključili zelo veliko. Organizacijski od-
bor želi na slovensko pentljo pripeljati čim 
več najboljših svetovnih kolesarskih ekip, 
zvenečih imen. Letos bo na startu najbrž 
najbogatejša kolesarska ekipa na svetu, an-
gleški Sky, ki je v zadnjih letih postala kar 
kultna ekipa svetovnega kolesarskega cir-
kusa. Ne smemo pozabiti na rusko Katu-
sho, pri kateri vozi lanski zmagovalec dirke 
Tiago Machado, in seveda na slovenskega 
junaka z italijanskega Gira Jana Polanca, 
ki je suvereno dobil eno izmed težjih etap 
na tej sloviti dirki. Od Slovencev, ki bi se na 
koncu dirke lahko zavihteli visoko, je pot-

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke

Kot star športnik se veselim vsakega no-
vega športnega dogodka v občini. Kole-
sarska dirka Po Sloveniji je tradicionalna 
večja mednarodna prireditev, na kateri 
sedaj nastopajo tudi svetovni asi. Veliko 
možnosti za promoviranje rekreativnega 
kolesarstva in spodbuda za ustanovitev 
kolesarskega kluba v Slovenski Bistrici. 
Sicer pa je dirka promocija kraja, saj tele-
vizijsko spremstvo omogoča širok pogled 
na kraj, kar je vredno veliko. 

Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport

Foto: Aleš Kolar
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Dosežki dijakov Srednje šole
Slovenska Bistrica v šolskem letu 2014/2015

Ob koncu vsakega šolskega leta pride čas, 
ko žanjemo, kar smo skozi leto sejali.
To je čas radosti in ponosa ob številnih 
dosežkih. Je čas zadovoljstva, ki je vedno 
premo sorazmerno z vloženim naporom. 
Za dijake in za profesorje. In za starše. Za 
vsakega po svoje. Dolgotrajno vrednost 
in moč pa imajo predvsem za dijake – so 
trpežni tlakovci, ki utrjujejo in širijo nji-
hovo nadaljnjo pot. Seveda tega pomena 
nimajo samo spodaj navedeni dosežki. 
Nekateri so na videz neznatni, a prav tako 
pomembni za vsako mladostnico in mla-
dostnika, ki je dosegel svoj cilj in napre-
dek. Vsem dijakinjam in dijakom od srca 
čestitamo.

3. b, Martin Kresnik, 3. b, Karin Hrovat, 
3. č, Vito Kukovič, 3. č, Vid Leskovar, 4. 
č, Monika Žnidarič, 4. č, Rok Cafuta, 2. 
a, Nika Podgrajšek, 1. a, Ana Markež, 4. 
a, Katja Potočnik, Ana Fifer, Marko Ma-
gdič, Tomaž Strelec, 2. a, Patricija Klinc, 
2 .č, Vesna Lešnik, 4. b, Tim Gajser, 4. 
d, Urša Kraševac, Danaja Dover, Tadej 
Juhart, Andraž Kovač, 2. b, Rok Horvat 
Baaron, 2. č, Ina Unuk, 2. b, Katarina Ži-
lavec, 2. b, Christian Fluher, 4. c, Laura 
Brence, 1. a, Urška Kleindienst, 1. b, Kri-
stina Motaln, 1. b, Patricija Korez, 1. b, 
Nika Mikulič Vernik, 3. a, Tinkara Smo-
lar, 4. a, Veronika Mrđa Podčedenšek, 3. 
b, Anja Matičič, 3. b, Žanet Plečko, 3. a, 

in priznanje za sodelovanje v gledališkem 
klubu SŠSB;
•	Eva Cehtl: srebrno priznanje s tekmova-

nja Slovenščina ima dolg jezik in prizna-
nje za sodelovanje v gledališkem klubu 
SŠSB;
•	Anastazija Leščak: srebrno priznanje s 

tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik 
in priznanje za sodelovanje v gledališkem 
klubu SŠSB;
•	Anton Zvonko Španbauer: srebrno pri-

znanje s tekmovanja Slovenščina ima dolg 
jezik in priznanje za sodelovanje v gledali-
škem klubu in lutkovnem krožniku SŠSB;
•	Martina Breznik: srebrno priznanje na 

mednarodnem festivalu Več znanja za več 
turizma in sodelovanje v lutkovnem kro-
žniku SŠSB.

Nagrado šole prejmejo:
•	Anže Kac: zlati priznanji iz znanja logike 

in zgodovine, srebrno Vegovo priznanje, 
srebrno Cankarjevo priznanje (4);
•	Xunmiao Pan: zlato priznanje iz računo-

vodstva, srebrno Vegovo priznanje, srebr-
no priznanje iz znanja zgodovine (3);
•	Tina Vešnik: zlata priznanja iz znanja ra-

čunovodstva, zgodovine in geografije (3);
•	Katarina Kučič: zlato Cankarjevo prizna-

nje;
•	Žiga Sodin: zlato priznanje iz znanja 

angleščine;
•	Tina Zovkič: zlato priznanje iz znanja 

zgodovine;
•	Janja Belina: zlato priznanje na memori-

adi;
•	Maja Baumhakl: zlato priznanje iz tehni-

ke prodaje (kozmetika);
•	Patricija Mernik: zlato priznanje iz tehni-

ke prodaje (konfekcija).
Posebni nagradi za ustvarjalnost ob za-
ključku šolanja:
•	Lara Gril: priznanje za urednikovanje 

šolskega glasila Čveka, 3. mesto v skoku 
v višino na atletskem srednješolskem dr-
žavnem tekmovanju, priznanje za vode-
nje prireditev;
•	Luka Potočnik: lutkar, gledališčnik, vodi-

telj prireditev.

Profesorski zbor in ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica

Gledališka skupinaFilmarji, Slovenščina ima dolg jezik

Priznanja šole za najvišje dosežke na 
predmetnih in interesnih področjih v 
šolskem letu 2014/2015 bo prejelo 81 di-
jakov za srebrno ali zlato priznanje ali za 
večletno delo na področju prostovoljstva, 
kulture ali športa. To so: Lea Gerečnik, 1. 
b, Filip Bek, 3. a, Lucija Pučnik, 4. b, Anže 
Hajšek, 2. č, Vid Mesarič, 3. b, Maša Ačko, 

Evrošola

Domen Godec, 4. a, Patricija Brdnik, 1. 
b, Ana Bera, 4. c, Maša Ahej, 4. c, Patrici-
ja Šošer, 4. b, Monika Goričan, 4. a, Maja 
Sajko, 2. b, Sebastijan Pregl, 2. a, Katja 
Stojnšek, 1. a, Timotej Kresnik, 1. a, Ema 
Leskovar, 1. a, Laura Prosenak, 3. a, Bor 
Stegne, 3. a, Pavel Koropec, 3. č.
Dijaki z dvema ali tremi dosežki:
•	Matic Štrukelj: srebrno Vegovo priznanje 

in srebrno priznanje s tekmovanja Slo-
venščina ima dolg jezik;
•	Melanie Jožić: srebro 

priznanje iz biologije in 
iz tekmovanja Slovenšči-
na ima dolg jezik.
•	Gala Trajkovič: srebro 

iz biologije in 4. mesto v 
štafeti 4 × 100 m na dr-
žavnem srednješolskem 
atletskem tekmovanju;
•	Ela Plavec: srebrno pri-

znanje s tekmovanja Slo-
venščina ima dolg jezik 
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V Glasbeni šoli Slovenska Bistrica se 
je, odkar smo jeseni po dveh poletnih 
mesecih znova zaigrali, zapeli in zaplesali, 
zvrstil niz dogodkov, ki so nam (in vam) 
lepšali dni. Poleg osnovnega znanja, ki 
ga učenci usvajajo pri individualnih urah 
pouka glasbila, pri skupinskem pouku, v 
godalnem, pihalnem in harmonikarskem 
orkestru, mnogih komornih zasedbah 
in v baletni dvorani, in ker svoje znanje 
pokažejo ob najrazličnejših priložnostih 
blizu in daleč (tudi izven meja ), si zelo 
prizadevamo prav zanje in za vse vas, 
ki ste ob tej priložnosti vabljeni k nam, 
organizirati kar se da mnogo koncertov, ki 
jih v dvorani naše glasbene šole priredimo 
bodisi v sodelovanju z Glasbeno mladino 
Slovenije bodisi z drugimi priznanimi 
komornimi zasedbami ali solisti. 
Vsi koncerti so na izjemno visokem 
umetniškem nivoju, saj želimo, da naši 
mladi glasbeniki že zelo zgodaj spoznajo 
lepoto glasbene umetnosti – ne le kot 
nastopajoči, temveč tudi kot poslušalci –, 
da bi nekoč, v odraslosti, radi, smelo in 
pogosto obiskovali koncertne, operne in 
baletne odre.
Pod varnim okriljem glasbene umetnosti 
je vedno lepo in veseli smo, vsakič 
znova, ko napolnite našo ali Viteško 
dvorano bistriškega gradu, ki je prijazna 
gostiteljica mnogih naših koncertov in 
drugih prireditev. Vsako leto z zvoki vsaj 
dvakrat obogatimo tudi Slomškov dom: 
ko v pričakovanju božičnih in novoletnih 
praznikov priredimo vsakoletni in zato 
zdaj že vrsto let tradicionalni koncert, 
nato pa v pomladnih mesecih v isto 
dvorano povabimo osnovnošolce in jim 

