
Informator
Leto 5, številka 4, september 2015                                    Glasilo občine Slovenska Bistrica



Stran 2 IZ VSEBINE, ZANIMIVOSTI Informator, september 2015

KOLOFON
Informator - glasilo Občine
Slovenska Bistrica
Izdajatelj: Javni zavod za informiranje in KTV 
Slovenska Bistrica, Trg Svobode 26, 2310 
Slovenska Bistrica.
Odgovorni urednik: Drago Čož
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 9000 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini Slovenska Bistrica brezplačno.

Uvodnik                                                         Stran 3
Podobe Bistriških domačij                                   Stran 4-9
Komunala                                         Stran 10-11
Občina Slovenska Bistrica v EU in
Sloveniji                                             Stran 12
Okolje, porostor                                         Stran 13
RIC                               Stran 14-15, 18-19
Center za socialno delo                                        Stran 16
Urad za delo                                              Stran 17
Donacija                                             Stran 18
Intervju                      Stran 20-21
Zavod za kulturo                                                   Stran 22-24
Društva                                                                        Stran 25-26, 30-31
Šolstvo, vzgoja                                                          Stran 27-28
Rdeči križ                                               Stran 29
Knjižnica                                                     Stran 32-33
Zanimivi Bistriški kotički                             Stran 34
Kultura                                                 Stran 35
Šport                                                Stran 36-37
Satira                                                        Stran 38

KAZALO

OBČINA
SLOVENSKA

BISTRICA

Kolodvorska Ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: h.c. +386 2/843 28 00,
faks: 386 2/843 28 45

E-pošta: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran:

http://www.slovenska-bistrica.si

V soboto, 15. avgusta, sta se Nuša Detiček 
in Eva Mlakar v spremstvu trenerke Nastje 
Keršič in Nušinega očeta Rajka Detička 
vrnili iz Kanade. S seboj sta prinesli zlato 
medaljo.
Nuša in Eva twirling trenirata pri twirling 
in mažoretnem klubu Pet elementov iz 
Slovenske Bistrice pod taktirko trenerke 
Nastje Keršič. Kot vsako leto je tudi letos 
potekalo državno prvenstvo, ki ga organi-
zira Mažoretna in twirling zveza Sloveni-
je. Letos je bilo prvenstvo v Mariboru. Na 
podlagi rezultatov in točk, ki so jih tek-
movalci dosegli, so se udeležili svetovnega 

DRUŽINSKO SREČANJE S SORODNIKI IZ AVSTRALIJE
Sredi julija so se na tridnevnem obisku v 
Sloveniji mudili sorodniki iz Avstralije, 
Diana Bazon Slee z možem Rolandom in 
njuno petletno hčerkico Talio (Natalijo).
Na družinskem srečanju, ki je bilo 
v Gostišču Smogavc v Gorenju nad 
Zrečami, smo se s pozornostjo in 
hvaležnostjo do Diane zbrali sorodniki 
po liniji Gajškovih. Zaradi skrbne 
organizacije Nataše Pogorevc je druženje 
v presenečenje vseh enkratno potekalo. 
Sporazumevanje v angleščini ni 
predstavljalo nobene ovire. Ob projekciji 
fotografij smo zbrani ganjeni obujali 
spomine na pokojno mamo (staro mamo 
in teto) Marijo Gajšek – Dajčman, rojeno 

v številni družini na Cigonci, in na 
številne sorodnike, tudi tiste, ki jih ni več 
med nami.
Druženje je potekalo v sproščenem 
vzdušju. Srečanje smo zaključili s 
skupinskim fotografiranjem.
Naši Avstralci so verjetno po treh 
dneh bivanja v Spodnji Novi vasi in 
po »potepih« po našem večno lepem 
Pohorju in obiskih nekaterih sorodnikov 
navdušeni zapustili Slovenijo z 
nepozabnimi spomini. Obljubili so, da se 
kmalu spet vrnejo. 

P. P.

Avtor naslovnice: Aleš Kolar

ZLATA MEDALJA ZA TWIRLING IN MAŽORETNI 
KLUB PET ELEMENTOV IZ SLOVENSKE BISTRICE

pokala v Kanadi, na katerem so sodelovale 
tekmovalke iz 13 držav, med njimi je na-
stopilo 12 tekmovalk iz Slovenije. Nuša 
Detiček je v kategoriji solo B junior osvo-
jila osmo mesto, medtem ko je bila Eva 
Mlakar v kategoriji solo A junior peta. Si-
cer pa sta Eva in Nuša v kategoriji artistic 

par B junior osvojili zlato medaljo. Zaradi 
teh izjemnih dosežkov so tekmovalkama 
in trenerki starši, prijatelji in znanci prip-
ravili presenečenje – sprejem, ki je bil v 
soboto, 15. avgusta, pri Intersparu v Slo-
venski Bistrici. Ob njihovem prihodu se je 
zaslišal glas harmonike. Sledile so številne 
čestitke in zahvale, ki so se zaključile z 
zdravico.

Ksenija Detiček 

Foto: Aleš Kolar
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Prve šolske dni in prvi koraki proti šoli 
ostanejo zapisani globoko v spominu. Prvi 
šolski dan je za prvošolčke prvi veliki korak 
v njihovem življenju. Je posebno doživetje, 
polno nestrpnosti, neučakanosti in neznank.
Zelo pomembna je vrsta nalog, ki jih morajo 
že v času priprav in ob začetku pouka 
opraviti starši, učitelji in ostali pedagoški 
delavci v osnovnih šolah, v Srednji šoli 
Slovenska Bistrica in tudi v vseh vrtcih, saj 
se tudi za novo sprejete otroke v vrtec odpira 
nov list vedoželjnosti in spoznanj v njihovi 
knjigi življenja. 
Stanje varnosti v cestnem prometu je še 
vedno zaskrbljujoče; letos je na naših cestah 
bilo že 143 (169) prometnih nesreč. V dveh 
prometnih nesrečah so umrle tri osebe 

(Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Križni 
Vrh), v lanskem letu pa so v eni prometni 
nesreči na avtocesti ugasnila kar tri 
življenja. V prometnih nesrečah se je telesno 
poškodovalo 48 (49) udeležencev, v 93 (119) 
nesrečah pa je nastala le materialna škoda. 
Ste se že kdaj vprašali, koliko pripomore 
k varnosti nov, lep in drag avtomobil. Ne 
veliko! Bolj pomembno je, kdo za volanom 
sedi. Do cilja – brez žrtev prometnih 
nesreč – pa nas ne bo pripeljala niti lepa, 
ravna in široka cesta, temveč voznik s 
svojim preudarnim ravnanjem in strpnim 
odnosom do drugih v prometu.
Vozniki vse pogosteje vozijo v okviru 
zmožnosti motorja svojega avtomobila, 
ne pa po lastnih sposobnostih njegovega 
obvladovanja. V kovinskem oklepu 
avtomobila se počutijo varne, neranljive, ob 
tem pa pogosto pozabijo na najbolj ogrožene 
udeležence v prometu, kot so kolesarji, pešci, 
invalidi.
Nihče od nas ne more spremeniti sveta, 
lahko pa spremeni sebe, sebe kot voznika. 
Ko smo veseli in srečni, so običajno z nami 
vsi, ko smo žalostni, jočemo sami. Zato ne 
moremo iz dneva v dan le nemo prebirati 
črne kronike in čakati. Čakati, da tragedija 
zadane nas ali naše najbližje, da bi ob 
tem spoznali trpljenje, bolečino in žalost. 
Zato združimo svoje sposobnosti, znanje, 
izkušnje in modrost vseh in vsakogar za isti, 
skupni cilj – da ustavimo morijo na naših 
cestah! Postanimo odgovornejši! 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
je leta 2007 na podlagi Resolucije ZN 60/5 
določila tretjo nedeljo v novembru za 
svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč. V naši občini se pridružujemo 
obeležitvam tega spomina že štiri leta. 
Letošnja žalna spominska slovesnost bo na 

Pragerskem. 
Ob tednu prometne varnosti je župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar 
sprejel učence iz prometnih krožkov in 
njihove mentorje iz vseh šol na našem 
območju. Učenci so županu, predstavnikom 
policije in članom Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu predstavili svoje 
ugotovitve in poglede na potrebnost in 
smiselnost ureditve cestnega prometa in 
dopolnitev cestnoprometne signalizacije v 
okolicah njihovih šol. Zelo veliko njihovih 
predlogov je bilo upoštevanih. Vzdrževalci 
cest so namenili posebno pozornost 
namestitvi manjkajočih prometnih znakov 
in obnovitvi talne prometne signalizacije.
Za večjo varnost v prometu bo v prvih šolskih 
dneh ponovno poskrbel Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska 
Bistrica, ki bo v sodelovanju s policisti, 
občinskimi redarji in pripadniki Združenja 
šoferjev in avtomehanikov zagotovil, da 
bodo vsi prometno najbolj obremenjeni 
prehodi za pešce in druga nevarna mesta 
na cestah ob šolah in vrtcih varni za vse 
udeležence v cestnem prometu. Agencija za 
varnost prometa RS je izdala brošuro »Prvi 
koraki v svetu prometa«, ki je namenjena 
staršem prvošolčkov. Prejeli jo bodo v šolah 
ob prvem šolskem dnevu. Brošura je zelo 
dober pripomoček za prometno vzgojo 
otrok.
Pesnik Tone Pavček je zapisal: »A male glave 
rastejo vneto, prerastejo z letom male rokave, 
male težave, male besede, male stezice, male 
razrede, tovarišice … Takrat je majhnega 
konec. In napoči veliko.«
Srečno in varno!

Stanislav Mlakar,
univ. dipl. prav., podžupan

VARNI KORAKI V SVETU PROMETA V NOVEM ŠOLSKEM LETU

Foto: momitforward.com
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19. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ
4. IN 5. SEPTEMBER 2015, GRAD SLOVENSKA BISTRICA

Petek, 4. september 2015 (DAN 
MLADIH NA PODOBAH)
•	Ob 9. uri: PODPIS PARTNERSKE 

POGODBE LAS ZA PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2014–2020.

•	Ob 10. uri: okrogla miza Dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah (predstavitev 
nove uredbe o dopolnilnih dejavnostih 
na kmetijah in uporaba davčnih blagajn 
za kmetije).

•	ob 11.30: SLOVESNO ODPRTJE 19. 
PRIREDITVE PODOBE BISTRIŠKIH 
DOMAČIJ (v programu bodo 
sodelovali otroci vrtca in osnovnih šol).

•	Med 9. in 14. uro: prikazi obrti in 
običajev ter ustvarjalne delavnice in 
vodenja, namenjena otrokom:

–delavnice: keramična, kulinarična 
»Od moke do kruha«, izdelava rož iz 
papirja, hladno stiskanje olja, pomen 
medu v prehrani, kako naravno posušiti 
zelišča, izdelovanje piščali, pletenje košar, 
oblačila in izdelki iz volne, delavnica 
polstenja, ustvarjanje iz odpadnih 
predmetov, kamnoseštvo, kovaštvo in 
druge rokodelske delavnice;
–voden ogled Bistriškega gradu;
–ogled Centra domačih in umetnostnih 
obrti z delavnico;
–Kako so se igrali nekoč? (predstavitev 
različnih iger za otroke, ki se bodo lahko 
v njih tudi preizkusili);
–predstavitev turističnih podmladkov;
–predstavitev inovativne kmetije;
–voden ogled kmetij (s turističnim 
vlakcem in starodobnim avtobusom 
Oldijem).
–Razstave:
•nagrajeni kruhi in potice;
•Arkova etnološka zbirka (predstavitev 
predmetov in orodja ter prikaz njihove 

uporabe);
•Dela otrok iz vrtcev in šol z likovnega 
natečaja (tema: Podoba kmetije);
•likovna dela udeležencev Španzlove 
slikarske šole (tema: Podoba kmetije).
–Grajska tržnica:
•sodelujejo sejmarji, turistična 
društva, kmetijska društva, posamezni 
pridelovalci;
•predstavitev in nastopi turističnih 
podmladkov.
–Okrogle mize, predavanja, predstavitve:
•pogled mladih na razvoj kmetijstva ter 
predstavitev srednje kmetijske šole in 
poklica kmet;
•Kako ohraniti slovensko kulturno 
dediščino? (Zavod RS za varstvo kulturne 
dediščine).
Sobota, 5.september 2015
•	Ob 9. uri: predstavitev spletne tržnice 

Jemdomace.si (spletna prodaja).
•	Ob 11. uri:
–predstavitev Konzorcija Ritoznojčan;
–predstavitev projektov Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Dobro za nas.
•	Ob 14. uri: medobčinsko srečanje 

turističnih društev in igre.
•	Med 9. in 17. uro:
–grajska tržnica: sodelujejo sejmarji, 
turistična društva, društva kmetic, 
vinogradniška, čebelarska in druga 
kmetijska društva ter posamezni 
pridelovalci (od 7. ure dalje);
–nastopi ljudskih godcev in pevcev, 
folklornih in drugih skupin ter prikazi 
obrti, običajev in ustvarjalne delavnice 
(turistična društva, rokodelci, društva 
kmetic, kulturno-umetniška društva idr.);
–razstave: 
•nagrajeni kruhi in potice;
•Arkova etnološka zbirka (predstavitev 

predmetov in orodja ter prikaz njihove 
uporabe),
•otroška dela likovnega natečaja za vrtce 
in šole (tema: Podoba kmetije);
•likovna dela Španzlove slikarske šole 
(tema: Podoba kmetije).
•	Ob 16. uri zaključek prireditve ter 

podelitev priznanj za nagrajene kruhe 
in potice in nagrad turističnih društev.

SPREMLJEVALNI DOGODKI:
–Predstavitev ekološke kmetije 
Podgrajšek (v četrtek, 3. septembra, ob 
19. uri v Knjižnici Josipa Vošnjaka).
–Učilnica v naravi ter predstavitev 
naravnih in kulturnih znamenitosti 
mesta (v petek, 4. septembra, na 2. OŠ 
Slovenska Bistrica za učence OŠ    Minke 
Namestnik - Sonje).
–Dan odprtih vrat čebelarskega centra 
(v soboto, 5. septembra, od 9. do 12. ure: 
kuhanje krompirjevega golaža, ob 13. uri 
pokušina in ogled s turističnim vlakcem).
–Vodenje po naravnih in kulturnih 
znamenitostih mesta in okolice (s 
turističnim vlakcem in starodobnim 
avtobusom Oldijem; vsak dan).
–Razstava likovnih del članov Likovnega 
društva Paleta (v Knjižnici Josipa 
Vošnjaka).
Organizatorji: Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična 
zveza z vsemi turističnimi društvi in KGZS 
– KGZ Ptuj – KSS Slovenska Bistrica, v so-
delovanju z Vrtcem Otona Župančiča, OŠ 
Pohorskega odreda, OŠ Minke Namestnik 
- Sonje, 2. OŠ Slovenska Bistrica ter kme-
tijskimi društvi in drugimi organizacijami.

Organizatorji si pridržujemo pravico do 
spremembe programa.
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Osrednja nit letošnje prireditve Podobe bistriških domačije je vloga lokalne samooskr-
be, saj ima ta poleg kakovostnejše oskrbe s hrano tudi širši družbeni pomen.
Povečanje obsega potrošnje lokalnih pridelkov in izdelkov lahko namreč pomeni 
ustvarjanje novih delovnih mest in dodatno priložnost vsem akterjem, ki so del ag-
roživilske verige. Nezanemarljiv pa je tudi njen vpliv, ki ga ima na ohranitev in razvoj 
podeželja ter skladen regionalni razvoj. Z letošnjo prireditvijo želimo spodbuditi širše zani-
manje za pridelovalce, ki na grajski tržnici Bistriškega gradu, spletni tržnici Jemdomace.si ali v 
našem okolju ponujajo svoje pridelke in izdelke. Podobe Bistriških domačij pa seveda ostajajo 
prireditev, s katero želimo poudariti pestrost in raznolikost naše občine, povezanost mesta in 
podeželja, predvsem v povezavi s turizmom in možnostmi, ki jih ta ponuja kot najhitreje razvi-
jajoča se gospodarska panoga 21. stoletja.
Tudi tokrat bodo organizatorji predstavili turistično ponudbo, ki se navezuje na dopolnilne

dejavnosti na kmetiji, tematske poti in njihovo interpretacijo, razne šege in navade, ki nas popeljejo v kulturno in naravno dediščino 
na podeželju, ter pomen trajnostnega razvoja in sodobnih pristopov pri pridelavi in predelavi kmetijskih izdelkov.
Vse občanke in občane ter obiskovalce od drugod vabim, da prireditev, ki se letos ponovno vrača v Bistriški grad, obiščejo v čim 
večjem številu in na ta način pripomorejo k večji veljavi in prepoznavnosti našega podeželja.

Prireditev Podobe bistriških domačij že 19 let uspešno povezuje podeželje z mestom Slovenska 
Bistrica. Vrsto let naša turistična društva organizacijo te prireditve sprejemajo kot izziv. Da 
so pri tem zelo uspešna, dokazujejo na različne načine in s tem pomagajo pri povezovanju 
podeželja z mestom. Hkrati pa s svojim prizadevnim delom in organizacijo prispevajo k boljši 
prepoznavnosti naših čudovitih krajev med Pohorjem in Bočem.
Kot predsednik medobčinske turistične zveze sem zelo ponosen na vsa turistična društva, naše 
člane, ki so veliko preteklih Podob zelo uspešno organizirali in izvedli. Letošnje Podobe pa so 
izziv za celotno zvezo. Odločili smo se, da bo prireditev spet v Slovenski Bistrici in njeni najbliž-
ji okolici. S tem izpolnjujemo želje občanov v mestu, vodstva občine in izobraževalnih ustanov. 
Prireditev bo namreč predvsem izobraževano naravnana in bo preplet bogate dediščine kme-
tijstva in turizma ob bogati naravni in kulturni dediščini, lokalnih kulinaričnih posebnostih, 
širjenju znanja starih obrti in običajev, nastopih ljudskih pevcev in godcev, prikazu kmečkih

običajev in obrti, kmečkih igrah, predstavitvi razvoja kmetijstva kot priložnosti za prihodnost, ogledih čebelarskega učnega centra 
in nekaterih kmetij itd. Veseli me dejstvo, da je poleg naših društev in podmladkov iz vrtcev in šol vključeno v sodelovanje na le-
tošnjih Podobah veliko subjektov, ki bodo vsekakor izpolnili pričakovanja in popestrili dvodnevno dogajanje. Prireditev je poleg 
mladim namenjena širšemu krogu domačih in tujih obiskovalcev, ki želijo spoznati dediščino podeželja ter preplet tradicije s seda-
njostjo, popestrena s ponudbo na stojnicah, na katerih ne bo manjkalo dobrot, ki jih pripravljajo pridne roke.
Želja nas organizatorjev pa je v prvi vrsti ta, da se občani mesta Slovenska Bistrica in okoličani v čim večjem številu odzovete naše-
mu vabilu in nas obiščete na prireditvi ter s tem nagradite naša prizadevanja in delo, ki večinoma temelji na prostovoljstvu. Pridite, 
vsem nam bo lepo!

Vesela sem, da vas lahko v imenu organizacijskega odbora prijazno povabim na tradicionalno 
prireditev – 19. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ, ki bo potekala 4. in 5. septembra v Sloven-
ski Bistrici. Pri organizaciji prireditve sodelujejo: Občina Slovenska Bistrica, RIC Slovenska 
Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična zveza z vsemi turistič-
nimi društvi in KGZS – KGZ Ptuj – KSS Slovenska Bistrica ter vsemi kmetijskimi društvi v 
sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča, OŠ Pohorskega odreda, OŠ Minke Namestnik - Sonje, 
2. OŠ Slovenska Bistrica in organizacijami.
Gre za kmetijsko-turistično prireditev z osrednjim prizoriščem v Slovenski Bistrici, nekaj do-
gajanja pa bo tudi v njeni okolici. Obetajo se nam nastopi ter prikazi obrti in običajev, kmečke 
igre, razstave, dogajanje na grajski tržnici, okrogle mize, predavanja in predstavitve na temo 
mladi in kmetijstvo, predstavitev spletne tržnice Jemdomace.si, predstavitev in pokušina vina 
ritoznojčan PTP, domačih sokov in še veliko zanimivega.

V okviru prireditve bo potekalo tudi medobčinsko srečanje turističnih društev z igrami, vse skupaj pa bomo zaključili s podelitvijo 
priznanj za nagrajene kruhe in potice ter nagrad turističnim društvom. Na programu je tudi kar nekaj spremljevalnih dogodkov, od 
katerih je vsekakor med pomembnejšimi podpis partnerske pogodbe LAS za programsko obdobje 2014–2020. Prireditev bo tako 
zanimiva za zelo širok krog občinstva, za otroke in mladino, za kmete, podjetja in zlasti obiskovalce, ki jih zanima bogata naravna 
in kulturna dediščina tega območja. V odzivih udeležencev dosedanjih Podob bistriških domačij je zaslediti veliko zadovoljstvo z 
organizacijo in vsebino prireditve. V tem duhu nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Programu zagotovo daje novo kakovost 
sodelovanje strokovnjakov na področju kmetijske politike, ki bodo s svojimi prispevki zagotovo pritegnili vašo pozornost. Beseda 
bo letos tekla o vplivih prihodnje skupne kmetijske politike na slovensko kmetijstvo in agroživilstvo, predstavljena bo nova uredba 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in uporabi davčnih blagajn za kmetije ipd.
Veselilo nas bo, če vas bomo lahko pozdravili na naših 19. Podobah bistriških domačij v začetku septembra v Slovenski Bistrici.                                                                                                          

Dr.
Ivan Žagar,

župan

Mag. 
Monika 

Kirbiš Rojs, 
vodja Oddelka za gospodarstvo in 
direktorica RIC Slovenska Bistri-

ca ter predsednica organiza-
cijskega odbora

Polde 
Turk,

predsednik Medobčinske 
turistične zveze Slovenska 

Bistrica
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O hrani se vsakodnevno izmenja kar ne-
kaj besed; pogovoru o tej temi se je skoraj 
nemogoče izogniti doma, na delovnem 
mestu, v družbi ... Kaj bomo pa danes jed-
li?, Je rumena paprika boljša od rdeče?, 
Kako pa vam letos uspeva paradižnik? so 
le nekatera izmed pogosto slišanih in iz-
rečenih vprašanj. Nenazadnje, vsakdo ima 
svoj okus in svoje mnenje, zato je tovrstna 
debata lahko zelo obsežna.
Pogovori o (lokalno pridelani) hrani lah-
ko ostanejo na zelo lahkotni ravni, isto-
časno pa gre za eno izmed pomembnej-
ših tematik nasploh, in to z več vidikov. 
Mnogokrat slišano reklo, da smo to, kar 
jemo, daje jasno vedeti ne samo, da nas 
hrana postavi pokonci v času njenega za-
užitja, temveč je od nje odvisno tudi naše 
zdravje (in s tem celotno funkcioniranje) 
v prihodnost. Zgodba o pomenu hrane se 
ne konča na krožniku oziroma takrat, ko 
jo zaužijemo, temveč mnogo pozneje, ko 
ugotovimo, koliko nam je hrana dejansko 
koristila ali morda celo škodila. Istočasno 
pa se pri obroku zgodba o hrani tudi ne 
začne; začne se mnogo prej, pravzaprav že 
v zamislih pridelovalcev, kaj bodo v sezoni 
sejali oz. sadili ter s tem omogočili ponud-
bo svojih pridelkov. Dejstvo je, da je hrana 
precej več kot le obrok na krožniku – je 
neločljivo povezana zgodba pridelovalcev 
in potrošnikov oziroma vseh, ki sodelu-
jejo v prehranski verigi. Vse premalokrat 
pa se poudari, da je hrana tudi (ali pred-
vsem?) strateška dobrina, ki se ji ne le v 
zdravstvenem, temveč tudi v tem smislu 
posveča premalo pozornosti, zlasti ko pri-
de do vprašanja zagotavljanja lastne pre-

hranske varnosti oz. samooskrbe.
Za začetek nekaj zgovornih podatkov:
-Leta 2013 je povprečna slovenska dru-
žina dnevno zaužila 1,23 kg žita, 0,9 kg 
mesa, 0,65 kg krompirja, 1,05 kg zelenjave 
in 0,44 kg belega sladkorja oziroma medu.
-Statistično gledano se potrošnja žit v 
zadnjih 10 letih ni bistveno spreminjala, 
zmanjšala se je potrošnja krompirja in 
mesa, pozitivno pa se je povečala potro-
šnja zelenjave.
-Za nakup hrane in brezalkoholnih pijač 
porabijo slovenska gospodinjstva več kot 
2500 evrov letno, kar znaša približno 14 
odstotkov vseh denarnih sredstev.
-Količina nastale odpadne hrane se je v 
Sloveniji v letih 2008–2013 zmanjšala s 
400.000 ton na 149.000 ton letno, še ved-
no pa vsak Slovenec pridela skoraj 75 kg 
odpadne hrane na leto. (Vir podatkov: 
SURS, KIS)
Pri naštetih podatkih pa kaj kmalu nale-
timo na zaskrbljujoč podatek, da omenje-
nih količin ne uspemo zagotoviti sami, se 
pravi, da ne uspemo zagotoviti zadostne 
stopnje prehranske samooskrbe.
Zgolj jajca in meso so v  tisti kategoriji, 
kjer ohranjamo stopnjo samooskrbe na 
razmeroma visokem nivoju (nad 80 %). 
Pri ostalih kategorijah (žita, meso, jrom-
pir, zelenjava, med) so zaznana letna ni-
hanja – zlasti je to bilo izrazito pri medu 
v letu 2014, ki je bilo označeno za kata-
strofalno glede pridelave medu. Posebej 
pa velja izpostaviti še eno dejstvo, in to 
je alarmantno nizka stopnja samooskrbe 
z zelenjavo, ki se v Sloveniji giblje komaj 
med 30 in 40 %, kar predstavlja resen pro-

blem.
Tudi iz tega razloga se je Razvojno in-
formacijski center Slovenska Bistrica (ob 
podpori Občine Slovenska Bistrica) že 
pred leti odločil intenzivneje posvetiti 
področju lokalne samooskrbe ter na ta 
način pripomoči k dvigu njene stopnje v 
lokalnem okolju. Projekt Oskrbimo LAS – 
dobro za nas, ki ga je izbrala tudi Lokalna 
akcijska skupina Zadruga LAS Dobro za 
nas, se izvaja že od leta 2012 in je prak-
tičen primer uresničevanja omenjenega 
zastavljenega cilja. Glavni cilj projekta 
je enostaven: prepoznati, poiskati in na 
enem mestu združiti vse, ki se v lokalnem 
okolju ukvarjajo s pridelavo ali predela-
vo hrane. Se pravi: organizirati, zbrati in 
širši javnosti ponuditi vsa dostopna lokal-
no pridelana živila – od sadja, zelenjave, 
žit, sokov, medu pa vse do marmelad, v 
zadnjem času zelo popularnih pikantnih 
omak, začimb in še česa. Skratka vse, kar 
je izdelano v lokalnem okolju, predstaviti 
in ponuditi čim širšemu krogu interesen-
tov. Poleg zagotovitve dodatne tržne poti 
lokalnim pridelovalcem se s tem lokalne-
mu prebivalstvu omogoča tudi enostavna 
možnost za nakup vseh pridelkov in iz-
delkov, ki izhajajo malodane s sosednjega 
vrta.
Projekt hkrati združuje dva sklopa aktiv-
nosti: prvi je sodelovanje z javnimi zavodi 
(šolami, vrtci idr.), katerim smo v prete-
klih letih že uspeli predstaviti ponudbo 
sadja, zelenjave in ostalih pridelkov, pride-
lanih s strani lokalnih pridelovalcev, ter jih 
z lokalnimi pridelovalci tudi povezati. Ve-
seli nas, da se javni zavodi kot pomembne 

JEM DOMAČE
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ustanove lokalnega okolja dobro zavedajo 
pomena kakovostne, zdrave, lokalno pri-
delane hrane, ki jo zagotavljajo svojim va-
rovancem, ter da so s tem pri spodbujanju 
lokalne samooskrbe tudi oni dodali svoj 
pomemben pečat.
Drugi sklop aktivnosti pa je namenjen 
širši javnosti. Najbolj znan rezultat teh ak-
tivnosti je gotovo spletna tržnica Jemdo-
mace.si, ki bo že čez nekaj tednov prazno-
vala 2. leto delovanja. Za tiste, ki spletne 
tržnice še ne poznate: na spletnem naslo-

Spletna tržnica Jem-
domace.si se bo 
podrobneje predsta-
vila tudi v sklopu le-
tošnjih Podob bistri-
ških domačij, katerih 
rdeča nit je ravno 
spodbujanje lokalne 
samooskrbe.

vu www.jemdomace.si so na enem mestu 
zbrana vsa trenutno dostopna lokalno pri-
delana živila, ki jih zagotavlja več kot 35 
lokalnih pridelovalcev. Med predstavljeno 
ponudbo je možno izbrati željene izdel-
ke ter bodisi preko spleta ali po telefonu 
na telefonski številki 070 205 430 oddati 
naročilo. Omogočena je dostava na dom 
ali pa se odločite za osebni prevzem v Slo-
venski Bistrici. Z lastno dostavo, ki se vrši 
vsak petek, zagotavljamo najkrajšo možno 
prehransko-dostavno verigo –  lokalna 

živila, ki jih naročite, so namreč v istem 
dnevu prevzeta pri lokalnem pridelovalcu 
in dostavljena kupcu. S tem se poleg naj-
krajše možne transportne poti zagotovi 
tudi najpomembnejše – živila so pobrana 
v optimalno zrelem stanju, zaradi česar 
(ob že omenjeni kratki dostavni verigi) ob 
dostavi ohranijo vso kakovost. Na voljo je 
tako sezonska ponudba (sezonsko sadje 
in zelenjava) kot standardni celoletni pro-
gram – sokovi, kruh, žita, vloženi izdelki 
... Kakovost izdelkov v naši ponudbi le še 
potrjujejo priznanja, ki jih pridelovalci, s 
katerimi sodelujemo, prejemajo na pri-
znanih ocenjevanjih (sejem AGRA, Dob-
rote slovenskih kmetij idr.).
Opisani projekt Oskrbimo LAS – dobro za 
nas oziroma spletna tržnica Jemdomace.
si sta praktična primera spodbujanja stop-
nje lokalne samooskrbe na Bistriškem. 
Ob tem pa seveda nikakor ne gre prezreti 
truda in veselja, ki ga k dosegi istega cilja 
(dviga lokalne samooskrbe) posvečate vsi, 
ki se lastne pridelave in s tem samooskr-
be lotevate na svojem vrtu oziroma se po 
kakovostno hrano odpravite k lokalnemu 
kmetu oziroma pridelovalcu.
Bodimo še naprej to, kar smo, in jejmo 
domače!