Ž i v a h n o  v  g l a s b e n i  š o l i

z melodijami pa sedaj stavbo in prelepo 
zelenico okoli nje polnimo mi. Naš drugi 
dislocirani oddelek, v Oplotnici, že nekaj 
let kraljuje v graščini in nemara je tudi 
zaradi tega zvok še lepši ...
V dvorani bistriške glasbene šole 
gostimo tekmovanja mladih glasbenikov, 
prirejamo tudi tematske koncerte, kot je 
bil marčevski Koncert dveh src, ki so ga 
priredile profesorice pianistke. Takrat 
sta za klavirjem »sedeli« tudi več kot 
dve srci, kajti tudi po deset rok je hkrati 
igralo na klavir! Koncert Nekoč in danes 
je bienalni: v Nekoč zaigrajo glasbeniki, ki 
so v naših prostorih muzicirali že davno 
in so sedaj deležni aplavzov na velikih 
odrih drugih ustanov, v Danes pa mladi 
glasbeniki, ki imajo očka ali mamo ali 
drugega sorodnika, ki na odru zaigra 
skupaj z njim, ker je tudi sam vešč igranja. 
Zanimivo je na odru videti takšno navezo, 
pa tudi odraščajoče ali že odrasle, ki so bili 
nekoč, ko so še hodili k nam, otroci.
Dan odprtih vrat, ko za otroke in vse, ki 
to niso več, pa si igranja in spoznavanja 
glasbil (še vedno) želijo, na stežaj 
odpremo duri naše šole za ves dopoldan 
kakšne pomladne sobote, je še posebej 
obiskan. V prav vsako učilnico vstopajo 
obiskovalci in se pobližje spoznajo z 
glasbili, najpogumnejši pa tudi zaigrajo 
nanje – če jim le uspe iz njih izvabiti zvok, 
kajti to ni vedno preprosto. Spoznajo 
tudi ustvarjalnost naših učencev, ki 
znajo mnoga glasbila spretno in z mnogo 
lastnega navdiha izdelati sami. In prav 
vsa izmed njih si zaslužijo, da jih res 
imenujemo – glasbila. V ljubkih svitkih 
s pentljico obiskovalce pričakajo pesmi 
o glasbilih, tudi te izpod peresa naših 
učencev. Svoj prispevek učenci dodajo 
tudi v Glasbenem k(n)otičku, v publikaciji 
naše glasbene šole, ki jo vsak učenec 
prejme že prvi šolski dan. V njej poleg 
osnovnih in najpomembnejših podatkov 
o delovanju šole najdejo tudi vrstice 
zabavnega in lahkotnega značaja. Tudi 
spletnim stranem naše šole posvečamo 
kar nekaj pozornosti, zato da se vsak 
njihov obiskovalec zlahka znajde in poišče 
želene podatke.

predstavimo vsa svetleča in bleščeča se 
glasbila, ki jim pričarajo zvoke, kot jih 
znajo le ta, ter jih tako povabijo v glasbeni 
pravljični svet.
Zagotovo je ena izmed najlepših dvoran 
gospa častitljive starosti v Slovenskem 
narodnem gledališču Maribor, ki prijazno 
povabi pod svoje okrilje baletne plesalke in 
plesalce, da nam pravljico tudi zaplešejo, 
kajti tudi ples, ne le zvok, domuje v naši 
hiši in ljubke krinoline, tančice in krilca 
ter barve celotnega mavričnega spektra 
in vanje odete plesalke in plesalci baletne 
šole so paša za oči vseh, ki obiščejo staro 
dvorano.
Naši trije orkestri se udeležujejo številnih 
revij, tekmovanj, glasbenike, ki muzicirajo 
v njih, pa razveseljujemo na (prav zanje 
pripravljenem) srečanju z mnogimi 
družabnimi in kulinaričnimi užitki. Pa 
tudi na Pohorje jo mahnejo, kadar je 
čas za še bolj poglobljen pristop k delu 
in je potrebnega več časa, da k svojemu 
glasbenemu ustvarjanju dodajo še zadnji 
kamenček v mozaiku. Številni nastopi, ki 
jih v nizu razrednih nastopov s svojimi 
učenci prirejajo posamezni učitelji, in 
javni nastopi, na katerih nastopajo solisti, 
učenci, ki nastopajo v manjših, komornih 
zasedbah, pevci glasbene pripravnice in 
predšolske glasbene vzgoje, so pravzaprav 
stalnica. Pa vsakoletni glasbeni kviz, v 
katerem se v sproščenem vzdušju pomerijo 
učenci pripravnice glasbene šole, je prav 
tako nepogrešljiv.
Naši zvoki odmevajo tudi v Poljčanah, kjer 
smo prav v tem šolskem letu v stari hiši ob 
železnici nadomestili zvoke otroških grl 
vrtca Poljčane, ki se odtlej nahaja drugje, 

Božično novoletni koncert



Tekmovanje Rezultat Učenec Glasbilo in 
razred

Učitelj Korepe-
titor

5. TEKMOVANJE MLADINSKIH 
GODB

zlata plaketa / pihalni orkester Jernej Senegačnik /

11. SREČANJE HARMONIKAR-
JEV, Beltinci

1. nagrada Andrej	Časek	Hojnik harmonika, 3. razred Peter Skrbiš /
3. nagrada Domen Krajnc harmonika, 6. razred Peter Skrbiš /

40. SREČANJE HARMONIKAR-
JEV, Pulj (HR)

1. nagrada Andrej	Časek	Hojnik harmonika, 3. razred Peter Skrbiš /
1. nagrada Domen Krajnc harmonika, 6. razred Peter Skrbiš /

INETRNET MUSIC COMPETI-
TION 2015

2. nagrada Filip Kokol klavir, 8. razred Tatjana Gaberšek /
1. nagrada Lara Kolar klavir, 8. razred Petra Turk Rupreht /

STEVAN MOKRANJAC,
Požarevac (SRB)

1. nagrada Enja Golob saksofon, 3. razred Zmago Tkavc Barbara Škof
1. nagrada Ian Pirc saksofon, 3. razred Zmago Tkavc Barbara Škof
2. nagrada Zala Rojs saksofon, 8. razred Matjaž Lorenci Barbara Škof

ENRICO MERCATALI,
Gorizia (IT)

srebrna medalja Lana Žvižaj kitara, 2. razred Kristina Marjanović /

DNEVI KITARE, Krško zlato priznanje Lana Žvižaj kitara, 2. razred Kristina Marjanović /

SVIREL, Dobrovo (SLO) zlato priznanje Hana	Hren citre, 2. razred Franja Kočnik
bronasto priznanje Sara Vogrinec citre, 3. razred Franja Kočnik

DAVORIN JENKO, Beograd 
(SRB)

2. nagrada Maša Jerot flavta, 3. razred Franja Gomaz 
Jamnik

Simona 
Repnik

PAOLO SPINCICIH, Trieste (IT) 4. nagrada Ana Brence klavir, 7. razred Tadeja Pančič /

SAXISTRA – Sequoia, Fažana 
(HR)

9. mesto Zala Rojs saksofon, 8. razred Matjaž Lorenci Tadeja 
Pančič

KOROŠKO KLAVIRSKO TEK-
MOVANJE, Radlje ob Dravi 
(SLO)

priznanje Lara Kolar klavir, 8. razred Petra Turk Rupreht /
priznanje Tina Smogavc klavir, 6. razred Petra Turk Rupreht /

BALTEK,
12. regijsko tekmovanje sloven-
skih baletnih plesalcev

srebrno priznanje Jan Tapiwa Chapo balet,
6. razred

Matea Brečko /

srebrno priznanje Veronika Ivačič 3. razred Matea Brečko /
srebrno priznanje Timea Kodrič 

Mlakar
3. razred Matea Brečko /

bronasto priznanje Špela Jerič 4. razred Matea Brečko /

TEMSIG, (državno)
44. tekmovanje mladih glasbe-
nikov Slovenije

srebrno priznanje Saša Knez violina Katjuša Majcenič Mateja 
Pleteršek

srebrno priznanje Filip Kokol solfeggio Robert I. Glunec,
Tadeja Pančič

/

18. REGIJSKO TEKMOVANJE 
GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN 
POMURJA

zlato priznanje Saša Knez violina, 3. razred Katjuša Majcenič Mateja 
Pleteršek

srebrno priznanje Maja Korošec violina, 4. razred Katjuša Majcenič
srebrno priznanje Gaja Oblonšek violina, 3. razred Katjuša Majcenič
srebrno priznanje Vita Robar violina, 3. razred Tanja	Hojnik	Časek Simona 

Repnik
srebrno priznanje Aneja Lončarič violina, 3. razred Tanja	Hojnik	Časek Simona 

Repnik
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Dejavnosti in dosežki  Glasbene šole Slovenska Bistrica, šolsko leto 2014/15

Našim učencem in njihovim staršem 
v sodelovanju s Slovenskim narodnim 
gledališčem Maribor omogočimo oglede 
mnogih opernih in baletnih predstav ter 
koncertov, da lahko poprej v sodobno 
opremljeni učilnici skupinskega pouka 
ogledane posnete predstave in koncerte 
doživijo tudi na pravem odru, kar 
je neizmerna popotnica za mladega 

glasbenika ali plesalca.
Težko je opisati vse dosežke naših učencev, 
zato smo se odločili nanizati zgolj uspehe 
s tekmovanj. Letos so nekateri učenci 
skupaj z mentorji in korepetitorko ter 
vodstvom šole s svojim obiskom in 
koncertoma počastili prebivalce srbskega 
Niša, kjer so bili izjemno lepo sprejeti 
in so doživeli nepozabno druženje, ki 

kliče po ponovnem snidenju, tokrat v 
Slovenski Bistrici, kar nas izjemno veseli, 
kakor nas tudi veseli, da ste se sprehodili 
skozi te vrstice, in se seveda nadejamo 
tudi našega novega snidenja, tako v novi 
številki te revije kakor tudi v naši glasbeni 
šoli. V zvoke ovit dan je namreč vsak dan 
prazničen.

Bojana Bučar
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9 .  v e l i k i  I z z i n  p i k n i k Ob zaključku tečajev 
tujih jezikov je zasebna 
šola tujih jezikov IZZA 
letos organizirala že de-
veti piknik na Brinju. Ob 
zaključku šolskega leta 
se pridni otroci, ki celo 
leto obiskujejo tečaje 
nemščine in angleščine, 
ter njihovi bratci, se-
strice, prijatelji in starši 
poveselijo na velikem 
pikniku. 

Vseh udeležencev piknika je letos bilo 341. 
Tokrat je vreme organizatorjem in obisko-
valcem bilo zelo naklonjeno, kar je bilo 
tudi eden izmed vzrokov za dobro razpo-
loženje in razigranost. Za zabavo in ani-
macijo je poskrbelo gledališče, ki je skupaj 
z otroki, s čarovnico in mačko speklo ve-
liko torto ob Izzinem 18. rojstnem dnevu. 
Otroci so se sladkali ob čokoladni fontani, 
odrasli pa uživali v pravih pirniških jedeh 
z veliko solate.

Zlatka Dreo

Slovenska Bistrica gostila revijo pevskih zborov 
društev invalidov in Zveze delovnih invalidov Slovenije

Foto: Rok Rutnik

V soboto, 16. maja, je v športni 
dvorani v Slovenski Bistrici po-
tekala 17. revija invalidskih pev-
skih zborov. Organizacijo revije 
je prevzelo Društvo invalidov 
Črešnjevec, ki letos praznuje dve 
desetletji delovanja, prireditev pa 
je tudi del projekta Občina po 
meri človeka. Revija je potekala 

v času, ko v Sloveniji obeležujemo teden 
ljubiteljske kulture. Dvajset pevskih zbo-
rov se je pripeljalo v Slovensko Bistrico iz 
različnih krajev Slovenije, njihov program 
je zajemal slovenske narodne in ponaro-
dele viže. Okrog 800 grl se je združilo tudi 
v skupnem nastopu. Prireditev so finanč-
no podprli Fundacija za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
Občina Slovenska Bistrica in Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti.

A. M.
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Nekoč in danes

Mednarodna UNESCO šola 
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
i n  Vr te c  Č r e š n j e v e c - L e s k o v e c

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec je ena 
izmed 56 osnovnih šol v Sloveniji in edina 
v naši in sosednjih občinah, vključena 
v UNESCO ASP mrežo šol Slovenije, 
ki je članica mednarodne UNESCO 
Associated Schools Project Network. Naša 
šola je članica UNESCO mreže že od leta 
2008, zadnja tri šolska leta z nacionalnim 
statusom. Pretekli mesec pa smo prejeli 
častivredno novico, postali smo namreč 
šola z MEDNARODNIM STATUSOM.
Meseca aprila je naša šola žela posebno 
hvalo, saj smo kot UNESCO šola 
pridobili mednarodni status UNESCO 
šole. Napredovanje iz nacionalnega v 
mednarodni status smo si prislužili s 
pridnim in srčnim delom v preteklih treh 
letih.
V okviru UNESCA se izvajajo številni 
nacionalni in mednarodni projekti, na 
katere se šole prijavljajo po lastni izbiri. 
V šolskih letih 2010/2011, 2011/2012 in 
2012/2013 smo se prijavljali na številne 
projekte, ki so se odvijali v okviru šole 
in vrtca. Gostili smo druge šole in se 
tudi sami udeleževali projektov, ki so 
jih izvajale šole članice. Ob tem smo se 
delavci, učenci in gostje veliko naučili 
o pomenu »UNESCO duha«, kot so 
odpravljanje revščine, stremenje k miru, 
medkulturni dialog in trajnostni razvoj.
Najbolj izstopajoči projekti so bili 
Posvojitev spomenika (perišče), Kapljice 
življenja (naš nacionalni projekt), Branje 
moje sanje, Eno tree planting, Drevo = 
življenje, Otroštvo podaja roko modrosti, 
Dobre vesti, Tabor ustvarjalcev dobrih 
vesti, Modri stol, Festival pomladi, Planetu 
Zemlja prijazna šola, Učenec poučuje, 
Ekodan, Dan človekovih pravic in Parada 
učenja. 
Dejavnosti smo izvajali iz področij okoljske 
problematike, interdisciplinarnih rešitev, 
svetovnih problemov, interkulturnega 
učenja, človekovih pravic, demokracije, 
strpnosti in sodelovanja.
Posvojitev spomenika (perišče)
Leto 2002 je bilo mednarodno leto 
kulturne dediščine in takrat je v Sloveniji 
oživel projekt Dediščina v rokah mladih – 
mladi posvojijo spomenik. Po letu 2005 je 
projekt prešel v strategijo UNESCO ASP 
mreže. Tako vsaka šola ali vrtec skrbi za 

posvojeno dediščino svojega kraja. Te so 
bile predstavljene leta 2013 v publikaciji 
z naslovom Dediščina mladih – mladi 
posvojijo spomenik.
Naša šola je 11. maja 2013 uradno 
posvojila spomenik kulturne dediščine, 
vaški vodnjak s periščem. Na obeležitvi, 
ki je bila prirejena v ta namen, smo 
predstavili pomen vodnjaka in stari način 
pranja perila.
V šolskem letu 2012/2013 se je v ta namen 
odvijalo več aktivnosti. Raziskovalna 
naloga Vodnjaki in perišče na Črešnjevcu 
(nastala že v šolskem letu 2008/2009), 
izdelava videa Prikaz ročnega pranja perila, 
urejanje neposredne okolice, postavitev 
obeležij v treh jezikih, postavitev table 
z napisom 'Tukaj so prale naše babice', 
postavitev plota za sušenje perila in 
izdelava bralnih ovitkov – vezenje.
Kapljice življenja
V okviru UNESCO mreže se šole 
prijavljajo tudi na nacionalne projekte, ki 
bi jih želele izvesti na svoji šoli.
Na naši šoli že dve šolski leti izvajamo na-

Manja Križanec, koordinatorica Unesco ASPnet, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Učenci OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec pred šolskim vrtom.

čimo novo temo iz področij vode, hrane 
in zdravja. Glavni namen projekta je oza-
veščanje učencev o svetovnih problemati-
kah, obeleževanje mednarodnega dneva 
zdravja, medpredmetno in medšolsko 
povezovanje, spodbujanje vrednot, kot so 
dobrodelnost, humanost, medkulturnost, 
ekološka ozaveščenost in navajanje na so-
delovanje. Osrednji dogodek tega projekta 
je projektni dan, v katerem sodelujejo vsi 
učenci in delavci naše šole ter zunanji so-
delavci. Na ta dan povabimo k sodelovanju 
tudi ostale članice UNESCO šol, ki se nam 
vsako leto z veseljem pridružijo. Za vsak 
projektni dan se potrudimo, da je čimbolj 
zanimiv, pester in poučen. Tako vsako leto 
postanemo solidarnejši, bolj ozaveščeni in 
modrejši za nekaj »kapljic življenja«.
Zelo smo veseli novega statusa, kljub 
dosežku pa se ne bomo ustavili. S še večjim 
zanosom in motivacijo bomo sledili 
»Unescu duhu« in ga širili na ostale. V 
upanju, da z vzorom in širjenjem tovrstne 
miselnosti pripomoremo k boljšemu svetu 
za lepši jutri.

Obeležitev ob posvojitvi 
spomenika – perišča

cionalni projekt 
UNESCA pod 
vodstvom Katje 
Skubic z naslo-
vom »Kapljice 
življenja«. Pred 
tem smo ga izva-
jali kot medpred-
metni projekt. 
Vsako leto dolo-
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Izjemni dosežki otroškega pevskega zbora OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Od 14. do 23. maja 2015 so v organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
potekala regijska tekmovanja otroških 
in mladinskih pevskih zborov. Na šestih 
regijskih tekmovanjih je tako nastopilo 55 
otroških zborov in 19 mladinskih.
23. maja je bilo v Pesnici pri Mariboru 
zadnje regijsko tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov Štajerske in 
Pomurja, ki se ga je udeležil tudi otroški 
pevski zbor OŠ dr. Jožeta Pučnika 
Črešnjevec z zborovodkinjo Matejo 
Kuharič. Na treh tekmovalnih koncertih 
je nastopilo 13 otroških in trije mladinski 
pevski zbori.
Pravzaprav so se pevski izzivi na OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec začeli že v 
poznem jesenskem času, ko sta se oba 
zbora začela pripravljati za koncert, ki je 
bil takoj po novoletnih počitnicah. Sledila 
je območna revija v aprilu, na kateri 
je otroški zbor s svojim nastopom po 
mnenju strokovne spremljevalke, Alenke 
Korpar, dosegel državni nivo kakovost, 
mladinski zbor pa regijskega. Za oba 
zbora velik uspeh, ki nam je potrdil 
(predvsem pri mladinskem zboru), da se 
kljub maloštevilnosti (od vseh udeleženih 
zborov ima naš najmanj pevcev) zlahka 