Tomaž Repnik,
RIC Slovenska Bistrica

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE
Društvo rejcev drobnice Slovenska Bistri-
ca (DRD Slovenska Bistrica) je bilo usta-
novljeno 18. decembra 1997, ko se je med 
posameznimi rejci na tem območju poka-
zal interes o združevanju. Ob ustanovitvi 
je društvo štelo 14 članov, njihovo število 
je z leti naraščalo do sedanjih 68 članov. 
Društvo rejcev drobnice povezuje rejce in 
ljubitelje drobnice na celotnem območju 
upravne enote Slovenska Bistrica (občine 
Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in 
Oplotnica), nekaj članov je tudi iz sose-
dnjih občin.
Rejci društva redijo ovce jezersko-
solčavske pasme, jezersko-solčavsko pas-
mo, oplemenjeno z romanovsko, ter koze 
burske in srnaste pasme. Med glavne na-
loge društva spada povezovanje članov, 

izobraževanje v sodelovanju s Kmetijsko 
svetovalno službo Slovenska Bistrica, or-
ganizacija strokovnih ekskurzij v Slove-
niji in tujini, promocija izdelkov iz mesa 
drobnice, mleka (sir, skuta) in volne ovc 
ter izmenjava izkušenj. Društvo ima tudi 
svojo aktivno spletno stran s predstavitvi-
jo društva (več najdete na www://drobni-
ca-sb.com). 
Člani društva že nekaj let sodelujejo s svo-
jo stojnico na Podobah bistriških domačij, 
letos bomo vključili še delavnico – prikaz 
polstenja iz ovčje volne, ki bo potekala 
v petek, 4. septembra, med 9. in 14. uro 
(DAN MLADIH NA PODOBAH). De-
lavnico polstenja bo vodila Erna Korošec, 
ki ima bogate izkušnje z naravnim mate-
rialom; pri tem bo uporabila ovčjo volno. 

Erna Korošec obožuje naravo in delo z na-
ravnimi materiali, z družino se je preselila 
v svet Haloz iz želje, da iz haloške volne 
nekaj naredi. Ves svoj prosti čas nameni 
»filcanju« oziroma polstenju, pri čemer 
nastanejo čudoviti izdelki.
Vljudno vabljeni na ogled delavnice in 
stojnice DRD Slovenska Bistrica.

Stanka PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.,
predsednica društva DRD Slovenska 

Bistrica
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PREPLETAMO TRADICIJO
S SODOBNOSTJO

Na koga ni velikega vtisa v otroštvu na-
redila izkušnja oziroma doživetje nečesa 
domačega, pozitivnega? Letošnje Podobe 
bistriških domačij bodo pestre in zanimi-
ve, še posebej, ko bodo mlajši obiskoval-
ci obiskali večji kmetiji v bližini mesta in 
se seznanili s sodobno kmetijo. Ogled bo 
zajemal zanimiv prevoz in obisk kmetije 
Pušnik na Spodnji Ložnici (mlado gove-
do) in kmetije Brumec iz Spodnje Nove 
vasi (pujsi). Grajsko dvorišče in njegova 
bližina bosta gostila pestro dogajanje, saj 
se bodo odvijali delavnice in prikazi (ke-
ramična delavnica, kulinarična delavni-
ca »Od moke do kruha«, izdelava rož iz 
papirja, prikaz hladnega stiskanja olja in 
pomen medu v prehrani ter kako naravno 
posušiti zelišča, uporaba zelišč v namazih, 

izdelovanje piščali, pletenje košar, obla-
čila in izdelki iz volne, polstenje, ustvar-
janje iz odpadnih predmetov, kamnose-
štvo, kovaštvo, luščenje koruze in drugo 
rokodelstvo). Voden bo ogled Bistriškega 
gradu z vsemi razstavami: od nagrajenih 
kruhov in potic, Arkove etnološke zbirke 
(predstavitev predmetov in orodja ter pri-
kaz njihove uporabe), dela otrok iz vrtcev 
in šol z likovnega natečaja do likovnih del 
udeležencev Španzlove slikarske šole na 
temo Podoba kmetije. Ogledali si bomo 
lahko, kako so se igrali nekoč in to tudi 
preizkusili. O vsem tem bo potekala tudi 
novinarska delavnica za mlade. Predsta-
vili bomo inovativne kmetije, posebej bo 
predstavljena Ekološka kmetija Uranjek 
(inovativna kmetija 2014). Tudi knjižnica 

praksami pri nas, na našem območju, in 
s projekti Lokalne akcijske skupine LAS 
Dobro za nas. Naravne in kulturne zna-
menitostih mesta in okolice si boste lahko 
ogledali s turističnim vlakcem ali avtobu-
som Oldijem. V čebelarskem centru bodo 
izvedli tekmovanje v kuhanju krompirje-
vega golaža, ki ga boste lahko tudi poku-
sili ob obisku centra s turističnim vlakcem 
ali »oldijem«. Podobe bistriških domačij 
bodo poskrbele za boljše poznavanje do-
mačega prostora in pridelovalcev, sezna-
nili se bomo z domačimi pridelki in zna-
nji. Radi bi poudarili, kaj prinaša šolanje 
za poklic kmeta, kaj pomeni biti mlad in 
inovativen kmet. Vsak sektor (turizem in 
kmetijstvo pa šolstvo in kultura) ima svoje 
značilnosti, zato lahko prispeva k razvoju 
podeželja na drugačen način! Povezova-
nje je tisto, ki bi lahko zagotovilo kakovost 
življenja, kar posamezniku omogoča nje-
gov socialni razvoj in kar omogoča dob-
re življenjske razmere, krepi gospodarske 
moči in identitete ter partnerstva.
Vzemite si čas za obisk prireditve.
Delavnice bodo organizirane ob pomoči 
turističnih in kmetijskih društev, Centra 
domačih in umetnostnih obrti, Čebelar-
stva Pogorevc, Ropotarnice, Zavoda za 
kulturo Slovenska Bistrica, Ljudske uni-
verze Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega 
odreda, 2. OŠ Slovenska Bistrica, Vrtca 
Otona Župančiča, Knjižnice Josipa Vo-
šnjaka, kmetovalcev ... in vas!

Slavka Zafošnik

bo predstavila 
gradiva s kme-
tijsko tema-
tiko, v njenih 
prostorih bo 
na ogled raz-
stava del čla-
nov Likovnega 
društva Paleta 
Podobe in v če-
trtek bo gostila 
Ekološko kme-
tijo Podgrajšek 
– inovativna 
kmetija.
Seznanili se 
boste lahko 
z DOBRIMI 
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DRUŠTVO KMETIC 
SLOVENSKA BISTRICA

Društvo kmetic Slovenska Bistrica vsako 
leto sodeluje na prireditvi Podobe bistri-
ških domačij, ko članice predstavijo svoje 
delo in spretnosti. Tudi letošnjo prireditev 
bodo popestrile z ocenjevanjem kruhov in 
potic ter ponudbo na stojnici.
V nekaj naslednjih vrsticah bo predsta-
vljeno delovanje društva, društvene de-
javnosti v zadnjem letu in predstavitev v 
okviru Podob bistriških domačij.
V društvo je povezanih devet aktivov 
kmečkih žena, in sicer aktivi kmečkih 
žena Šmartno na Pohorju, Kebelj, Tinje, 
Laporje, Slovenska Bistrica, Kočno, Videž, 
Črešnjevec in Venčesel. Društvo deluje od 
leta 1995, ko je bilo 24. marca ustanovljeno 
Društvo kmetic Slovenska Bistrica; torej je 
letos praznovalo 20-letnico delovanja. Ob 
tem jubileju je Občina Slovenska Bistrica 
društvu podelila priznanje za delovanje 
na kulturnem in družbenem področju, na 
kar so vse članice še posebej ponosne.
V društvo je preko aktivov včlanjenih več 

kot 200 članic in vsaka po svojih mož-
nostih prispeva k dejavnemu delovanju 
društva. Njihove pridne roke skrbijo za 
vsakodnevno delo na kmetijah in domo-
vih, hkrati pa najdejo toliko časa, da se 
udeležujejo dejavnosti društva.
Pozimi potekajo kuharski tečaji, ki se od-
vijajo v novih prostorih učne kuhinje. Ko-
nec marca se članice že tradicionalno sre-
čajo ob materinskem dnevu; to priložnost 
hkrati izkoristijo za občni zbor društva, ki 
že prav tako tradicionalno poteka pri Treh 
kraljih, po končanem uradnem delu pa se 
še poveselijo ob zvokih glasbe.
Maja so kmečke žene sodelovale na vses-
lovenski razstavi Dobrote slovenskih kme-
tij na Ptuju in za kakovost svojih izdelkov 
prejele različna priznanja.
Spoznavanje lokalnega okolja je vodilo 
njihovih tradicionalnih pohodov. Letos 
so spoznavale krajevno skupnost Tinje, 
ko so članice AKŽ Tinje vzorno pripravi-
le in izvedle pohod. Ogledale so si tinjsko 
cerkev, turistični vodnik jim je predstavil 
zgodovinske znamenitosti Tinja in jih po-
peljal po krajevni skupnosti skozi Turiško 
in Jurišno vas do Ančnikovega gradišča, 
kjer so si z radovednostjo ogledale izko-
pavanje arheološkega najdišča. Pot jih je 
nato vodila nazaj skozi Turiško in Jurišno 
vas, pohod pa so zaključile ob prijetnem 
druženju.
Konec junija so se članice društva po-
dale na izlet na slovensko in avstrijsko 
Koroško, avgusta pa so imele društveni 
piknik v Kočnem, na katerega so poleg 

svojih partnerjev povabile člane Strojnega 
krožka Slovenska Bistrica, Govedorejske-
ga društva Slovenska Bistrica in Društva 
mladopitanega goveda severovzhodne 
Slovenije.
Na letošnjih Podobah bistriških domačij 
bodo izvedle ocenjevanje kruhov in potic 
in se na stojnici predstavile s ponudbo ra-
znih dobrot. Ocenjevanje potic in kruhov 
bo potekalo v Bistriškem gradu v četrtek, 
3. septembra, nato pa bodo nagrajeni iz-
delki na ogled na razstavi. K sodelovanju 
na ocenjevanju so povabljeni vsi aktivi 
kmečkih žena in vsa društva kmetic, ki 
delujejo na območju upravne enote Slo-
venska Bistrica. Ocenjevanje bo potekalo 
po kriterijih, postavljenih na državni raz-
stavi Dobrote slovenskih kmetij. V oce-
njevalni komisiji sta stalna člana, prizna-
na strokovnjaka s tega področja, Darinka 
Gostenčnik in Stanislav Vorih. Glede na 
lanskoletni odziv pričakujejo, da bodo k 
sodelovanju pritegnili še širši krog članic. 
Vse sodelujoče kmetice bodo prejele zah-
valo, za najbolje ocenjene izdelke pa tudi 
diplome.
Pri ocenjevanju in vseh ostalih dejavno-
stih sodelujejo s Kmetijsko svetovalno 
službo Slovenska Bistrica.
Vabimo vas, da si razstavo ocenjenih iz-
delkov – kruhov in potic – ogledate ter 
obiščete našo stojnico in poskusite naše 
dobrote.