postavimo ob bok večjim zborom.
Prav na dan, ko je bila območna revija 
otroških zborov, smo izvedeli, da smo 
sprejeti na regijsko tekmovanje, kar je 
pomenilo dodatne trde vaje. Ob treh 
pesmih, ki smo jih zapeli na območni reviji, 
smo prijavili še četrto pesem, dvoglasno a 
cappella z ritmično spremljavo.
Na tekmovanju smo nastopili kot drugi 
na prvem tekmovalnem koncertu. 24 
pevcev našega zbora je z zborovodkinjo 
in ob klavirski spremljavi Mateje Pleteršek 
uspešno izvedlo svoj program. Tričlanska 
žirija v zasedbi Danice Pirečnik, Damijana 
Močnika in Katje Gruber je zboru dodelila 
88 točk in s tem zlato priznanje. A to še 
ni vse. Žirija je podelila tudi posebna 
priznanja. OPZ OŠ dr. Jožeta Pučnika 
Črešnjevec prejel še posebno priznanje 

za najboljšo izvedbo slovenske ljudske 
pesmi Maksimiljana Feguša Lipej raja in 
še posebno priznanje za odličen nastop 
zbora, ki je prvič nastopil na tekmovanju. 
Od 13 otroških zborov sta otroška zbora 
OŠ Tabor I in OŠ Kungota dobila zlato 
priznanje z odliko (od 90 do 100 točk), 
zlata priznanja pa ob našem zboru še 
otroška zbora OŠ Lenart in Glasbene 
šole Murska Sobota. Tako smo v Pesnici 
zasedli tretje mesto.
In če zaključimo v športnem žargonu: od 
55 otroških zborov, ki so nastopili na vseh 
šestih tekmovanjih, jih je deset prejelo 
zlato priznanje z odliko, naš zbor pa je 
zasedel 12. mesto.
Dosegli smo več od pričakovanega. Veliko 
več.

M. K.

Ponosni smo, ker smo sredi aprila, od 12. 
do 17. aprila, gostili prijatelje iz treh držav, 
Portugalske, Nemčije in Poljske. Gostje 
so prišli iz Calhete (Madeira – Portugal-
ska), Kelheima (Nemčija) in iz Wyszoroda 
(Poljska).
Izkušnje učencev, da potujejo v tuje države, 
komunicirajo v angleškem jeziku ter spoz-

navajo nove ljudi in kulture, so neprecen-
ljive. Ker se zavedamo, kako pomembno je 
znanje jezikov v današnjem času, smo se 
ponovno prijavili na razpis za sodelovanje 
v projektu Comenius. Naša šola je bila že 
tretjič izbrana v projekt Comenius – šol-
ska partnerstva, ki traja tri leta. Naslov na-
šega skupnega projekta je A teen's travel 

postanejo ambasadorji za lokalno skup-
nost in svetovno dediščino UNESCA v 
Sloveniji. Učenci so spoznavali kulturne 
in naravne vrednote svoje lokalne okolice 
in sodelujočih partnerskih držav. Z obsež-
no uporabo IKT in sodobne tehnologije 
so postali spretnejši pri iskanju in pred-
stavljanju kulturne in naravne dediščine 
v Evropi. Pri tem pa so vseskozi razvijali 
socialne in jezikovne kompetence.
Naše prvo srečanje je bilo oktobra 2013, 
ko smo obiskali portugalski otok Made-
iro. Naslednje je bilo na Poljskem aprila 
2014, tretje pa oktobra 2014 v Nemčiji. 
Zaključno srečanje smo gostili v Laporju. 
Gostom smo pokazali Laporje, Boč, Slo-
vensko Bistrico, Maribor, Ptuj, Ljubljano 
in Škocjanske jame. Navdušeni so bili nad 
gostoljubnostjo, ob slovesu pa so nam zau-
pali, da niso vedeli, kako lepa je Slovenija. 
Obljubili so, da se gotovo kdaj vrnejo.

Aleksandra Jesenek,
OŠ Gustava Šiliha Laporje

guide – from 
local surrou-
nding to the 
U N E S C O 
N a t i o n a l 
H e r i t a g e	
(Najstniški 
t u r i s t i č n i 
vodič – od 
l o k a l n e g a 
okolja do 
U N E S C O
-ve dedišči-
ne).
Naš cilj je bil 
o m o g o č i t i 
učencem, da 

Comenius na OŠ Gustava Šiliha Laporje

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cjtsie5QF0qeqM&tbnid=JDD5n2UamZggLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://aula.schamann.org/&ei=VnlKUriyNLCT0AXoooHoBQ&psig=AFQjCNGy7YLmPMTgT0EFjHqIxM8AXa8LXg&ust=1380698838936719
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Etika in vrednote – projekt, ki nas uči živeti

Za nami je prvo leto projekta Etika in 
vrednote, ki smo ga izvajali v tem šolskem 
letu v treh sklopih: Življenje, narava, 
zdravje; Kultura; Univerzalizem.
Zakaj smo na OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica pristopili k projektu 
Etika in vrednote?
Razlogov je več. Stabilne družbe 
prihodnosti si ne moremo zamisliti brez 
večjega uveljavljanja vrednot. Človeštvo 
se je oddaljilo od uresničevanja moralnih 
vrednot v osebnem življenju. Današnji 
svet kritično odstopa od splošno 
priznanih etičnih standardov. Od sprejetja 
etičnih vrednot je odvisno, kako bomo 
uporabljali znanje, ki je potrebno za naš 
obstoj in za preživetje. Najhujši problemi 
človeštva so povezani z odpovedovanjem 
na tem področju, neupoštevanjem in 
kršenjem vrednot, človekovih pravic, 
morale in etike. Podobno ugotavljamo 
tudi v slovenski družbi. Zato smo učitelji 
in vzgojitelji tisti, ki lahko z vključitvijo 
etičnih standardov in vrednot v vzgojo 
in izobraževanje storimo korak naprej in 
ustvarimo pogoje za boljšo in pravičnejšo 
družbo, družbo znanja in vrednot.
Cilji prvega modula Narava, zdravje in 
življene so bili:
•	Spodbuditi doživljanje narave preko 

konkretnih aktivnosti v naravi; tako se 
rojeva vrednota spoštovanje in ljubezen 
do narave.

•	Odkrivati naravo kot prostora za 
sprostitev in hkrati kot prostor bogatih 
darov za zdravje ljudi.

•	Soočiti se z izzivi zdravja, prave mere 
gibanja in spoznati zdravo hrano.

•	Varovati naravo in okolje.
•	 Izpostaviti življenje kot skrivnost in dar.

V drugem modulu z naslovom Kultura 
smo se posvečali dojemanju načinov 
izražanja lastnih občutkov in čustev, 
prepoznavali kulturo kot duhovno in 
materialno dobrino, ki pomembno 
prispeva k napredku človeštva, kot npr. 
znanost. 
Z lastno dejavnostjo, konkretnimi 
izkušnjami, iskanjem in premišljanjem si 
učenci oblikujejo svetovni nazor. Učimo 
jih pozitivno vrednotiti dosežke človeške 
civilizacije.
V tretjem modulu Univerzalizem smo 
odkrivali in razvijali komunikacijo, ki je 
zgrajena na miru in nenasilju, govorili 
o spoštovanju vseh ljudi, spoštovanju 
različnih kultur, govorili o zmernosti, 
preprostosti, skromnosti in odpuščanju.
Projekt smo izvajali v sklopu razrednih ur, 
dni dejavnosti in pri vsebinah posameznih 
predmetov v vseh razredih.
Skupaj smo izvajali različna dela in 
naloge, pisali in med seboj sodelovali. 
Nova spoznanja smo predstavljali drug 
drugemu, se povezovali z zunanjimi 
deležniki in izkušnje ter spoznanja 
izmenjevali z vrstniki iz Slovenije na 
srečanjih in spletnih straneh Inštituta za 
etiko in vrednote Jože Trontelj.
Utrinki našega dela, ko smo 
spoznavali pomen vrednot
Devetega maja 1945 so se po Evropi in 
svetu oglasili zvonovi, tulile so sirene, 
množice pa so napolnile trge in ulice. 
Ljudje so se veselili konca vojne. 
Množice v Moskvi so slavile zmago. 
Londončani so navdušeno pozdravljali 
ministrskega predsednika Churchilla. V 
New	Yorku	so	se	veselili	zmage	v	Evropi.

Učenci OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in vodja projekta Marija Regoršek

Če naj otrok ohrani prirojeni občutek ču-
denja … potrebuje družbo najmanj enega 
odraslega, človeka, ki z njim to navdušenje 
deli in z njim spet odkriva veselje, vznemir-
jenje in skrivnost sveta, v katerem živimo.
(Helen	Keller)

Mir je najlepši dar, ki ga hitro lahko 
izgubimo, če ga ne čuvamo. (Žan)
Vse se da dogovoriti na miren način, brez 
orožja in krvi. (Fiona)
Mir ni samo tišina, mir je vrednota, ki 
bi morala biti dana vsakemu človeku, ne 
glede na raso, spol, vero ali državljansko 
pripadnost. (Eva)
Svet bi bil raj, če bi vsi upoštevali to 
človekovo pravico, mir. (Aljaž)
Vsak posebej se mora dan za dnem truditi 
za mir v nas samih. (Dana)
Mir je svoboda, ljubezen, prijateljstvo, 
dobrosrčnost in veselje do življenja. (Anja)
Mir je nekaj, kar si želijo ljudje v 
Iraku,Gazi, Siriji, Nigeriji ... (Nika)
Mir je tisto, kar izpolnjuje naše življenje. 
(Timotej)
Ljudje imamo upanje v boljši svet, v mir. 
(Sara)
V svetu divjajo vojne, ljudje stradajo, 
umirajo in svet se ruši. Teroristi in 
skrajneži pobijajo nedolžne ljudi. Nihče se 
ne zaveda, da smo »zavozili«. To ni svet, v 
katerem bi naj živeli. (Urška)
Naše prababice in dedki bi nam povedali, 
da je mir najlepši dar, ki ga lahko prejmeš 
in živiš srečno. (Matija)
O miru sanjamo vsi,                                  
da srečnejši bi bili.
Če mir po svetu bi veljal, 
se nihče nikogar ne bi bal.
Zato združimo moči,
da mir na svetu zaživi.     
                                Valentina
Mir je svobode sin.
Mir je brat upanja.
Mir je dragulj razumevanja.
                           Janez

Ka k o  s o  u č en c i 
r a z m i š l j a l i  o  m i r u ?

Ravno v teh dneh, 
ko so povsod po 
svetu obeleževali 
s e d e m d e s e t o 
obletnico konca 
druge svetovne 
vojne, smo pri 
zgodovini končali 
z obravnavo druge 
svetovne vojne.
Spoštujemo se, 
se pogovarjamo, 
drug drugega 
sprejemamo …
… pa čeprav smo 
različni.



Stran 30 ŠOLSTVO Informator, junij 2015

S p r e h o d i  p o d  m o r j e m
Mednarodni festival podvodnega filma in 
fotografije se je rodil pred šestimi leti kot 
majhen delček uspešnega mednarodnega 
simpozija Potapljanje AST in je z leti pos-
tal eden izmed najzanimivejših kulturnih 
dogodkov, povezanih s tistim delom naše-
ga planeta, ki ga prekriva voda.
Festival se je pričel 29. januarja s filmskimi 
projekcijami za mlade in se nadaljeval 30. 

januarja s simpozijem Potapljanje AST, 
otvoritvijo razstave podvodne fotografije, 
mednarodno razstavo otroških likovnih 
del in koncertom švicarske skupine Mo-
dus z gosti. Zaključek festivala je bil 31. 
januarja z grand prix večerom.
Likovnega natečaja se je udeležila tudi 
naša šola. Komisija je imela izredno težko 
nalogo, saj je prispelo 345 likovnih del iz 

66	 osnovnih	 šol	 iz	 Slovenije,	Hrvaške	 in	
Srbije. Z veliko domišljije in ustvarjalnosti 
so otroci poustvarjali podvodni svet in 
nastala je čudovita razstava najboljših del, 
ki je bila na ogled v prostorih kulturnega 
doma v Slovenskih Konjicah. Učenka 1. 
c-razreda Anuška Kralj je bila na natečaju 
izbrana med 15 učencev, ki so na razstavi 
za svoje delo prejeli priznanje in nagrado.
Anuški čestitamo, da nas je s svojo domi-
šljijo popeljala v podvodni svet, in ji želi-
mo še veliko ustvarjalnih trenutkov!

Varno na kolesu
Petošolci smo sodelovali v projektu na 
nacionalni ravni Varno na kolesu, ki 
ga že nekaj let izvaja družba Butan plin 
skupaj s Policijo, z Agencijo RS za varnost 
prometa, s Kolesarsko zvezo Slovenije, 
Kolesarskim društvom Rog in z družbo 
BTC. Namenjen je vsem slovenskim 
šolarjem, ki v tekočem šolskem letu 
opravljajo kolesarski izpit.
Letos se je k sodelovanju prijavilo 2000 

učencev iz 65 slovenskih šol. Med njimi 
smo bili tudi mi. Pridno smo reševali 
naloge, ki so bile razdeljene v več sklopov. 
Najprej smo si ogledali prometne poti 
okoli šole in se podali na reševanje in 
iskanje najboljših varnih poti za vse 
udeležence v prometu. V okviru pouka 
in dodatnih delavnic smo izdelali 
maketo s prikazanimi varnimi potmi 
ter pripravili kolesarski kotiček. Proučili 
smo tudi varnostni načrt prometnih poti 
in dodali nekaj predlogov. Zelo zavzeto 
smo z nalogami nadaljevali ter izdelali 

tako smo 14. maja odpotovali v Ljubljano 
na zaključno razglasitev rezultatov. Zasedli 
smo peto mesto in bili vsi nagrajeni s 
praktičnimi nagradami: zvezki, odsevniki 
in majicami.
Ker letos postajamo aktivni udeleženci 
v prometu, želimo, da bi vsi udeleženci 
poskrbeli za svojo varnost in varnost 
drugih, saj le z upoštevanjem prometnih 
pravil in dobrim zgledom poskrbimo za 
varno vožnjo sebe ter drugih.  

Učenci 5. a in 5. b z mentoricama
Miro Tomažič in Rebeko Kolar

Gledališčniki in lutkarji na državno srečanje
Učenci in mentorja iz Osnovne šole 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
Podružnične šole Zgornja Ložnica, smo 
v letošnjem šolskem letu dodali delček 
zgodovine v že bogato zakladnico kulturnih 
dogodkov, ki so se zvrstili v preteklosti na 
naši šoli. Tako gledališka kot tudi lutkovna 
igra sta prepričali regijske selektorje s svojo 
igro in podobo, za kar sta bili uvrščeni na 
državno srečanje gledaliških in lutkovnih 
skupin Slovenije, ki je letos potekalo od 2. 
do 4. junija na Ravnah na Koroškem.
V šolskem letu 2014/2015 smo v Ložniškem 
gledališkem bendu postavili na oder 
dramsko delo Drevo,  lutkovna skupina 
pa Oliverja Twista. Drevo je gledališka 
igra avtorice Katje Aber, ki nosi v sebi več 
sporočil, osrednje pa je ljubezen. Priredba 
dela ponuja prepletanje resničnosti in 
neresničnosti, preteklosti in sedanjosti, 

povezujejo jih spomini, ki jih obujata 
drevo in gozdna vila. Poleg spominov in 
ljubezni prebuja igra v gledalcu zavest o 
skrbi za okolje, ki nas obdaja.
Oliver Twist Charlesa Dickensa velja za 
klasiko literarne umetnosti. To delo je 
navdihnilo lutkarje, da so se ga odločili 
prirediti ter postaviti na oder. Izredno 
dognana scenografija in predvsem dobro 
odigrana predstava sta navdušili gledalce 

tako na območnem srečanju v Slovenski 
Bistrici kot tudi na regijskem srečanju na 
Ptuju, kjer so se predstavili lutkarji. Vsem 
poznana zgodba o siroti Oliverju je še kako 
aktualna v današnjem času.
Gledališčniki in lutkarji se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali 
skozi vse leto.

ustvarjalno in praktično 
čelado, ki poskrbi za varnost 
vsakega kolesarja. Predlagali 
in zapisali smo, kje v ožji in 
širši domači pokrajini naj bi 
potekale zanimive kolesarske 
poti za družine z otroki, ter 
izdelali kolo iz naravnega 
materiala. 
Dobro opravljene naloge so 
nas pripeljale med finaliste in 
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Primož Suhodolčan obiskal bistriško 2. osnovno šolo
V sredo, 20. maja, nas je na prireditvi ob 
zaključku bralne značke obiskal pisatelj 
Primož Suhodolčan. Njegove duhovite 
knjige, kot so Košarkar naj bo, Kolesar 
naj bo, Živalske novice, Pozor! Pravljice! 
in Peter Nos, nas popeljejo v čase našega 
otroštva. Sam za svoje knjige in prigode 
pravi, da so »resnica, resnica in še enkrat 
samo resnica«!
Uživali smo v njegovem duhovitem 
podoživljanju njegovih nezgod. Vsaka 
brazgotina, ki jo je dobil, je dala navdih 
za novo zgodbo. Strogo resne pregovore 
o knjigah nam je predstavil na zabaven 
način.

»Knjiga ne more biti tvoja največja 
ljubezen, kvečjemu le prijateljica.«
Pred našimi očmi je oživel Peter Nos, 
papiga iz knjige Živalske novice pa se nam 
je predstavila s svojim raskavim glasom in 

neizmerno uživali in upamo, da ga bomo 
lahko še kdaj gostili na naši šoli.

Nika Fajs in Zala Frangež, 8. a,
2. osnovna šola Slovenska Bistrica

se izkazala za pravo moro našega 
gosta.
Na naši šoli je z branjem za bralno 
značko končalo 322 učencev od 460, 
od tega jih je 27 bralo vseh devet 
let in si prislužilo naziv zlati bralec. 
Tem je naš gost osebno čestital in 
jim izročil knjigo in priznanje za 
zvestobo bralni znački.
Ob njegovem pripovedovanju smo 

Sodelovanje Vrtca Otona Župančiča in Osnovne šole Pohorskega odreda
»Vsaka živeta izkušnja, vsaka resničnost, 
s katero smo v življenju prišli v stik, je 
dleto, ki je ustvarilo kip našega življenja: 
oblikovalo ga je, gnetlo, spreminjalo. Del 
vsega smo, kar se nam je zgodilo.«
(Orison Swett Marden)
V šolskem letu 2014/2015 so mi bili 
zaupani otroci, ki so obiskovali oddelek 
otrok, starih od pet do šest let. Pri svojem 
letnem načrtovanju sem vključila tudi 
idejo otrok, ki so me spraševali, kako bo 
videti, ko bodo šli v šolo, in ki so priznali, 
da jih je šole malo strah.
Tako sem prišla do ideje, da bi lahko otroci 
že v vrtcu odšli v šolo in spoznali, da pred 
tem ne rabijo imeti nobenih strahov. 
Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica Ivana Leskovar je bila 
nad idejo navdušena. In tudi ravnateljici 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Tatjani Pufič se je takšen način sodelovanja 
zdel zanimiv.
Skupaj z učiteljico in vzgojiteljico prvega 
razreda smo pripravile okvirni načrt 
našega druženja. Na skupnih »obiskih« 
smo si izmenjali prijateljska darila, se 
naučili novih pesmi, likovno ustvarjali, si 

ogledali dramatizacijo Pod medvedovim 
dežnikom, iskali in izrezovali slike, 
ustvarjali z naravnim materialom, izdelali 
naglavne obroče z liki različnih živali itd. 
Bilo je zanimivo in predvsem nepozabna 
izkušnja.