DK Slovenska Bistrica
www.slovenia.info
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ŽAGARJEVO POROČILO
V ODBORU REGIJ EU
Na 113. plenarnem zasedanju Odbora re-
gij, ki je potekalo v mesecu juliju, je župan 
Občine Slovenska Bistrica in hkrati vod-
ja slovenske delegacije v Odboru regij dr. 
Ivan Žagar predstavil Poročilo o izidu po-
gajanj o partnerskih sporazumih in ope-
rativnih programih.
V poročilu dr. Žagar ocenjuje dogovor-
jene sporazume o partnerstvu in opera-
tivnih programih z vidika upravičencev 
regionalnih in lokalnih oblasti. 
Poudarjena je ključna vloga kohezijske 
politike pri doseganju cilja iz pogodbe, in 
sicer »zmanjšati neskladje med stopnjami 
razvitosti različnih regij in zaostalost regij 
z najbolj omejenimi možnostmi«.
S kohezijsko politiko je bil namreč do-
sežen napredek pri zmanjševanju razlik 
med evropskimi regijami in znotraj njih, 
še vedno pa obstajaj  precejšnja nerav-
novesja, ki so se zaradi sedanje ekonom-
sko-gospodarske krize še povečala, zato 
mora imeti prihodnja kohezijska politika 
sredstva za nadaljnje zmanjšanje teh raz-
lik. Kakor določa člen 96(2)(a) uredbe o 
skupnih določbah, morajo prizadevanja 
temeljiti na razvojnih potrebah regij, mest 
in občin ter ne bi smela biti zgolj v podpo-
ro ciljem strategije Evropa 2020.
Z reformo v letu 2013 se je kohezijska 
politika močno spremenila, okrepila se 
je njena povezava s prednostnimi nalo-
gami EU (večje sinergije med kohezijsko 
politiko in strategijo Evropa 2020). V no-
vem programskem obdobju 2014–2020 so 
bili uvedeni novi načini izvajanja in nova 
orodja, večji poudarek pa je namenjen 
uspešnosti, učinkovitosti in zlasti rezulta-
tom. Poleg tega so se okrepile tudi pove-
zave med kohezijsko politiko ter drugimi 

politikami in pobudami EU (politika ra-
zvoja podeželja, Obzorje 2020 itd.), kar bo 
zagotovo prispevalo k razvoju regij. 
Reforma kohezijske politike je okrepila 
tudi določbe o partnerstvu. Učinkovito 
partnerstvo je namreč ključno za hitrej-
ši razvoj za državljane EU. V poročilu dr. 
Žagar še posebej izpostavlja, da je načelo 
partnerstva nujen pogoj za uspeh kohe-
zijske politike, zlasti zato, ker so dejanske 
pristojnosti razdeljene med najmanj tri 
politične ravni (EU, države članice ter lo-
kalne in regionalne oblasti). Opozarja pa 
tudi, da načelo partnerstva ni ustrezno 
izvedljivo v vseh državah članicah. Poga-
janja o partnerskih sporazumih in opera-
tivnih programih so namreč pokazala, da 
so bila v večini primerov sicer opravljena 
posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi 
oblastmi, vendar se njihova udeležba ne 
more šteti kot partnerstvo, kot ga opre-
deljuje Evropski kodeks dobre prakse za 
partnerstvo.
Lokalne in regionalne oblasti so dejansko 
le redko v zadostni meri vključene v pri-
pravo partnerskih sporazumov in opera-
tivnih programov, saj pogosto nastopajo 
bolj v vlogi zainteresirane strani kot pa 
partnerja (tudi v slovenskem primeru). 
Evropska komisija bi zato morala poma-
gati preučiti partnerske mehanizme in čas 
za razpravo, ki je potreben pri instituci-
onalnih strukturah na več ravneh, da se 
vzpostavi bolj vsebinska in dobro priprav-
ljena razprava z enakovredno dolžino po-
stopkov, pri čemer je treba čas za spreje-
manje na evropski ravni uskladiti z rokom 
za nacionalno predstavitev programov, še 
ugotavlja dr. Žagar.
V Odboru regij so pripravili tudi spletno 

posvetovanje o poročilu. Prejeli so 317 
prispevkov najrazličnejših zainteresiranih 
strani, organov in služb iz 27 držav članic 
EU in tudi odgovore institucij EUROCI-
TIES, EUROCILD in CEMR.
Posvetovanje Odbora regij je potrdilo 
ugotovitve, da je bila velika večina lokal-
nih in regionalnih oblasti in drugih za-
interesiranih strani sicer vključena v fazo 
priprave partnerskih sporazumov in ope-
rativnih programov, vendar pa več kot 70 
odstotkov vprašanih meni, da so potrebe 
lokalnih in regionalnih oblasti upoštevane 
le delno ali pa sploh ne. 
V poročilu dr. Žagar še posebej poziva k 
poenostavljanju postopkov oziroma pred-
pisov EU, saj so ti med glavnimi razlogi za 
pretirano upravno breme ter vir napak in 
zamud, ki ovirajo učinkovitost kohezijske 
politike EU.
Člani odbora regij so mnenje o izidu po-
gajanj o partnerskih sporazumih in opera-
tivnih programih sprejeli soglasno.

Vojka Osojnik
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BISTRIŠKI PODJETNIKI NA MEDNARODNEM SEJMU MOS 2015
Podjetniki in obrtniki se že vrsto let 
predstavljajo na Mednarodnem obrtnem 

sejmu MOS v Celju. Poleg obrtnikov, ki 
nastopajo na skupnem razstavišču pod 
okriljem organizatorja Občine Slovenska 
Bistrica v izvedbi Razvojno informacijske-
ga centra Slovenska Bistrica v dvorani F, 
kjer se predstavljata malo podjetništvo in 
obrt, bodo letos že tretjič zapored v hali E, 
kjer se predstavljata gostinstvo in turizem, 
razstavljali bistriški vinarji (Konzorcij Ri-
toznojčan) in opremljevalca razstavnega 
prostora Mizarstvo Fifer, Zvonko Fifer, s. 
p., in Aleš Wenzel, s. p., pod skupnim ime-
nom Ritoznojčan – doživetje okusov.
Na sejmu MOS 2015 se bo letos v okviru 
skupnega nastopa predstavilo kar osem-
najst podjetij, posameznikov oziroma 
združenj iz Slovenske Bistrice, kar je naj-
več doslej. Ti so: v hali F – obrt: Kovino-
pasarstvo, Primož Feltrin, s. p.; Ključavni-
čarstvo, Franc Gajšek, s. p.; Lesna galante-
rija, Daniel Gajšt, s. p.; Šternmatik, Oskar 
Štern, s. p.; Elektromehanika Cvetko Be-

zget, s. p.; Mizarstvo in montaža lesenih 
izdelkov, Mihec Žišt, s. p.; Kamen, d. o. o.; 
Rajh plus, d. o. o.; Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenska Bistrica; v hali 
E – gostinstvo in turizem: Vinogradništvo 
Frešer; Vinogradništvo in vinarstvo Veho-
var; Vila Platana, d. o. o.; Trajnostno kme-
tovanje Zorjan; Vinogradništvo Repnik; 
Gora pod lipo, Prig, d. o. o.; Aleš Wenzel, 
s. p.; Mizarstvo Fifer, Zvonko Fifer, s. p.; 
Zadruga Konzorcij Ritoznojčan, z. b. o.
Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, 
48. po vrsti, se bo na razstavišču Celjskega 
sejma odvijal med 8. in 13. septembrom 
2015. Sejem je največji poslovno-sejem-
ski dogodek v regiji in predstavlja najbolj 
celovito ponudbo malih in srednje velikih 
podjetij. Je najbolj obiskan domač sejem-
ski dogodek.
Se vidimo na Celjskem sejmu. Vljudno 
vabljeni.

RIC Slovenska Bistrica

19. junija so na Pragerskem tudi formalno 
odprli Regijski center za ravnanje z 
odpadki II. reda Štajerske regije. Center 
sodi med šest regionalnih slovenskih 
centrov. Operacija je skupen projekt občin 
Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, 
Oplotnica, Rače-Fram, Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče. Koordinatorica 
projekta je bila Občina Slovenska Bistrica. 
Operacija je bila delno financirana iz 
kohezijskega sklada Evropske unije, del 
sredstev je zagotovila Republika Slovenija 
iz postavk Ministrstva za okolje in 
prostor, razliko potrebnih sredstev pa so 
po dogovorjenem ključu zagotovile vse 

vključene občine. 
Glavni izvajalec del je bila družba Riko 
Ljubljana, pogodbena partnerja oziroma 
podizvajalca pa družbi Granit Slovenska 
Bistrica in Vodnogospodarsko podjetje 
Drava Ptuj. Naložba je vredna 11,3 
milijona evrov, od tega je bilo slabih sedem 
milijonov zagotovljenih iz kohezijskih 
sredstev, država je prispevala dobrih 2,5 
milijona evrov, preostalih 1,8 milijona 
evrov pa so zagotovile partnerske občine. 
Center bo pokrival potrebe za približno 
64.000 prebivalcev, čeprav kapacitete 
zadostujejo tudi za širše območje. Objekt 
je razdeljen na sortirnico, kompostarno 

in 1,6 hektarja veliko odlagalno polje s 
prostornino 200.000 kubičnih metrov 
preostalih odpadkov. Odprtja se je 
udeležila tudi ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen, ki je povedala, da 
šest regijskih centrov trenutno zadošča 
potrebam naše države, zato novi tovrstni 
projekti najverjetneje ne bodo finančno 
podprti, saj v operativnem programu 
koriščenja kohezijska sredstva za 
sofinanciranje odlagališč odpadkov niso 
več predvidena, država pa tem projektom 
ne bo namenjala dodatnih virov. 

T. A.

Foto: Aleš Kolar

SLOVESNO ODPRTJE REGIJSKEGA CENTRA ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI

Foto: Arhiv RIC
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BISTRIČANI TUDI LETOS
NA MURTERJU

Po lanskoletni uspešni predstavitvi bi-
striške občine in navezavi pristnih pri-
jateljskih povezav z občinama Murter in 
Tisno ter njunimi društvi in organizaci-
jami so podobno predstavitev pripravili 
tudi letos. Ob sodelovanju in izmenjavi 
izkušenj z različnih področij je takšna 
predstavitev izjemna priložnost za pro-
mocijo občine med tamkajšnjimi prebi-
valci, še posebej pa med številnimi turisti, 
ki v teh dneh preživljajo počitnice v Dal-
maciji.
Tako se je na pobudo bistriškega gostinca 
Mirka Kukoviča - Kukija, v organizaciji 
Medobčinske turistične zveze Slovenska 
Bistrica in Razvojno informacijskega cen-
tra ter pod pokroviteljstvom Občine Slo-
venska Bistrica na delovni obisk odpravila 

delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki 
s področja turizma, športa, kulture in go-
spodarstva.
Po delovnih pogovorih s predstavniki 
obeh občin so nato v dveh zaporednih ve-
čerih na osrednjem trgu v Tisnem in nato 
še v Murterju pripravili predstavitev na 
stojnicah, ki je potekala v okviru sloven-
skih večerov na Murterju. 
Ponovno je zadišalo po dobrotah izpod 
Pohorja, obiskovalci, ki so dodobra na-
polnili oba mestna trga, so lahko med 
drugim poskusili okusen pohorski pisker, 
ki ga je tudi tokrat kar pred številnimi ra-
dovedneži skuhal Božo Juhart - Jakec. Za 
degustacijo bistriškega posebneža, vina 
ritoznojčan, in tudi drugih vrhunskih vin 
je poskrbelo Vinogradništvo Vehovar, os-

tale turistične zanimivosti ter naravno in 
kulturno dediščino naših krajev pa bodo 
obiskovalci lahko spoznali tudi s pomočjo 
bogatega promocijskega gradiva, ki so jim 
ga ponudili. V zabavno-glasbenem delu se 
je Bistričanom tokrat pridružil Ansambel 
Ekart.
Predstavitve občine Slovenska Bistrica 
na Murterju, ki je potekala med 30. juli-
jem in 1. avgustom, so se tokrat udeležili 
predstavniki: Medobčinske turistične zve-
ze Slovenska Bistrica, Razvojno informa-
cijskega centra Slovenska Bistrica in TIC 
Slovenska Bistrica, Športne zveze Sloven-
ska Bistrica, TD Cokla Tinje, ponudniki 
in predstavniki turističnega gospodarstva 
(RTC Jakec Trije kralji, Vinogradništvo 
Vehovar, Konzorcij Ritoznojčan, Sadjar-

Foto: Edi Grobler

stvo Branko Juhart, Ivanin slad-
ki kotiček) in KTV Slovenska 
Bistrica.
Sklenjeni so bili številni dogo-
vori o sodelovanju in možnih 
bodočih skupnih projektih, vsi 
skupaj pa se že veselijo nasled-
njega srečanja, ki bo potekalo 
v zimskih mesecih v Slovenski 
Bistrici.
Za možnost organizacije in iz-
vedbe tega predstavitvenega 
projekta se še posebej zahvalju-
jemo županom občin Slovenska 
Bistrica, Murter in Tisno, turi-
stičnim zvezam ter drugim or-
ganizacijam in posameznikom 
iz vseh treh občin, ki so kakor-
koli sodelovali pri pripravah in 
izvedbi predstavitve.

Jana Jeglič
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Občina Slovenska Bistrica 9. leto zapored 
sodeluje v evropski kampanji tedna 
mobilnosti, bodisi kot sodelujoče mesto 
bodisi kot podpornik tega vseevropskega 
projekta. Pogoji sodelovanja so že vrsto 
let enaki. Sodelujoče mesto oziroma 
občina mora med 16. in 22. septembrom 
organizirati prireditve na temo sodobne 
ter okolju in človeku prijazne mobilnosti. 
Letošnje aktivnosti bodo potekale pod 
sloganom »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«. 
Tri besede letošnjega slogana Evropskega 
tedna mobilnosti nas opominjajo, da 
pred svojimi potmi razmislimo o vseh 
možnostih. Namesto da podležemo 

navadi in sedemo v avto, vedno izberimo, 
prilagodimo ali združimo tiste vrste 
prevoza, ki so za naše potovanje optimalne.
Glavne aktivnosti letošnjega tedna 
mobilnosti so opisane v spodnji tabeli, 
vendar urniki še niso potrjeni, zato 
lahko pride do manjših sprememb, ki 
bodo objavljene na spletnih portalih in 
tiskanem gradivu.
V letošnji kampanji vabimo k sodelovanju 
občane vseh generacij, še posebej 
najmlajše, družine in vse, ki vam zdravje 
dopušča, da se po opravkih odpravite peš, 
na kolesu, rolki, rolerjih. Tiste, ki tega 
iz različnih vzrokov ne zmorete, pa da 

posedite v naravi, v parku ali na trgu in se 
nadihate svežega poznopoletnega zraka ...
Septembra, ko bo dišalo po otavnici, 
zrelem grozdju in medenih tepkah, se 
bomo po bistriškem podeželju podali po 
poti evropske kolesarske poti EuroVelo 9 
med Baltikom in Jadranom. Kolesarska 
pot bo označena s tipsko signalizacijo, 
kolesarje po Evropi bo pot skozi naše kraje 
vodila med Krajinskim parkom Rački 
ribniki - Požeg in Krajinskim parkom 
Žabljek skozi mesto Slovenska Bistrica, 
kjer bo septembra še posebej živahno. 
Kaj in kje se bo dogajalo, je navedeno v 
spodnjem programu dejavnosti.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2015

Datum:                                                                                                  
• 16. 9. 2015: 
  10.00–12.30     
• 19. 9. 2015(22. 9. 2015)
  10.00–10.30 
• 19. 9. 2015 
   9.00–16.00                                             
   12.00                                                            
• 1.–22. 9. 2015                            

22. 9. 2015 
  10.00–17.00 
                                                        

  12.30                                                               

Program dejavnosti v tednu mobilnosti:

Dogodek izven tedna mobilnosti:
• 5. 9. 2015                 Po Dravinjski dolini
   8.30–15.00  

Občina Slovenska Bistrica bo skladno 
s pravili poleg organizacije dogodkov 
uvedla trajen ukrep za izboljšanje mo-
bilnosti v mestu, in sicer bo v uporabo 
predala prenovljeno in rekonstruirano 
Grajsko ulico, kjer bo uveden prehod na 
enosmerni režim vožnje (smer vzhod – 
zahod) z novozgrajenim hodnikom za 
pešce in kolesarsko stezo. Spremenjeni 
režim z uvedbo enosmernega prometa v 

Grajski ulici predstavlja tehnični pogoj za 
dograditev kolesarske steze in hodnika za 
pešce. Omenjeni ukrep, ki pred motor-
nim prometom daje prednost kolesarjem 
in pešcem, sledi načelom trajnostnega 
urejanja prometa v mestu. Trajni ukrep 
(otvoritev v tednu mobilnosti) bo nova, 
z ustrezno signalizacijo opremljena trasa 
evropske kolesarske poti EuroVelo 9 med 
Baltikom in Jadranom.

Občanke in občane vljudno vabimo na 
dogodke v okviru tedna mobilnosti, še 
posebej na osrednjo prireditev, ki bo na 
Trgu svobode 22. septembra med 10. in 
17. uro. Najmlajše tega dne na trgu čaka 
veselo presenečenje ...

Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica

Kolesarjenje po Dravinjski dolini z začetkom na grajski tržnici v gradu 
Slovenska Bistrica in zaključno prireditvijo na osrednjem trgu v Mako-
lah (predstavitev blagovne znamke Zakladi Dravinjske doline, kolesarje-
nje s postanki ob kulturnozgodovinskih znamenitostih Dravinjske doline, 
pokušine, kulturno-zabavni program).

Dogodek
Interaktivna delavnica na temo trajnostne mobilnosti, gibanja, kolesarjenja, 
uporabnosti e-vozil, o trendih in novostih ...
Kolesarjenje skozi občino Slovenska Bistrica in otvoritev Evropske kolesar-
ske povezave EuroVelo9.
Sejem starodobnikov, AMD Classic.

Sejem starodobnikov in dražba rabljenih koles.
Razpis natečaja za mestne razglednice na temo trajnostne mobilnosti.
Dan brez avtomobila:
–sejem kolesarske opreme – mobilnostna tržnica;
–predstavitev kolesarske opreme za najmlajše in družine (testiranje);
–predstavitev motoristične opreme (Moto klub Grofje Attems);
–predstavitev in testiranje e-koles;
–tržnica Jem domače;
–tobogan (napihljivo igralo za otroke).
Otvoritev prenovljene Grajske ulice (prehod na enosmerni promet s hod-
nikom za pešce in kolesarsko povezavo).

Lokacija   
Amfiteater 
Srednje šole Slovenska Bistrica
Grad Slovenska Bistrica 
(grajska tržnica)
Parkirišče pri Impolu 

Parkirišče pri Impolu 
Šole v občini Slovenska Bistrica
Trg svobode

Grajska ulica
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ODPIS DOLGOV
Če vas pestijo stari dolgovi, kot so računi 
za elektriko, plin, vodo, ogrevanje, komu-
nalo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
davčna bremena, če imate dolgove zaradi 
vrtca, šolske prehrane, ali če morate vrača-
ti preveč nakazane socialne prejemke, kot 
so denarna socialna pomoč, varstveni do-
datek, otroški dodatek, in vam ti dolgovi 
onemogočajo, da bi lahko poravnavali te-
koče obveznosti, lahko zaprosite za odpis 
terjatev. Mnoga podjetja in občine so pris-
topili k projektu, ki najšibkejšim omogoča 
enkraten odpis dolgov za boljše izhodišče 
v jutrišnji dan. Odpis dolgov je enkraten 
dogodek. Posameznikom, ki izpolnjuje-
jo kriterije, bodo zneske lahko odpisali v 
vseh podjetjih, ki podpirajo projekt.
Gre za skupni dogovor s podporniki, ki 
kaže, da je dogovor v naši družbi mogo-
če doseči in da se ga tudi držimo. Hkrati 
s tem ukrepom nikakor ne želimo spod-
bujati kulture neplačevanja, zato smo kri-
terije, kdo je upravičen do odpisa, jasno 
določili.
Preverite, ali so podjetja, pri katerih imate 
dolg, med podpisniki sporazuma.
Kaj je dolg, ki ga je mogoče 
odpisati?
Dolgovi, ki so lahko odpisani, zajemajo 
glavnico, obresti in stroške. Podjetja, ki so 
podporniki projekta, bodo dolgove odpi-
sovala pod naslednjimi pogoji:
• Dolg izvira iz rednih gospodinjskih 

stroškov (kot so obratovalni stroški, 
stroški ogrevanja, komunalnih storitev 
in vodovoda, stroškov dobave električne 
energije), dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, stroškov bančnih storitev, 
neplačanih davčnih obveznosti ali nep-
lačila vrtca in šolske prehrane.

• DOLG JE VELJAVNA IN IZVRŠLJIVA 
DENARNA OBVEZNOST DOLŽNIKA 
DO UPNIKA IN JE NASTAL DO 30. 
12. 2013.

• Obstaja izvršilni naslov ali verodostojna 
listina.

V projektu bodo sodelovala podjetja ener-
getike, elektro podjetja, upravniki, za-
varovalnice, banke in slovenske občine, 
ki bodo sodelovale le kot ustanoviteljice 
vrtcev in osnovnih šol, same pa ne odpi-
sujejo ničesar:
• Finančna uprava RS bo dolžnikom od-

pisovala neplačane davčne obveznosti 
(dohodnina, upravne in sodne takse ter 
zamudne obresti in stroški, povezani s 
temi dajatvami) do zneska 50 €.

• Občine bodo odpuščale dolgove zaradi 
neplačila vrtcev in prehrane v osnovnih 
šolah.

• Podjetja bodo odpisovala dolgove za 
svoje storitve.

• Banke bodo odpisovale dolgove z na-
slova stroškov transakcijskih računov in 
kartičnega poslovanja. Natančno bodo 
banke opredelile odpis v internih pra-
vilnikih.

Vsako podjetje, ki je podpisalo sporazum, 
dolg odpisuje ločeno in ima pravico samo 
določiti višino odpisa dolga. Najvišji zne-
sek, ki ga za odpis dolgov lahko porabi dr-
žava, je milijon evrov. Zaradi te omejitve 
bo eden od kriterijev za odpis dolga tudi 
vrstni red vloženih prošenj.
DOLGOVI SE NE MOREJO ODPI-
SATI OSEBAM, KI SO V OSEBNEM 
STEČAJU. 

ODPIS DOLGOV
SOCIALNIH TRANSFERJEV
Obrazec izpolnite za odpis dolgov iz na-
slova:

ODPIS DOLGOV
FINANČNI URAD
Obrazec izpolnite za odpis dolgov, nasta-
lih iz naslova neplačanih davčnih obve-
znosti:
• dohodnina,
• upravne in sodne takse,
• zamudne obresti in stroški, povezani s 

temi dajatvami.
ODPIS DOLGOV
VRTCI/ PODJETJA /ŠOLE
Obrazec izpolnite za odpis dolgov pri:
• različnih podjetjih, bankah, zavaroval-

nicah,
• vrtcih,
• osnovnih šolah.
Podjetja, vrtci, šole, banke in drugi pod-
porniki lahko omejijo znesek odpisa, zato 
bo v teh primerih pomemben vrstni red 
oddaje predloga oziroma vloge.
Kakšne pogoje morate izpolnje-
vati za odpis?
Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki 
so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 
in 30. 6. 2015:
• prejemniki denarne socialne pomoči ali
• prejemniki varstvenega dodatka ali
• prejemniki veteranskega dodatka ali 
• prejemniki otroškega dodatka iz 1. ozi-

roma 2. dohodkovnega razreda ali
• prejemniki otroškega dodatka v 3. do-

hodkovnem razredu in hkrati prejemni-
ki dodatka za nego otroka oziroma do-
datka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi 
osebam, ki so navedene v odločbah o pra-
vici do denarne socialne pomoči, varstve-
nega dodatka oziroma otroškega dodatka.
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za 
odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik 
oziroma dolžnica skleneta dogovor o od-
pisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o 
višini dolga, ki se bo odpisal.

Kako lahko zaprosite za odpis 
dolgov?
Odpis dolgov pri podpornikih projekta bo 
potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 
2015. Dogovori za odpis morajo biti skle-
njeni do 31. januarja 2016.
Izpolnite ustrezen obrazec za odpis dol-
ga in ga predložite upniku. Obrazci so na 
spletnem mestu in na centrih za social-
no delo, Rdečem križu Slovenije – Zvezi 
združenj, Slovenski Karitas in Zvezi prija-
teljev mladine Slovenije na voljo od 3. av-
gusta 2015. Posamezni upnik sam določi 
skupno vsoto dolgov, ki jih bo odpisal. 

• neupravi-
čeno preje-
te denarne 
s o c i a l n e 
pomoči,

• n e u p r a -
v i č e n o 
pre je tega 
varstvene-
ga dodat-
ka,

• n e u p r a -
v i č e n o 
pre je tega 
otroškega 
dodatka.
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Marjeta Kovač, vodja Urada za delo 
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

VEČ DELOVNO AKTIVNIH
Zaposlitve
V obdobju od januarja do julija se je 
na Uradu za delo Slovenska Bistrica 
iz evidence brezposelnih oseb zaradi 
zaposlitve odjavilo 878 oseb, kar je za 
2,9 odstotka manj kot v enakem obdobju 
lani. V mesecu juliju se je iz evidence 
brezposelnih oseb zaradi zaposlitve 
odjavilo 85 oseb.
Registrirana brezposelnost
Konec julija so bile na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registrirane 1903 
brezposelne osebe, kar je za 1,4 odstotka 
več kot v mesecu juniju in za 6,9 odstotka 
manj kot v enakem obdobju lani. Med 
registriranimi brezposelnimi je bilo julija 
letos 407 mladih, kar znaša 21,4 odstotka. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je 
maja 2015 na Uradu za delo Slovenska 
Bistrica znašala 12,3 odstotka, prav tako 
tudi na območju celotne Slovenije. 
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah
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Makole 112 315 12,2
Oplotnica 196 635 10,4
Poljčane 262 1037 13,9
Slovenska 
Bistrica

1.419 7.817 12,3

57,1%

13,7% 18,2%

55,1%

21,4%
32,3% 36 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

dolgotrajno
brezposelni
več kot 2 leti

Tvoja prva zaposlitev EURES
Tvoja prva zaposlitev EURES je projekt, ki je namenjen iskalcem zaposlitve in delodajalcem. 
Njegov cilj je finančno pomagati približno 1.800 mladim pri zaposlitvi v drugi državi članici 
EU, na Norveškem ali Islandiji. V projektu lahko sodelujete mladi iskalci zaposlitve, stari od 
18 do 35 let, ki se želite zaposliti v drugi državi EU, na Norveškem ali Islandiji. Pridobite lahko 
naslednje finančne podpore, ki vam olajšajo preselitev in začetek zaposlitve v drugi državi: po-
tne stroške za zaposlitveni razgovor, stroške selitve ob zaposlitvi, stroške priznavanja izobrazbe, 
stroške jezikovnega tečaja, stroške selitve za mlade s posebnimi potrebami. Finančne podpore 
uveljavljate na podlagi predložene vloge za posamezno vrsto podpore in ustreznih dokazil. Vlo-
ge lahko predložite samo, če se je postopek izbora kandidatov ali zaposlitve že začel. 
Ravno tako lahko v projektu Tvoja prva zaposlitev EURES sodelujejo mala in srednje velika 
podjetja, ki želije zaposliti mladega iskalca zaposlitve (v starosti od 18 do 35 let) iz druge države 
EU, Norveške ali Islandije. Na podlagi predložene vloge lahko pridobite finančno podporo za 
uvajanje v delo, jezikovni tečaj ter administrativno in namestitveno podporo kandidatu. Tako 
si olajšate vključevanje mladega iskalca zaposlitve iz druge države v svoje delovno okolje. Več 
informacij najdete na spletni strani Zavoda.

Spleti svojo kariero
Na naši spletni strani lahko najdete 
e-priročnik Spleti svojo kariero, ki je 
namenjen iskalcem zaposlitve. V njem 
najdete priročnik z 10 poglavji, kjer so 
zbrane številne koristne informacije s 
področja pridobivanja veščin za načrto-
vanje kariere in vseživljenjske karierne 
orientacije (Izbira in načrtovanje kariere, 
Kje in kako iščem zaposlitev, Zaposlitve-
ni razgovor). Na voljo je tudi orodjarna, 
kjer najdete različne pripomočke za na-
črtovanje vaše kariere (vprašalniki, le-
stvice, delavnice).

Delovno aktivno prebivalstvo
Spodbuden je podatek, da se je število 
delovno aktivnih oseb na našem območju 
povečalo. Po podatkih Statističnega urada 
RS je bilo maja 2015 na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica 9804 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovne-
ga mesta), kar je za 0,5 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani. V Območni službi 
Maribor se je delež povečal za 1,2 odstot-
ka, na ravni Slovenije pa za 0,6 odstotka.

Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska 10,  2310 Slovenska Bistrica

telefon: h. c. + 386 2 /843 28 00,   843 28 38   
faks: + 386 2 /81 81 141  

e-pošta: obcina@slov-bistrica.si, uradna spletna 
stran: http://www.slovenska-bistrica.si

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
sredstev za pospeševanje malega gospodar-

stva in kmetijstva 
na območju občine Slovenska Bistrica za leto 

2015
Občina Slovenska Bistrica obvešča podjetnike 
in obrtnike ter fizične osebe, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo na območju občine Slo-
venska Bistrica in so vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev ter imajo stalno prebivališče 
na območju občine Slovenska Bistrica, da so na 
spletni strani Občine Slovenska Bistrica www.
slovenska-bistrica.si odprti naslednji razpisi:
1. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska 
posojila s subvencionirano obrestno mero za 

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA pospeševanje malega gospodarstva in obrti na 
območju občine Slovenska Bistrica za leto 2015.
Razpis je odprt od 20. 8. 2015 do 20. 11. 2015. Za 
posojilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, ki je 
dostopna v sprejemni pisarni Občine Slovenska 
Bistrica, na spletni strani Občine in v podružnici 
Delavske hranilnice, d. d., na Trgu svobode 22 v 
Slovenski Bistrici.
Obravnava vlog bo sprotna do 20. novembra 
2015 oziroma do porabe sredstev.
2. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska poso-
jila s subvencionirano obrestno mero v kmetijski 
dejavnosti na območju občine Slovenska Bistrica 
za leto 2015.
Razpis je odprt od 20. 8. 2015 do 20. 11. 2015. Za 
posojilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, ki je 
dostopna v sprejemni pisarni Občine Slovenska 
Bistrica, na spletni strani Občine in v podružnici 
Delavske hranilnice, d. d., na Trgu svobode 22 v 
Slovenski Bistrici.
Obravnava vlog bo sprotna do 20. novembra 
2015 oziroma do porabe sredstev.
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo v po-

družnici Delavske hranilnice, d. d., na Trgu svo-
bode 22 v Slovenski Bistrici oziroma po telefonu 
na telefonski številki 02 620 93 55 (g. Bojan Polh) 
in na Občini Slovenska Bistrica (Slavka Zafo-
šnik, telefonska številka: 843 28 38).
3. JAVNI RAZPIS sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska 
Bistrica za leto 2015.
Razpis je odprt od 20. 8. 2015 do 21. 9. 2015. Za 
pridobitev nepovratnih finančnih sredstev je 
potrebno oddati izpolnjeno vlogo s priloženo 
zahtevano prilogo – dokumentacijo, ki je dos-
topna v sprejemni pisarni Občine Slovenska 
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 so dostopne v času razpisa 
na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 
Slovenska Bistrica (Slavka Zafošnik, telefonska 
številka: 843 28 38).