Suzana Mlakar

Otroci iz Vrtca Ciciban na obisku  na lokalni televiziji
V mesecu maju smo obiskali lokalno tele-
vizijo. Z veseljem in radovednostjo smo se 
odzvali na povabilo Studia Bistrica. 
Najprej smo spoznali prostor, kjer monti-

rajo oz. sestavljajo posnetke in pripravljajo 
oddaje, ki jih lahko gledamo v programu 
televizije.
Sledilo je spoznavanje studia, kjer snemajo 

Zapomnite si nas, ker boste o nas še veliko 
brali.

Vzgojitelja Barbara Špes in Marko Kovač,
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 

enota Ciciban

oddaje. Za nekaj tre-
nutkov smo se tudi 
mi preizkusili v vlogi 
nastopajočih. Zapeli 
smo pesmico o uri 
in Jurčku, kamera pa 
nas je posnela.
Ob ogledu posnet-
ka na monitorju 
smo ugotovili, da 
smo postali prave 
medijske zvezde. 

Foto: Aleš Kolar
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Minke uspešne na regijskih igrah Specialne olimpiade
Murska Sobota, 20. maj, in na področnih 
igrah OŠPP: Slovenj Gradec, 13. maj.
20. maja smo se uspešno udeležili regijskih 
iger Specialne olimpiade Slovenije. 
Organizator iger je bil VDC Murska 
Sobota. Na tekmovanju je nastopilo 
rekordno število tekmovalcev. Našo 
šolo je tokrat zastopalo 12 tekmovalcev 
posebnega programa. Imeli smo najmlajšo 
tekmovalko, Alino, ki se je na svojem 
prvem tekmovanju odlično odrezala 
v metu žogice. Sicer so učenci prinesli 
domov kar nekaj odličnih rezultatov: 
po dve zlati in srebrni medalji, sedem 
bronastih, eno uvrstitev na četrto mesto 
ter po dve peti in šesti mesti. Prvič smo 
uspešno nastopili tudi v štafetnem teku. 
Vedno boljši smo! 
3. junija nas je v Mariboru čakal še državni 
turnir Specialne olimpiade v atletiki.

V Slovenj Gradcu je nastopilo pet učencev 
OŠPP v atletiki. Učenci so pokazali 
veliko mero odločnosti in borbenosti 
ter se uspešno kosali tudi s starejšimi 
in močnejšimi tekmeci. Dosegli so 

vorteksa, medtem ko so fantje dosegli po 
dve četrti, šesti in osmi mesti. Čestitke 
vsem.

Jani Stergar

več odličnih 
rezultatov. Naj 
omenimo zgolj 
četrto mesto 
v štafeti, prvo 
mesto učenke 
Tanje v teku 
na 60 metrov 
ter njeni drugi 
mesti v skoku v 
daljino in v teku 
na 300 metrov. 
Učenka Tamara 
je dosegla drugo 
mesto v metu 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije z 
lutkarji iz OŠ Minke Namestnik Sonje 
Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, 
kar storijo in naredijo, so velike stvari. 
Predvsem srca imajo večja kot mi – 
odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo, 
in vse, česar se zavedajo – tudi majhen 
kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z 
drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali 
črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli 
njih … (Neznani avtor).
Naši lutkarji poznajo majhne korake. 
Veliko majhnih korakov, ki jih naredijo, 
da so uspešni, dobri. V letošnjem šolskem 
letu je na šoli ustvarjalo 12 lutkarjev. 
Nekateri so se prvič srečali z lutko in ji 
podarili življenje, spet drugi so z lutko v 
roki že vrsto let. Vsi skupaj pa so naredili 
eno veliko stvar.
Kako se je vse skupaj začelo?
Tisoče knjig na knjižni polici je vabilo 
roke učencev, da jih vzamejo, preberejo 
in jih popeljejo v svoj svet. Izmed vseh je 
bila najglasnejša pravljica češkega avtorja 
Eduarda Petiške Kako je krtek prišel do 
hlač, ki je lutkarje dobesedno posrkala in 
jih vodila. Kot mentorica sem pripravila 
osnutek besedila. Učenci so ga prebrali, 
dopolnili in popravili s svojimi besedami. 
Naredili so ga takšnega, da je bilo zanje 
lažje in razumljivejše. Ko je bilo besedilo 
pripravljeno in vloge razdeljene, so prišle 
na vrsto lutke. Učenci so povedali, kako si 
zamišljajo svojo lutko, pobrskali smo po 
spletu, uporabili domišljijo, nekaj časa, 

škarje, pene, tempera barve … in … lutke 
so bile tu. Še en majhen korak, ki je veliko 
prinesel. Sledile so težko pričakovane 
vaje. Okorno oživljanje lutk je bilo 
zanimivo. Pogledi učencev so begali po 
prostoru, glasovi so zamrli, še preden so 
prišli do ušes poslušalke (mentorice), 
nekontroliranega smeha je bilo za dobro 
mero. Lutke so ostale lutke, nataknjene 
na roke učencev. Počasi so sprejemali, da 
njih ni na odru. Življenje morajo prenesti 
na lutko in ta mora živeti, odigrati mora 
svoj del. Iz vaje v vajo so se učenci tesneje 
povezovali z lutkami in bili eno z njimi. 
Iz vaje v vajo so animatorji izginjali in 
ostajal je krtek s svojimi prijatelji. Veliki 
finale je bil nastop na območnem srečanju 
lutkovnih skupin v Slovenski Bistrici, 

kjer smo, mi, »posebni«, »tekmovali« s 
predstavami drugih osnovnih šol in eno 
odraslo skupino. Kot zmeraj so se učenci 
posebej potrudili in pokazali, kaj znajo 
in zmorejo. Po obvestilu, da so se uvrstili 
na regijsko srečanje na Ptuju, je bil njihov 
zagon še večji kot prej. Vaje so želeli imeti 
kar vsak dan. Ves čas so ponavljali: »Kaj 
smo bili res tako dobri?« Naredili smo 
še nekaj popravkov, sprememb in Ptuj je 
bil osvojen. Še nikoli nisem videla toliko 
veselja in sreče v očeh učencev kot takrat, 
ko sem jim povedala, da so se uvrstili 
na srečanje lutkovnih skupin Slovenije 
na Ravnah na Koroškem. Eno izmed 
pomembnih vprašanj je bilo, ali si sedaj 
zaslužijo dve kepici sladoleda. Kako da ne. 
Ne samo dve kepici, celo banjico.
Ponosna sem na svoje lutkarje, ker so v 
igro dali sebe in še nekaj zraven.

Andreja Pogorevc
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V soboto, 23. maja, so na Zgornji Ložni-
ci s slavnostno akademijo obeležili 20 let 
delovanja folklorne skupine KUD Aloj-
za Avžnerja. Na začetku so ljudske plese, 
šege in navade uprizarjali s pesmijo in ple-
som člani odrasle skupine, mlajši pa so se 

jim pridružili pred tremi leti.
Ložniški folkloristi nastopajo v sloven-
skem prostoru, kjer se povezujejo z drugi-
mi plesnimi skupinami, nastopajo pa tudi 
izven meja Slovenije. Plešejo gorenjske, 
štajerske, prekmurske, koroške in belo-

kranjske plese.
Na tokratni prireditvi so s pesmijo in ple-
som predstavili poročne običaje, ki so bili 
nekoč značilni za kraje pod Pohorjem. 

A. M.

Na Zgornji Ložnici že dve desetletji gojijo ljudske plese

Foto: Denis Rožan

V nedeljo, 10. maja, je bilo na Črešnjevcu 
še posebej slovesno, saj so člani Mešane-

lovanja, kar so obeležili s koncertom.
Zametki zborovskega petja na Črešnjev-
cu segajo v obdobje pred prvo svetovno 
vojno, vendar v sestavi moškega pevskega 
zbora  vse do sezone 1984/1985, ko je bil 
ustanovljen mešani pevski zbor.
Danes šteje zbor od 35 do 40 članov. Svojo 
pevsko pot je okronal s številnimi med-
narodnimi in domačimi priznanji, prejel 
je tudi listino Občine Slovenska Bistrica. 
Njegovi pevci se udeležujejo tudi domačih 
prireditev in revij. Vsako leto pripravijo 
tudi dva koncerta, enega ob koncu sezone, 
drugega pa ob božično-novoletnih pra-
znikih.