Občina Slovenska Bistrica

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica
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B R E Z P L A Č N O   P R A V N O , 
DAVČNO IN RAČUNOVODSKO 
SVETOVANJE

V Razvojno informacijskem centru (RIC) 
Slovenska Bistrica s pomočjo zunanjih 
strokovnjakov izvajamo brezplačno prav-
no, davčno in računovodsko svetovanje, 
ki je namenjeno pomoči potrebnim pod-
jetnikom, družbam, občanom in drugim.
Pravno svetovanje nudimo za vse vrste 
pravnih situacij in s področij:
–delovnopravnih razmerij (sklepanja 
novih pogodb o zaposlitvi in sprememba 
obstoječih pogodb o 
zaposlitvi; sprememba ali vzpostavitev 
delovnopravnih aktov v podjetju, aktov o 
sistemizaciji in drugih splošnih delovno-
pravnih aktov; delovnopravnih splošnih 
aktov v povezavi z uvedenim sistemom 
standardov kakovosti v podjetju; kad-
rovsko prestrukturiranje in reorganizacija 
itd.);
–gospodarsko-statusnih razmerij (mož-
nosti izterjave dolgov v izvensodnih in 

sodnih postopkih; sklepanja in spremem-
be obstoječih gospodarskih pogodb; spre-
memba statuta, družbene pogodbe in ak-
tov o ustanovitvi itd.);
–nepremičnin (prenos lastninske pravice 
na nepremičninah; ustanovitev stvarnih 
in osebnih služnosti in ustanovitev stavb-
ne pravice; davčni postopki pri prenosih 
nepremičnin itd.).
Poleg pravnega svetovanja nudimo tudi 

davčno in računovodsko svetovanje. 
Z davčnim svetovanjem se podjetju ali 
družbi lahko izboljša finančno poslovanje, 
vpliva na denarni tok in likvidnost podje-
tja. Pomagamo vam pri:
-optimiranju davčne bilance,
-dohodnini,
-davku od dohodka pravnih oseb, 
-davčnem postopku, davku na dodano 
vrednost in preventivnem davčnem pre-
gledu,
-pregledu ustreznosti listin v skladu z za-
konodajo RS, 
-pregledu izdelave tedenskega, mesečne-
ga, letnega načrta denarnih tokov in fi-
nančnih tokov,
-kontroli in evidentiranju poslovnih do-
godkov v predpisane davčne evidence.
Na svetovalnem srečanju strokovnjak op-
ravi analizo vašega problema in predsta-
vi okvirne možne rešitve. Vsak primer se 
obravnava individualno na sedežu RIC-a 
na Trg svobode 5 v Slovenski Bistrici (nad 
mladinskim centrom).

Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica

Pravno svetovanje: ob ponedeljkih in sredah 
od 15. ure dalje
Davčno in računovodsko svetovanje: ob sre-
dah med 10. in 11. uro

Pravno svetovanje se izvaja ob ponedelj-
kih in sredah od 15. ure dalje, davčno in 
računovodsko svetovanje pa ob sredah 
med 10. in 11. uro po predhodni prijavi 
na telefonski številki 02 292 72 10 ali ele-
ktronski naslov danica.kosir@ric-sb.si. V 
prijavi nam sporočite ime in priimek, da-
tum in uro, temo in kontaktne podatke. 
Brezplačni pravni nasvet je omejen na 
pol ure, davčni in računovodski pa na 15 
minut.
Strokovnjaki bodo poskrbeli, da bodo 
vaše pravne, davčne in računovodske 
skrbi postale stvar preteklosti. 

DONACIJA
ELEKTRA MARIBOR

ZA BISTRIŠKA
RDEČI KRIŽ IN KARITAS

Družba Elektro Maribor je v četrtek, 16. 
julija, v prostorih Elektra Slovenska Bi-
strica predala donacijo sredstev humani-
tarnima organizacijama – Območnemu 
združenju Rdečega križa Slovenska Bistri-
ca in župnijski Karitas Slovenska Bistrica. 
Pomočnik predsednika uprave družbe 

Elektro Maribor za razvoj Silvo Ropoša in 
vodja območne enote Slovenska Bistrica 
Miran Đuran sta predstavnikoma obeh 
humanitarnih organizacij predala dve 
donaciji, vsako v vrednosti 1500 evrov. 
Dogodka sta se udeležila tudi predsednik 
Rdečega križa Slovenije – Območnega 

združenja Slovenska Bistrica dr. Janko 
Predan in vodja župnijske Karitas Sloven-
ska Bistrica Milan Borko. 

Drago Čož 

Foto: Aleš Kolar
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JAVNI POZIV ZA VSTOP V PARTNERSTVO 
V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI
(LAS) DOBRO ZA NAS

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega ra-
zvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št. 42/2015 z 
dne 16. 6. 2015) partnerji obstoječe Zadru-
ge LAS Dobro za nas objavljajo
JAVNI POZIV ZA VSTOP V PARTNER-
STVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI 
(LAS) DOBRO ZA NAS, ki deluje na ob-
močju občin Makole, Poljčane, Rače-Fram 
in Slovenska Bistrica
Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupi-
ne Zadruga LAS Dobro za nas vabijo vse 
zainteresirane obstoječe partnerje LAS iz 
programskega obdobja 2007–2013 in tudi 
nove zainteresirane partnerje k sodelova-
nju v LAS Dobro za nas v novem program-
skem obdobju 2014–2020.
LAS Dobro za nas bo v novem program-
skem obdobju organizirana kot pogodbeno 
partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, 
ustanovljeno z namenom uresničevanja 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pri-
stopa CLLD) na območju občin Makole, 
Poljčane, Rače-Fram in Slovenska Bistrica.
Namen pristopa CLLD je spodbujanje celo-
vitega in uravnoteženega razvoja lokalnega 

subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem 
ali izpostavo na območju občin Makole, 
Poljčane, Rače-Fram in Slovenska Bistrica, 
in sicer iz vrst:
–javnega sektorja (občine, javni zavodi in 
druge javne institucije),
–ekonomskega sektorja (podjetniki, podje-
tja, kmetje podjetniki in druge ekonomske 
institucije),
–zasebnega sektorja (zainteresirani posa-
mezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, 
predstavniki nevladnih organizacij in drugi 
predstavniki civilne družbe).
Če želite ostati oziroma postati partner Lo-
kalne akcijske skupine Dobro za nas v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, vas prosi-
mo, da izpolnite pristopno izjavo.
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega 
tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. 
Vključitev v LAS predpostavlja odgovor-
no in aktivno delovanje v prid celostnemu 
in trajnostnemu razvoju območja. Pravice 
članov so:
–da sodelujejo pri pripravi strategije lo-
kalnega razvoja za programsko obdobje 
2014–2020,

–da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
–da so seznanjeni z letnimi programi dela 
in poslovanjem LAS,
–da uresničujejo osebne in javne interese, 
povezane s cilji LAS.
Zaradi podpisa Pogodbe o ustanovitvi par-
tnerstva za LOKALNO AKCIJSKO SKUPI-
NO (LAS) DOBRO ZA NAS, ki bo v pe-
tek,04. septembra 2015, prosimo vse zain-
teresirane, da PRISTOPNO IZJAVO, ki jo 
najdete na spletni strani www.zadrugalas.
si/aktualno/, čimprej posredujete na na-
slov: RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 
2310 Slovenska Bistrica.
Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku 
navedenega roka, saj bo javni poziv za vstop 
v partnerstvo LAS odprt do zaključka pro-
gramskega obdobja 2014–2020.
Dodatne informacije v zvezi z vstopom v 
partnerstvo LAS DOBRO ZA NAS lahko 
dobite na spletni strani www.zadrugalas.si, 
na elektronskem naslovu mirjana.predika-
ka@ric-sb.si ali po telefonu na telefonskih 
številkah 02 620 22 70 (Mirjana Predikaka) 
in 02 843 28 71 (Karmen Sadek Pučnik).

commons.wickimedia.org

območja po pristopu »od spodaj 
navzgor« ob upoštevanju razvoj-
nih potencialov in zmogljivosti 
območja ter aktivno vključeva-
nje prebivalstva v skupno načr-
tovanje in odločanje o lastnem 
lokalnem razvoju.
Vzpostavljeno lokalno partner-
stvo bo imelo nalogo, da obli-
kuje in izvede celovito strategijo 
lokalnega razvoja v smeri nas-
lednjih tematskih področij ukre-
panja:
–ustvarjanje delovnih mest,
–razvoj osnovnih storitev,
–varstvo okolja in ohranjanje na-
rave,
–večja vključenost mladih, žensk 
in drugih ranljivih skupin.
Partnerstvo v LAS bo sestavljeno 
po načelu tripartitnosti iz pred-
stavnikov javnih in zasebnih 
lokalnih socialno-ekonomskih 
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Mladinski svet Slovenije je pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika države 
Boruta Pahorja na zaključni prireditvi 
29. junija na Brdu pri Kranju razglasil 
najboljše prostovoljce in prostovoljske 
projekte v letu 2014. Med 202 prijavama 
na natečaj je bila tudi prijava Leo kluba 
Slovenska Bistrica, ki je za naj prosto-
voljko predlagal Emo Trobentar. Ta je v 
starostni kategoriji do 19 let prejela naziv 
prostovoljka leta.
Na natečaj za najboljše prostovoljce in 
prostovoljske projekte v letu 2014 vas je 
prijavil Leo klub Slovenska Bistrica, ka-

EMA TROBENTAR,
NAJ SLOVENSKA PROSTOVOLJKA DO 19 LET 

terega ustanovna članica ste. Dejavni ste 
tako na lokalni kot državni ravni. Kaj 
vam pomeni to priznanje?
Kadar opravljaš prostovoljsko delo, tega 
ne počneš za priznanje, pa vendarle je ne-
izmerna čast prejeti to priznanje. To je še 
dodatna potrditev dela, ki si ga opravil. 
Lepo je, da sta delo in trud prepoznana in 
cenjena.
Še posebej izstopa vaš projekt o dnevu 
družin. Kako se je porodila ideja za ta 
dogodek, kakšen je pravzaprav njegov 
namen?
Leo dan družin smo zasnovali pred tre-

mi leti. Kdaj in kako, pravzaprav ne vem 
natančno. Nastal je dogodek, katerega 
osrednja ideja je dejavno in kakovostno 
preživljanje prostega časa. Vsako leto prip-
ravimo številne ustvarjalne delavnice in 
športne kotičke. Napihljiva igrala vsako 
leto poskrbijo za neizmerno veselje. Seveda 
ne pozabimo na prazne želodčke, zato ved-
no poskrbimo, da se najde kaj za pod zob. 
Dan družin vsako leto organiziramo z mi-
nimalnimi finančnimi sredstvi. S pomočjo 
članov leo kluba, lionsov in ostalih, ki nam 
pomagajo, uspemo organizirati dan, poln 
smeha in veselja. Dogodek vedno znova 

Delo z otroci v mirovni vasi na LEF-u

združimo z vseslovensko akcijo 
Tečem, da pomagam. Skupaj s 
člani Lions kluba Slovenska Bi-
strica in obiskovalci odtečemo 
simbolno progo ter se z zave-
zanimi očmi in čepki v ušesih 
preizkusimo v vsakodnevnih 
izkušnjah slepih in slabovidnih 
ter gluhih in naglušnih. Čar Leo 
dneva družin pa je brez kančka 
dvoma neizmerna energija, ki 
nastane na dogodku. 
Dejali ste, da je prostovoljstvo 
način življenja in hkrati privi-
legij. Zakaj?
Plesalci plešejo, tudi kadar 
niso na treningu. Nogometaši 
razmišljajo o igralni strategiji 
neprenehoma. Tudi prostovo-
ljec si ves čas, neprenehoma. 
Tudi kadar ne nosiš značke na 
srčni strani, so načela, principi 



in cilji lionizma in leonizma s tabo. Ljudi, 
ki jih spoznaš, in zgodb, ki jih slišiš, ni moč 
pozabiti, s tabo so za vedno. Zato je biti 
prostovoljec način življenja. Povrhu vsega 
pa včasih težko ločiš med trenutki, ko si 
prostovoljec, in tistimi, ko morda nisi. Pro-
stovoljci, s katerimi delaš, postanejo tvoja 
razširjena družina. Leoti so moja levja dru-
žina. Najtesnejši prijatelji postanejo prav 
ljudje, s katerimi opravljaš prostovoljsko 
delo. Tako je biti prostovoljec preprosto 
način življenja, privilegiran način življenja. 
To, da lahko pomagaš drugim, pripomo-
reš k boljši skupnosti in to počneš v družbi 
dobrih ljudi, je neprecenljivo.
Po prejemu tega visokega priznanja ste 
prevzeli tudi vodenje Leo kluba Sloven-
ska Bistrica. Zagotovo že načrtujete nove 
prireditve oziroma projekte.
Vsekakor. S septembrom začenjamo z de-
lom in pred nami so novi izzivi. Projekti se 
že snujejo, vsekakor pa bodo tudi v priho-
dnosti namenjeni prvenstveno otokom in 
mladim. Našo vlogo vidimo v povezovanju 
različnih generacij, sodelovanju in aktivni 
prisotnosti v lokalnem okolju. Tudi v nas-
lednjem letu načrtujemo akcijo, ki je bila 
letos prav posebej srčna. Skupaj s skupino 
starejših iz študijskega krožka, ki deluje pri 
Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, smo 
člani Leo kluba in taborniki voda Črno je-
zero ustvarili skoraj 400 rožic iz krep papir-
ja in jih odnesli prav vsakemu stanovalcu 
doma starejših v Poljčanah in v Slovenski 
Bistrici. Take akcije nam dajejo motivacijo 
za naprej.
Načrtujemo tudi širitev našega članstva, 
zato vabim mlade, stare med 16 in 30 let, 
da se nam pridružite. Lahko nam pišete na 
facebookov profil ali na e-naslov leoklub-
slb@gmail.com.
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V začetku avgusta ste v Nemčiji kot pred-
stavnica Slovenije sodelovali na forumu 
Leo Europa. O čem ste razpravljali, kaj 
vam je najbolj ostalo v spominu?
Leo Europa Forum oziroma kar LEF je 
izjemna izkušnja. En teden sem z leo dru-
žino poleg spoznavanja Gelsenkirchna in 
okolice sodelovala na delavnicah in izme-
njevala primere dobrih praks, spoznava-
la delovanje drugih distriktov in klubov. 
Osrednja dejavnost, ki je poleg izjemnega 

ni konvenciji, ki jo je letos aprila organizi-
ral naš leo klub. Konec julija smo družini iz 
Poljčan predali do sedaj našo največjo (fi-
nančno in hkrati organizacijsko) donacijo. 
Dve otroški sobi, za tri otroke, smo družini 
iz Poljčan predali popolnoma prenovljeni 
in opremljeni s pomočjo zbranih sredstev 
na konvenciji Leo distrikta 129. Slovenija, 
prostovoljnega dela lionsov in leotov ter 
drugih donatorjev.

Tomaž Ajd

Ema Trobentar v delegaciji Distrikta 129 Leo 
Slovenija na Leo Europa forumu

Dan družin

vzdušja na LEF-u 
name naredila 
najmočnejši vtis, 
je zagotovo obisk 
mirovne vasi v 
Oberhausnu. Sre-
čati in ustvarjati 
z otroki, ki za si-
cer nasmejanimi 
obrazi skrivajo 
grozovite zgodbe 
vojn, neštetih iz-
gub, je bilo šokan-
tno. Poleg druže-
nja pa smo ob tej 
priložnosti zbirali 
tudi tekstilne iz-
delke (oblačila in 
posteljnino), s ka-
terimi jim bomo 
olajšali bivanje na 
rehabilitacij. To 
je tudi rdeča nit 
vseh dejavnosti 
leotov, tako doma 
kot v tujini. Poleg 
druženja, ki ima 
le eno pravilo – 
spoštovanje, je 
vedno prisotna 
tudi dobrodel-
nost. Tako je bilo 
tudi na nacional-
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•	25.	september,	9.00–12.00:	Dnevi	evropske	kulturne	dediščine

Corellijev metuljev učinek
Amsterdam Corelli Collective v tem edinstvenem koncertu plete 
tapiserijo govorjene besede in glasbe v poklon enemu najvplivnejših 
violinistov baročne dobe, Arcangelu Corelliju (1653–1713). Poklon 
je zgodba o Corellijevem metuljevem učinku, ki prikazuje zgodovino 
concerta grossa ob dramatičnih izjavah besedil o Corelliju, ki so bila 
napisana v času njegovega življenja in kmalu po njegovi smrti.
Koncert je namenjen vodilnemu možu italijanske baročne glasbe za 
godala, Arcangelu Corelliju (1653–1713). Corelli, ki je dosegel slavo 
in bogastvo, je bil na začetku 18. stoletja eden najpomembnejših vio-
linistov in je s svojimi glasbenimi talenti zabaval kralje in plemstvo, za 
njim pa je ostala bogata umetniška zapuščina.
Amsterdam Corelli Collective je zgodovinski godalni ansambel štir-
inajstih glasbenikov, ki jih navdihuje Corellijeva glasba. Strastno si 

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

prizadevajo za zgodovinsko izvajalsko prakso in njihovo glasbo želijo deliti s širšim občinstvom, zato prinašajo vznemirljiv kon-
cert, ki združuje glasbo, gledališče in barvito zgodovino ter raziskuje zapuščino skladatelja, po katerem se imenujejo. Z uporabo 
besedil, napisanih o Corelliju v času njegovega življenja in po smrti, vpletajo dramatične izjave v glasbeni program Stradelle, Corel-
lija, Händla, Geminianija in Locatellija. Poklon sledi Corellijevemu življenju s pomočjo glasbenih del in sočasnih virov tistih, ki so 
vplivali nanj, in tistih, na katere je on vplival, pri tem pa prikazuje raznolikost znotraj concerta grossa.
Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju, ki pripoveduje zgodbo o Corellijevem metuljevem učinku.
Cena vstopnice v predprodaji je 20 evrov, na dan koncerta 25 evrov.
http://www.seviqc-brezice.si
•Od	4.	do	6.	septembra	2015:	Podobe	bistriških	domačij
•15.	september,	18.00:	Koncert	učiteljev	glasbene	šole	Slovenska	Bistrica

•15.	oktober	2015,	18.00:	Odprtje	dokumentarne	fotografske	razstave	družine	Čerič	
•16.	oktober,	18.00:	Predavanje	Franca	Zabukovška	-	Anton	Martin	Slomšek
•23.	oktober,	18.00:	Literarno-glasbeni	večer	na	temo	vina	z	glasbeno	skupino	Gemaj
•24.	oktober,	15.00:	2.	pohod	po	Vošnjakovi	poti
•29.	oktober	2015:	Jesensko	večerno	branje	v	gradu

Razstave	v	Bistriškem	gradu
•Do	5.	septembra:	Razstava	del	Iveta	Šubica	(Galerija	Grad)
•Do	12.	septembra	:	III.	mednarodni	trienale	keramike	UNICUM	2015	(spremljevalna	razstava)
Od	tradicionalne	do	sodobne	keramike	(razstavišče	Graslov	stolp)
Več o dogajanju v Bistriškem gradu na spletni strani http://www.zavod-ksb.si/ in na Facebook strani grad Slovenska Bistrica.

Foto: Rok Deželak

NAPOVEDNIK	PRIREDITEV
	ZAVODA	ZA	KULTURO	SLOVENSKA	BISTRICA	(SEPTEMBER-OKTOBER	2015)
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Vstopamo v drugo polovico leta 2015, pred 
nami so toplejši in svetlejši dnevi. In čas, ko 
se v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica 
skoraj vsako soboto zgodi kakšna poroka. 
Veliko jih je, ki so se odločili za pomem-
ben korak v svojem življenju in so poročni 
obred imeli v Bistriškem gradu. 
Vsak par ima svojo predstavo o popolni 
poroki, ki naj bi bila posebna in unikatna. 
V Bistriškem gradu vam pomagamo pri 
izbiri prostora, organizaciji poroke in z 
največjim veseljem svetujemo z našimi dra-
gocenimi izkušnjami. Kar nekaj korakov je 
potrebnih, da je poročni dan dejansko tak-
šen, kot si želite. Pomembno in potrebno je 
skrbno načrtovanje in veliko usklajevanj s 
ponudniki poročnih storitev.
Če se nameravate v bližnji prihodnosti po-
ročiti, vam svetujemo, da se ustavite pri nas 
in nam zaupate svoje želje. Zelo se bomo 
potrudili in skupaj z vami napisali nepo-
zabno in novo poročno zgodbo v pravljič-
nem Bistriškem gradu.
Vsak letni čas daje čaroben pridih … Odlo-
čitev za snežno nevesto sredi beline, morda 
toplo poletno poroko na grajskih terasah 
ali svečani obred v barvitem jesenskem 
času v čudoviti Viteški dvorani je vaša. Fo-
tografije iz našega okolja so tiste, ki naj vas 
tokrat prepričajo …

POROKA
	V	BISTRIŠKEM	GRADU

Za posredovane fotografije se zahvaljujemo fotografu Roku Deželaku (photo@rd2.si; 070 849 528) in mladoporočencema Mihaeli in Petru Pišeku.
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PRVI	POLČAS	JE	ZA	NAMI	…
… in rezultati kažejo na nove vrhunske 
dosežke tudi v prihajajoči, jesensko-zim-
ski sezoni dejavnosti Zavoda za kulturo, 
ki domuje v enem najlepših – in tudi naj-
lepše urejenih – gradov na Slovenskem; 
v gradu Slovenska Bistrica, ki ga je Ignac 
Marija grof Attems uredil (barokiziral) za 
vse prihajajoče rodove tako kakovostno 
in modno za tedanji čas (poznega baro-
ka), da freske njegovega grajskega slikarja, 
Franca Ignaca Flurerja, še danes privablja-
jo v naše mesto njegove občudovalce in 
ostale ljubitelje baroka.
Občudovalci Flurerja so predvsem iz av-
strijskih krajev, ker je slikar ustvarjal tudi 
v nam bližnjem Gradcu, saj je bilo to mes-
to nekdaj deželno-knežje središče naših 
krajev. V njem je grof Attems uradoval in 
se najverjetneje ponosno sprehajal v gra-
škem mestnem jedru tam okoli leta 1717 
in petičnim someščanom razlagal o svoji 
novi letni rezidenci, ki jo je urejal v rene-
sančnem gradu prisrčnega mesteca na slo-
venskem Štajerskem, v Windish Feistritz, 
kakor se je takrat imenovalo naše mesto. 
Morda se je tedaj sprehajal prav po ulici, 
ki se danes imenuje po njem.
Grof Attems je sicer zelo lepo poskrbel za 
cerkve (predvsem oltarje in stranske po-
dobe ter skulpture) naše občine, dandanes 
pa Zavod skrbi za prav vse gradbene in 
umetniške postavitve iz preteklih obdobij, 
ki so pod varstvom Zavoda za spomeniško 
varstvo: med njimi tudi za okoli 850 ka-
pelic in znamenj (ravno te dni se obnavlja 
kapela na Keblju), dvorec na Zgornji Pol-
skavi iz 12. stoletja (predvidena je celostna 
obnova), za spomenike NOB na Pohorju, 
park v Slovenski Bistrici in seveda za sam 
grad, ki je v tem letu obogaten za dviga-
lo, ki tudi invalidnim osebam omogoča 
dostop do številnih zbirk in razstav v gra-
du. Ne nazadnje je Zavod s strokovnim 

vodstvom na novo oživil tudi legendar-
no Ančnikovo gradišče v okviru projekta 
Rojstvo Evrope, ki sta ga na noge postavili 
Ursula Hribernik in Martina Zanjkovič s 
hrvaškimi partnerji in ki je bil medijsko 
zelo dobro komentiran. Gre za projekt, ki 
je bil izbran za financiranje iz strani EU-a.
Na interaktivnih delavnicah v tej arheo-
loški zakladnici v Jurišni vasi in okolici 
se je dobesedno trlo otrok in odraslih pa 
tudi strokovnjakov, ki so na novo naselili 
to utrdbo, saj so jih metodološke inovacije 
spoznavanja preteklosti navduševale kar 
nekaj tednov.
Naš grad je poln dragocenih eksponatov, 
ki jih je dolga leta zbiral naš rojak s Pra-
gerskega, Franc Pajtler, ki se mu bo Zavod 
post mortem za njegovo ljubiteljsko vele-
delo oddolžil s tem, da bo njegove zbirke 
»profesionaliziral«. Zavod je to leto gostil 
strokovne delavce iz Pokrajinskega muzeja 
v Mariboru, ki bodo zbirko glažutarskega 
stekla uredili po akademskih pravilih. In 
to je šele začetek dela z zbirkami njegove 
zapuščine v gradu, ki pa so že zdaj v celoti 
in posamično zgledno obiskovane s strani 
ljubiteljev in strokovnjakov tudi iz tujine.
Za najmlajše je bilo to leto lepo poskrblje-
no na številnih in nadvse dobro obiskanih 
delavnicah etnološkega, umetniškega in 
kulinaričnega značaja; po priljubljenosti 
najbolj izstopa Bela dama, katere legenda 
je kot zgodovinski zapis prenašalka pra-
vljičnega aspekta grajskega življenja. Pod 
okriljem Zavoda se je končalo usposablja-
nje v družboslovju kar nekaj talentiranih 
študentk, nova sodelavka Aleška pa je v 
največji meri zaslužna za živahno delo-
vanje sobotne grajske tržnice, ki je poleg 
Cukr kuhne pod Pijino taktirko največja 
družabnostna obogatitev na »grajskem 
ozemlju«, kjer lahko v poletnih mesecih 
uživamo tudi na koncertih in v letnem 

kinu.
Poleti so nas zabavale zvezde slovenske 
estrade – Tanja Žagar z Vipavskimi tam-
buraši ter duo Klemen Slakonja & Tadej 
Toš s predstavo Tak.si so do zadnjega 
napolnili grajski atrij. Sicer pa poletje še 
ni zaključeno, saj nas bo kmalu obiskal 
amsterdamski Correlijev glasbeni kolektiv, 
ki bo z vrhunskih koncertom Correlijeve 
resne glasbe baročno obarval našo seda-
njost v gradu, ki so ga poimenovali »ba-
ročni biser« na slovenskem Štajerskem. 
Slišali bomo tudi prvaka baročne glasbe J. 
Sebastiana Bacha.
Dogajanje v gradu so zgledno komentira-
li tudi masovni mediji obveščanja tako na 
lokalni ravni (tednik Panorama, Bistriške 
novice, občinsko glasilo Informator, Stu-
dio Bistrica, radio Maribor in ostali radii), 
v času tradicionalne, že pete slikarske šole 
Rudolfa Španzla pa nas je obiskala tudi na-
cionalna televizija za oddajo Dobro jutro, 
ki je z grajske tržnice poročala predvsem o 
pohorskih specialitetah.
Naj zaključimo s citatom iz dnevnika Ve-
čer, ki je poročal o uprizoritvi Povodnega 
moža v gradu marca tega leta:
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica ni le 
agencija za posredovanje kulture, temveč 
talentiran kolektiv, ki je v režiji direkto-
rice Herte Žagar pripravil multimedijsko 
predstavo Povodni mož, v kateri zraven 
igre in plesa ni manjkalo zvočnih, dimnih 
in svetlobnih efektov.
Namig: podobno se bo v gradu dogajalo 
ob krstni uprizoritvi Hrustača (decembra 
tega leta), ki ga bo vnovič avtorsko izvedel 
grajski kolektiv. Če pa ste zamudili otvori-
tev prav za Galerijo Grad postavljene raz-
stave Iveta Šubica, ko nas je do solz pripra-
vila njegova sopotnica, pa ste vabljeni na 
ogled razstave še do srede septembra.