Alenka Milanovič

Mešani pevski zbor s Črešnjevca slavil 30-letnico delovanja
ga pevskega zbora KUD Štefana Romiha 
Črešnjevec praznovali 30 let aktivnega de-

V nedeljo, 10. maja, je v Slomškovem 
domu v Slovenski Bistrici potekalo regij-
sko Linhartovo srečanje odraslih gledali-
ških skupin. Predstavile so se štiri skupi-
ne, med njimi tudi dramska skupina KUD 
Janka Živka Poljčane, ki je navdušila s 
predstavo Rogonosec ali življenje vaških 
plejbojev. 
Srečanje so zaključili s podelitvijo petih 
posebnih priznanj za najboljše glavne in 
stranske vloge ter skupinsko igro. Med 

dobitniki sta tudi dva igralca 
iz občine Slovenska Bistrica. 
To sta Mojca Kos in Primož 
Jevšenak. Priznanje sta dobi-
la za odlično odigrani vlogi 
v predstavi dramske skupine 
KUD Štefana Romiha Čreš-
njevec z naslovom Niti tat ne 
more pošteno krasti.
                                                                                                                    

Tomaž Ajd

Mojca Kos in Primož Jevšenak
prejemnika Linhartovega priznanja

Foto: Aleš Kolar

Foto: Denis Rožan

Foto: Aleš Kolar



Razstava otroških ilustracij, ki so jih po 
poslušanju istoimenske pravljice ustvarili 
učenci 1. in 2. razredov 2. osnovne šole 
Slovenska Bistrica in Osnovne šole Po-
horskega odreda Slovenska Bistrica. Raz-
stava je na ogled v Pionirski knjižnici.
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RAZSTAVE VABIJO V KNJIŽNICO KNJIŽNICA SE PREDSTAVI                  Natalija Stegne
Bogata knjižničarska tradicija Knjižnice 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica sega 
v leto 1858, ko je bila ustanovljena Farna 
knjižnica. Narodna buditelja Lovro Ste-
pišnik in dr. Josip Vošnjak sta ogromno 
prispevala k razvoju knjižničarstva na Bi-
striškem. Po Vošnjaku se je knjižnica leta 
1984 tudi poimenovala. Knjižnica je bila 
nekoč središče kulturnega življenja; gosti-
la je številne odmevne prireditve in to tra-
dicijo nadaljuje še danes, saj je prizorišče 
mnogih kulturnih prireditev, literarnih 
srečanj, razstav in drugih dogodkov. 
V letu 2015 knjižnica obeležuje 50 let delo-
vanja matične knjižnice in 40 let delovanja 
pionirske knjižnice. 25. maj je bil izbran za 
dan Knjižnice Josipa Vošnjaka. Z njim se 
je v  tednu med 25. in 30. majem knjižnica 
želela čim bolj približati občanom. Pred 
knjižnico se je na stojnici predstavljala 
knjižničarska dejavnost, za obiskovalce 
in člane pa so bile pripravljene poseb-
ne ugodnosti. V knjižnični Stepišnikovi 
bukvarnici je ponudba bila popestrena in 
po simbolični ceni je bilo na voljo različno 
knjižnično gradivo, ki ga v knjižnici več ne 
potrebujemo. 
V tednu praznovanja so imeli vsi, ki še 
niso člani knjižnice, možnost brezplač-

nega polletnega vpisa in brezplačnega 
vpisa otrok. Tisti pa, ki so v tem tednu 
obiskali knjižnico, so lahko sodelovali v 
nagradnem žrebanju za lepe nagrade.
Pripravili smo tudi nekaj novega za otro-
ke in za učence prvega triletja bistriških 
osnovnih šol izvedli projekt Skok v pra-
vljico, na katerem so naše knjižničarke 
brale pravljice, da bi jim približale pra-
vljični svet. Ob tej priložnosti smo ponov-
no pripravili in izdali VOŠNJAKOVO PA-
NORAMO, prilogo tednika Panorama, v 
kateri smo predstavili knjižnico skozi zgo-
dovino in knjižnico danes. Prenovili smo 
tudi spletno stran knjižnice, na kateri je 
knjižnica s svojimi dejavnostmi podrob-
neje predstavljena z vsemi ustreznimi in-
formacijami za uporabnike.
V tednu praznovanju smo tako knjižnico 
skušali še bolj približati občanom in veseli 
smo, da je odziv obiskovalcev nadvse po-
zitiven in spodbuden.

Prireditev ob dnevu knjižnice                          Janja Pepelnak

Osrednji dogodek praznovanja je bila pri-
reditev, na kateri smo se na kratko spre-
hodili skozi zgodovino knjižnice in njene 
dejavnosti, osrednji del pa namenili lite-
rarnemu pogovoru z gostjo večera, Sašo 
Pavček. 
Literarni večer je pričela direktorica knji-
žnice, Patricija Breznikar, z nagovorom in 
pozdravom obiskovalcem in kratkim pre-
gledom knjižnične zgodovine in njenih 
dejavnosti. K besedi je povabila tudi žu-
pana Občine Slovenska Bistrica dr. Ivana 
Žagarja, ki je čestital ob obletnici s spod-
budnimi besedami za prihodnost. 
V osrednjem delu večera je sledil pogovor 
z znano slovensko gledališko in filmsko 
igralko, prvakinjo SNG Drame Ljubljana, 
Sašo Pavček, ki je blestela v številnih po-

membnih igralskih vlogah. Skozi literarni 
pogovor, ki ga je vodila Mojca Plaznik, je 
igralka predstavila zanimivosti iz svojega 
življenja in dela. Izvedeli smo marsikate-
ro zanimivost, pogovor pa je popestrila s 
številnimi anekdotami. Ker je gostja po 
srcu igralka, dogodek ni mogel miniti 
brez igre. Zato je odigrala prizor iz njene 
priljubljene komedije Al' en al' dva? in do 
solz nasmejala publiko. Saša Pavček pa je 
tudi pesnica in pisateljica. Njen dramski 
prvenec je drama Čisti vrelec ljubezni, 
izdala pa je še Al' en al' dva?, Arija, Pod 
snegom in Na odru zvečer. Od pesniških 
zbirk velja izpostaviti zbirko Obleci me v 
poljub, iz katere je prebrala nekaj najljub-
ših pesmi in se tako predstavila še v pesni-
ški luči. Večer se je zaključil v prijetnem 
vzdušju ob druženju in klepetu z gostjo.

SLIKARSKA RAZSTAVA SLIK VERE 
AVGUŠTIN
Njeno likovno ustvarjanje sega daleč na-
zaj, v njena osnovnošolska in mladostni-
ška leta, ko je kot šolarka zelo rada risala 
in med vrstniki izstopala pri likovnem 
izražanju. Narava je zanjo neizčrpen, naj-
lepši in najpopolnejši vir navdiha. Moti-
ve iz narave skuša na platno prenesti čim 
bolj realistično, kolikor le zna in zmore 
s svojim ljubiteljskim poznavanjem sli-
kanja. Sodelovala je na mnogih skupin-
skih razstavah, imela je že tudi precej 
samostojnih razstav. Leta 2011 je dobila 
tudi certifikat na področju ljubiteljskega 
ustvarjanja pri Likovni zvezi Slovenije. V 

Razstava udeleženk srečanj študijske 
skupine, ki so v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Slovenska Bistrica potekala v 
Knjižnici Makole. Pod njihovimi roka-
mi je nastalo mnogo izdelkov (šali, kape, 
gamaše, prtički, puloverji). Naučile so se 
izdelave rož iz papirja, pletenja nogavic 
in rokavic. Le delček tega je postavljen na 
razstavi, ki je na ogled v knjižnici v Slo-
venski Bistrici do 30. junija.

S KVAČKO, PLETILKO IN IGLO DO 
NOVIH	ZNANJ

PRIJATELJ, KOT SI TI

tem letu se je ude-
ležila tudi Špan-
zlove slikarske 
šole v Slovenski 
Bistrici z name-
nom, da izpopol-
ni svoje likovno 
znanje. Razstava 
je na ogled do 30. 
junija.
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V sklopu vseslovenskega projekta 
je knjižnico obiskalo 371 učencev 
7. razredov osnovnih šol. Cilji 
projekta so spodbujanje dost-
opnosti kakovostne in izvirne 
slovenske mladinske leposlovne 
literature, promocija vrhunskih 
domačih ustvarjalcev mladins-
kega leposlovja, spodbujanje mo-
tivacije za branje in obiskovanja 
splošnih knjižnic. Učenci so ob 
obisku knjižnice dobili knjigo 
Slavka Pregla Odprava zelenega 
zmaja. Obisk knjižnice je vkl-

N A P O V E D U J E M O

Za predšolske otroke iz enote Sonček Vrtca Otona Žu-
pančiča je bil ob zaključku Eko bralne značke organiziran 
literarni dopoldan. Otroci so dobili knjižne nagrade in lit-
erarno predstavo Z Renato na mavrico po pravljico. 

Ob 40-letnici Pionirske 
knjižnice je potekal pra-
vljični dopoldan z go-
stovanjem oddaje Lahko 
noč, otroci, v izvedbi 
Radia Slovenije, prvi pro-
gram. Pravljični dogodek 
je potekal 3. junija 2015, 
ob 10.00 uri. Pravljice je 
pripovedoval Milan Kra-
pež. Ob tem dogodku so 
bile v Pionirski knjižnici 
na ogled risbe otrok iz 
različnih vrtcev in šol iz 
vse Slovenije.

V četrtek, 1. oktobra, ob 18.30 v prosto-
rih knjižnice na Trgu svobode 16.
Antropologinjo dr. Vesno V. Godina 
javnost pozna predvsem kot ostro in 
pronicljivo kolumnistko. O sebi pravi, 
da ni ženska, ki bi se skrivala oziroma se 
delala, da se nekaj ne dogaja. Pravzaprav 
je pogovor z njo vedno terapevtski. Kot 
prava antropologinja zna namreč podre-
ti zakoličene predstave.
Vesna V. Godina predava socialno in 
kulturno antropologijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Mariboru in FDV 
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se tudi s 
pisanjem za revije in časopise. Je ena naj-
bolj branih slovenskih družbenih kriti-
čark, kolumnistka One, sobotne priloge 
Večera, Vive in drugih revij in časopisov. 
Njeno zadnje delo, ki je izšlo v knjižni 
obliki, so Zablode postsocializma, 2014.

Literarno srečanje z Vesno Vuk Godina

Nadaljevalni ciklus seminarjev dr. 
Iztoka Ostana

Tudi v času poletnih 
počitnic so v Pionirski 
knjižnici otrokom na 
voljo mesečne knjižne 
uganke za tri starostne 
stopnje. Ob koncu me-
seca se iz vseh pravilno 
rešenih ugank izžrebajo 
nagrajenci, ki prejmejo 
knjižno nagrado. Vablje-
ni k reševanju. 

NAPOVEDUJEMO

Dr. Iztok Ostan, docent na Univerzi v 
Ljubljani, se že 18 let ukvarja z raziskova-
njem prehrane in razvijanjem enostavnih 
in učinkovitih metod krepitve življenjske 
moči. V znanstveni javnosti se je najbolj 
uveljavil z revolucionarno teorijo o apeti-
tu za sebični gen, ki si je prislužila objavo 
v prestižnih znanstvenih revijah Trends in 
Food Science and Technology ter Appe-
tite. Nadaljevalni ciklus dveh seminarjev 
dr. Iztoka Ostana bo potekal v Knjižnici 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica drugi 
četrtek v mesecu. Vabljeni 8. oktobra 2015 
od 17.00 do 19.30 in 12. novembra 2015 
od 17.00 do 19.30.

LAHKO NOČ, OTROCI

ZAKLJUČEK EKO BRALNE ZNAČKE

ZAKLJUČEK PROJEKTA RASTEM S KNJIGO OŠ

jučeval tudi spoznavanje knjižničnega informacijs-
kega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim 
leposlovjem ter predstavitev avtorja in knjige. 

KNJIŽNE UGANKE VABIJO V PIONIRSKO KNJIŽNICO
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Mladi bistriški nogometaši z 
vrstniki iz vrhunskih klubov

Mladi nogometaši Bistrice so sodelovali 
na močnem mednarodnem tekmovanju. 
Selekciji U-9 in U-10 pod vodstvom tre-
nerja Borisa Kruderja sta maja nastopili 
na turnirju Mladi Dravaš 2015 na Ptuju, 

ki so se ga udeležili številni vrhunski klu-
bi	iz	Avstrije,	Hrvaške,	Madžarske,	Srbije,	
Italije in Slovenije.
Igralci Bistrice, stari do deset let, so v ne-
deljo, 10. maja, v konkurenci dvajsetih 
ekip osvojili odlično sedmo mesto. V sku-
pinskem delu tekmovanja so naprej z 2 : 0 
premagali hrvaški Varteks, z 2 : 1 so slavili 

mesto je osvojil graški Sturm.
Igralci Bistrice, stari do devet let, pa so v 
nedeljo, 16. maja, izmed 24 ekip osvojili 
18. mesto. V zadnji tekmi so s 3 : 2 prema-
gali Rijeko. Zmagalo je moštvo NK Loko-
motiva iz Zagreba.

Tomaž Ajd

Z A N I M I V I  B I S T R I Š K I  K O T I Č K I

V večjem prostoru ob bistriškem gradu so razstavljeni avtomobili, mopedi, motoci-
kli, v manjšem pa stara kolesa. Zbirko dopolnjujejo razna orodja in drugi tehnični 
predmeti. Razstava prikazuje, kako se je standard ljudi dvigoval – od kolesa do 
avtomobila. V skladišču čakajo na restavriranje in predstavitev še razni avtomobili, 
motocikli in ostale zanimivosti. Vsi razstavljeni eksponati, gre predvsem za vozila, 
ki so stara od 30 od 50 let, so zasebna lastnina članov. Nekaj vrhunsko urejenih 
vozil pa je tudi iz predvojnega časa. Razstava bo na ogled tudi to soboto, 20. junija, 
ko bodo svoja vrata že 13. odprli slovenski muzeji, galerije in druge kulturne usta-
nove. Sicer pa lahko več informacij za ogled zbirke dobite pri Zavodu za kulturo 
Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd 

AMK Classic Slovenska Bistrica 
Klub je bil ustanovljen na pobudo ljubiteljev starodobnih vozil iz naše 
okolice leta 1997 in šteje okoli 350 članov s preko 800 vozili. Kot je povedal 
podpredsednik kluba Jernej Senegačnik, poleg rednih mesečnih sestan-
kov izvedejo tudi otvoritveno in zaključno vožnjo za člane kluba. Dvakrat 
na leto organizirajo tudi sejem. Posebnost kluba je tudi v tem, da niso 
samo lokalno usmerjeni, saj imajo skupine članov iz širše okolice, in sicer 
iz Velenja, Žalca, Laškega, Slovenskih Konjic, Maribora, Ptuja, Radizela 
in Poljčan. Več informacij o klubu: Jernej Senegačnik (041 722 162) in Tone 
Žmaher (031 242 832). 

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar

Stalna razstava 
starodobnih vozi

l AMK Classic

proti italijanski Fiorentini, 
s 3 : 0 pa so ugnali NŠ Do-
brovce. V nadaljevanju tek-
movanja so z 1 : 0 premagali 
Krško, v četrtfinalu pa so z 
1 : 4 izgubili proti moštvu 
HNK	 Rijeka.	 V	 zaključnih	
tekmah za uvrstitev od 5. 
do 8. mesta so prav tako z 
1 : 4 morali priznati premoč 
Celju, v zadnjem obračunu 
pa so z 2 : 1 premagali srb-
ski Zrenjanin. Končno prvo 
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2. Športni vikend 
Športna zveza občine Slovenska Bistrica 
je v petek, 5., in v soboto, 6. junija, izvedla 
drugi Športni vikend. Naprej so se v teni-
su pomerile krajevne skupnosti. Zmaga-
la je KS Pohorskega odreda pred KS dr. 
Jagodiča in KS Impol, četrto mesto pa je 

osvojila ekipa KS Tinje. Odlično je uspela 
prva etapa kolesarske prireditve Po grič-
kih in dolinah do Treh kraljev. Dobrih 30 
kilometrov dolgo ravninsko traso je pre-
vozilo kar okoli 50 ljubiteljev in ljubiteljic 
kolesarstva. V malem nogometu je pri čla-
nih zmagalo moštvo ŠD Tinje pred ekipa-
ma Impol FT Folije in Spodnje Prebukov-

Izjemni rezultati na 15. med-
narodnem atletskem mitingu
Atletsko društvo Slovenska Bistrica je 
odlično izvedlo 15. mednarodni atletski 
miting. V soboto, 30. maja, so gledalci v 
športnem parku v Slovenski Bistrici videli 
vrsto izjemnih dosežkov. Član celjskega 
Kladivarja Luka Janežič je v teku na 400 
metrov izenačil mlajši članski državni re-
kord. Janežič je hkrati za slabo sekundo 
zaostal za normo za nastop na svetovnem 
prvenstvu, ki bo avgusta v Pekingu. Sabi-
na Veit, članica Štajerske Maribora, je z 
osebnim rekordom zmagala v teku na 100 
metrov in se približala normi za svetovno 
prvenstvo. Osebni rekord je dosegla tudi 
domačinka, najboljša športnica občine 
Slovenska Bistrica, Saša Babšek, ki je z 
osebnim rekordom 13,61 metra slavila v 
troskoku.
Osrednja disciplina mitinga je bil met 
krogle za moške. Kar trojica tekmovalcev 
je kroglo sunila preko 20 metrov. Zmagal 

9. mestu, Manja Lazarevič pa je s časom 
13,79 zasedla 24. mesto. Matej Šturm je v 
teku na 800 metrov s časom 1.57,59 osvo-
jil 13. mesto. 
Stepišnikov memorial v metu kladiva sta 
dobila Rosa Rodrigues iz Venezuele in v 
odsotnosti Primoža Kozmusa Brazilec 
Jose Wagner Domingos.

T. A.

je aktualni evropski dvoranski podprvak 
Asmir Kolašinac iz Srbije z odličnim re-
zultatom 20,90 metra. Sledila sta mu tek-
movalca	iz	Bosne	in	Hercegovine	Hamza	
Alić, srebrni z dvoranskega evropskega 
prvenstva izpred dveh let, in Kemal Mesić. 
Članica Atletskega društva Slovenska Bi-
strica Lara Bratuša Špendl je bila v ženski 
konkurenci z rezultatom 13 metrov in en 
centimeter tretja. Izmed domačih tekmo-
valcev in tekmovalk je bronasto medaljo 
osvojila še Staša Trajkovič v skoku v da-
ljino, preskočila je pet metrov in 64 cen-
timetrov. V tej disciplini je Urša Kraševac 
z izidom 544 centimetrov zasedla četrto 
mesto. Medaljo za Bistričane je priboril še 
Damjan Sitar, ki je v metu diska z rezulta-
tom 47,75 osvojil drugo mesto.
In kako so se izkazali ostali domači atleti? 
Nino Celec je bil v skoku v daljino peti, 
preskočil je 6,74 metra. Gala Trajkovič je v 
teku na 400 metrov s časom 59,89 osvoji-
la 10. mesto. Veronika Podlesnik je tek na 
100 metrov z rezultatom 12,48 končala na 

je, medtem ko 
so bili pri vete-
ranih najboljši 
igralci Vintarja, 
drugo mesto 
je osvojilo ŠD 
Tinje, tretja pa 
je bila Sabina. 
Preizkusili so 
se tudi kegljači, 

na koncu je slavila Pohorska banda pred 
Visolško bando in Ribami.

T. A.

Foto: Edi Grobler

Foto: Edi Grobler