Vanesa Cvahte



Stran 25DRUŠTVAInformator, september 2015

Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti
Kolodvorska 10,  2310 Slovenska Bistrica

telefon: h. c. + 386 2/843 28 20,   faks: + 386 2/843 28 50   e-mail: 
obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

INVESTICIJE NA PODROČJU OTROŠKEGA VARSTVA IN 
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

V času poletnih počitnic, ko v osnovnih šolah ni otroškega živžava 
in je v vrtcih manj otrok, se na teh objektih izvajajo vzdrževalna in 
obnovitvena dela.
V letošnjem poletju večjih gradbenih posegov na osnovnih šolah ni 
bilo, izvajala so se le tekoča vzdrževanja (pleskanje, obnova talnih 
oblog ipd.).
Večji gradbeni poseg je bil zaključen še pred poletjem, in sicer na te-
lovadnici pri OŠ Pragersko, kjer je bila izvedena energetska sanacija 
objekta, ki je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo 
izolacijske fasade. Na OŠ Zgornja Ložnica je zaradi zamakanja stre-
he bilo potrebno opraviti njeno sanacijo. V avgustu se je začela ob-
nova šolskega igrišča na Šmartnem na Pohorju, za katerega smo od 
Fundacije za šport pridobili sofinancerska sredstva (30.000 evrov).
Največja gradbena dela letos potekajo na vrtcih. Na Zgornji Ložnici 
se gradi prizidek, v katerega se bosta preselila oddelka, ki sta sedaj 
v prostorih krajevne skupnosti in osnovne šole. Dela potekajo po 
terminskem načrtu in bodo končana spomladi. Za zagotovitev do-
datnih prostorov se gradi vrtec na Zgornji Polskavi, v katerem bo 
prostora za pet oddelkov. Vrtec bo končan naslednjo pomlad. 

Oddelek za družbene dejavnosti

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

ZAČETEK GRADNJE ČEBELARSKEGA CENTRA
NA ZGORNJI BISTRICI

gistriranih vzrejnih postaj v Sloveniji za 
vzrejo krajnske sivke, v ostalih dveh pa 
potekajo razni sestanki in izobraževanja. 
Odstraniti je bilo potrebno tudi dve cis-
terni za vodo in zrušiti temelje, na katerih 
so bili postavljeni kontejnerji.
Čebelarji upajo, da se bodo dela nadalje-
vala po začrtanem načrtu, kar pomeni s 
pomočjo lokalne skupnosti, sponzorjev in 
simpatizerjev čebelarstva.

P. R.

Bistriški čebelarji so 
3. julija na svoji redni 
mesečni delovni ak-
ciji začeli z izgradnjo 
čebelarskega centra 
na Zgornji Bistrici. 
Zato so na novo, za-
časno lokacijo pre-
stavili kontejnerje; v 
enem se nahaja ena 
izmed 27 uradno re-

Foto: Arhiv RIC
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V soboto, 4. julija, so člani dramske sekcije 
KUD-a Šmartno na Pohorju na Šetorovem 
travniku uprizorili star običaj ročne košnje. 
Uprizoritev košnje po starem ni tekmova-
nje koscev, pač pa igra v naravi, s katero so 
se na Šmartnem tudi letos poklonili običa-
ju, ki je bil še nedolgo nazaj pomemben del 
kmečkega poletnega vsakdana.
V svežini jutra, še preden je živo srebro v 
termometrih doseglo vrtoglave višine, so 
se pred Šetorovo domačijo na Šmartnem 
zbrali kosci. Podkrepljeni s šilcem doma-
čega, s flancati in s pesmijo so se odpravili 
proti senožeti.
Za lažje brušenje in boljšo ostrino kos so 
svoje šapurje, narejene iz izdolbenih krav-

jih rogov, napojili z vodo in delo se je zače-
lo. Po stari navadi je prvi vedno začel kositi 
najboljši kosec, ki je držal smer in ostalim 
narekoval tempo. Po zapovedi ljudske pe-
smi »/…/ mrzla rosa, ostra kosa, rada trav-
ca se kosi /…/« je bilo potrebno pokositi še 
svežo, rosno travo. Jutranji hlad pa je kos-
cem tudi malo olajšal delo.
Ideja za obuditev ročne košnje na Šmar-
tnem je zrastla iz želje po ohranitvi starega 
izročila, spodbujanja sosedske pomoči in 
iz veselja ob prijateljskem preizkušanju v 
spretnosti s koso. 
Vest se je razširila do sosednjih vasi in v 
mesto, zanimanje za sodelovanje pri upri-
zoritvi kmečkega običaja pa je spodbudilo 

že četrto ponovitev ročne košnje.
Na Šetorov travnik prihajajo kosci, ki se 
sami še spominjajo ročnega spravila sena, 
veščina rokovanja s klasičnim kmečkim 
orodjem je pritegnila mlajše generacije, v 
košnji pa se radi preizkusijo tudi tisti, ki 
kmečkih opravil niso toliko vajeni.
Mozaik nostalgičnih spominov na ročno 
košnjo pa ne bi bil popoln brez tradicional-
nega zajtrka. Kuharice so travniško mizo 
iz sveže pokošene trave pogrnile s svežim 
prtom in jo obložile z zabeljenimi žganci, 
kislim zeljem, gobovo juho, čajem in giba-
nico.
Do desetih, ko je sonce že skoraj posušilo 
roso, so kosci odložili svoje kose, se posedli 

Foto: Ines Kresnik

V BOJTINI
KOŠNJA PO STAREM OBIČAJU

okoli polnih skled in kot prej za 
delo zdaj pridno prijeli za žlice.
Za kosci so prišle na vrsto grab-
ljice, ki so redi razmetale ozi-
roma jih raztresle z grabljami. 
Da sena ni zmočil dež, so del-
no suho travo nekdaj pograbili 
v kopice, jo naslednji dan še 
dvakrat obrnili in končno suho 
seno zgrabili skupaj in odpeljali 
z vozovi. Tokrat pa je gospodar 
domačije, Šetorov Šef, seno od-
peljal s traktorjem.
Koscem in grabljicam so se pri 
»likofu« na travniku pridružili 
tudi udeleženci pohoda po goz-
dni učni poti Bojtina. 

Ines Kresnik
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DO LETA 2020 BOMO POTREBOVALI 60 ODSTOTKOV 
DELAVCEV Z NIZKO IN SREDNJO KVALIFIKACIJO 

cilja. Verjamemo, da znanje izboljša življe-
nje, kar kažejo tudi zadovoljni udeleženci 
izobraževanja, ki so poklicno maturo in 
zaključne izpite opravili junija 2015.
16 novih trgovcev, ekonomskih in stroj-
nih tehnikov je sredi julija zadovoljnih 
odkorakalo skozi vrata ljudske univerze, 
dva udeleženca pa sta uspešno končala 
osnovno šolo za odrasle. Novinarji Radia 
tednika Ptuj so ob primerjavi rezultatov 
ob zaključku izobraževanja med izvajalci 
izobraževanja v regiji ugotovili, da naši 
udeleženci dosegajo najvišjo povpreč-
no oceno, na kar smo ponosni. Menimo, 
da je poklicna matura, čeprav za odrasle 
izjemno stresna, pomemben element ka-
kovosti in primerljivosti srednješolskega 
izobraževanja, saj odrasle in mladino ob 
koncu programa izenači.
Seveda ni mogoče primerjati vložka od-
raslih v uspešen zaključek poklicne ma-
ture, ki jo opravljajo poleg svojega redne-
ga dela, družinskega življenja in drugih 

… je napoved, ki jo je na strokovnem 
dogodku, ki je aprila potekal na Ljudski 
univerzi Slovenska Bistrica, podala razi-
skovalka Andragoškega centra Slovenije, 
dr. Petra Javrh. Čeprav strokovna javnost 
z nestrpnostjo pričakuje rezultate o kom-
petencah odraslih PIAAC, ki bodo poka-
zali, kako »pismeni« smo odrasli Slovenci, 
je gotovo, da se v prihodnosti slabo piše 
manj izobraženim. Ti bodo prvi, ki jih 
bodo podjetja lahko pogrešala, saj bodo 
imeli najmanj znanja in možnosti, da se 
prilagodijo spremenjenim razmeram.
Pridobivanje višje stopnje izobrazbe za 
odrasle ni preprosto. Povezano je z od-
rekanjem, finančnimi sredstvi, prilagaja-
njem družinskega življenja, učenjem, ki ni 
vedno le »zabavno«, in tudi strahom, da 
nam morda ne bo uspelo. Skoraj vedno je 
prisotna tudi zgodba o težkem otroštvu 
ali pa morda burnem mladostnem času in 
pogosto slišimo stavek: »Ko bi  tedaj imel 
to pamet, ki jo imam danes!« 
Včasih potrebujemo tudi kakšno zunanjo 
spodbudo, da so odločimo za ta korak. 
Tako je bilo tudi pri gospodu Romanu 
Strmšku, ki je uspešno končal osnovno 
šolo za odrasle. Kot mladi prevzemnik 
kmetije je moral najprej dokončati osnov-
no šolo. Poleg službe, dela na kmetiji in 
družini mu je uspelo v enem letu končati 
dva razreda. Vsem tistim, ki še oklevajo, 
priporoča, da »naj imajo pogum in gredo 
na LU, ker ni tako težko kot si mislijo«.
Ker poznamo značilnosti izobraževanja 
odraslih in se našega dela lotevamo profe-
sionalno, vam ne bomo rekli, da bo lahko, 
vam pa bomo stali ob strani in skupaj z 
vami iskali rešitve, ki vas bodo vodile do 

poklice, ki jih bodo lahko pridobili tudi 
odrasli. Rok za prijavo je od 24. avgusta 
do 30. oktobra 2015 oziroma do porabe 
sredstev. Več informacij lahko najdete na 
spletnih straneh Javnega sklada za razvoj 
kadrov in štipendije, vsekakor pa vam 
bomo svetovali, tudi če se oglasite pri nas. 
Med poklici, za katere je mogoče pridobiti 
mesečno štipendijo v višini 100 evrov, je 
tudi program strojni tehnik, v katerega se 
lahko vpišete pri nas. To je tudi poklic, s 
katerim v našem okolju po zaslugi uspe-
šnih bistriških podjetij lahko dobite delo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport je letos bolj rigorozno omejilo vpis 
v programe za suficitarne poklice tudi 
pri odraslih, zato vas vabimo, da nas sep-
tembra obiščete in si zagotovite svoje mes-
to v programu za pridobitev izobrazbe.

Mag. Brigita Kruder,
direktorica LU

Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti
Kolodvorska 10,  2310 Slovenska Bistrica

telefon: h. c. + 386 2/843 28 20,   faks: + 386 2/843 28 50   e-mail: obci-
na@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Obveščamo študente s stalnim prebivališčem v občini Slovenska 
Bistrica, da bo v zadnjem tednu septembra na spletni strani Občine 

Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si objavljen
 R A Z P I S štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine 

Slovenska Bistrica  za študijsko leto 2015/2016. 
Rok za oddajo vlog v sprejemno pisarno občine je 15. oktober 

2015.

Oddelek za družbene dejavnosti

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

obveznosti, in 
pogosto porabi-
jo tudi precejšen 
del svojega letne-
ga dopusta, da se 
maturitetnih iz-
pitov sploh lahko 
udeležijo. Tudi 
zato jim izreka-
mo priznanje!
Z novim šolskim 
letom se obeta 
dobrodošla no-
vost. To so kad-
rovske štipendije 
za deficitarne 
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POLETJE V VRTCU CICIBAN
Poletje je čas, ko se odpravimo na morje, 
v gore, se družimo s prijatelji in počnemo 
stvari, za katere nam med letom zmanjka 
časa. Da je poletje še zabavnejše, v vrtcu 
Ciciban poskrbimo za pestre dejavnosti, 
ki v večini potekajo na prostem.
Dejavnosti, ki jih pripravljamo, so 
načrtovane in izvedene po načelih in ciljih 
kurikula in po njegovih področjih. V obeh 

počitniških mesecih 
smo pripravljali 
pestre vsebine. Veliko 
dejavnosti smo izvedli 
v vodnem parku. 
Otroci so uživali, ko 
so se lahko preoblekli 
v kopalke in se igrali 
z vodo, se škropili 

in polivali, spuščali 
čolničke, se igrali z 
vedri, lopatkami … 
Senco smo poiskali 
pod krošnjami 
dreves, kjer smo si 
pogrnili odeje. Z malo 
domišljije smo že bili 
na plaži ali pikniku. 
Posebna izkušnja za 
otroke je bila plesna 

NA ZASEBNI ŠOLI IZZA LETOS REKORDNO 
ŠTEVILO MEDNARODNIH IZPITOV
Jubilej, deset let delovanja zasebne šole 
IZZA je obeležilo rekordno število 
tečajnikov, ki so opravili mednarodne 
izpite na Univerzi v Cambridgeu in 
Goethejevem inštitutu. Tako je v tem 
šolskem letu izpite opravilo 43 tečajnikov, 
trije odrasli in otroci, stari od 12 do 17 let.
Za tako veliko število udeležencev 
na mednarodnem izpitu je zaslužno 
vztrajno delo otrok in staršev, ki dosledno 
spodbujajo otroke k učenju enega ali dveh 
tujih jezikov. Prav tako so pomembni 
strokovni kader, dobra organizacija dela, 
izobraževalni program, ime šole in lepo 
opremljeni prostori, ki so še dodatna 
motivacija za učenje. Kakovost blagovne 
znamke in individualni pristop do vsakega 
udeleženca sta skozi leta pokazala, da so 
tako zavidljivi rezultati dosegljivi.
Naj le omenimo, da otroci v osmem 
razredu osnovne šole iz angleščine 
pridobijo mednarodni izpit na nivoju 

znanja za 2. letnik gimnazije. Pridobljeni 
mednarodni certifikat priznavajo vse 
angleško ali nemško govoreče države, vsi 
delodajalci in šole.
Starši, ki spodbujajo otroke k dodatnemu 
učenju tujih jezikov, zelo dobro vedo, da 
bodo otroci brez znanja najmanj dveh 
tujih jezikov le s težavo zasedli vodilna 
ali prodajna delovna mesta. Tako so 
letos nekateri pridni otroci pridobili kar 
dva mednarodna izpita, iz nemščine in 
angleščine.
Otroci, ki obiskujejo zasebno šolo IZZA, 
se jezika učijo za življenje in tudi za 
odlične ocene v šolah, brez dodatnih 
individualnih inštrukcij.
Velja pa upoštevati večletno vztrajnost 
predvsem staršev, ki se z leti obrestuje, 
v dobrobit njihovih otrok. Z rednim 
obiskovanjem tečajev se otrok intenzivno 
uči tujega jezika za življenje, pridobiva 
delovne navade, disciplino, vztrajnost 

in samozavest, ker se s svojim znanjem 
razlikuje od svojih vrstnikov v šoli.
Starši, ko se odločate o tem, katere 
obšolske dejavnosti naj otrok obiskuje, 
vedno pomislite, kaj bo vašemu otroku 
koristilo v poslovnem življenju oziroma 
čez 15 ali 20 let.

Skupina, ki je pridobila mednarodna 
certifikata nivo A2 – Fit in Deutsch 2.

Dobitniki so: Matija Žižek, Tijan Veingerl, 
Jaka Selaković, Primož Podlesnik, Nika 
Bizjak, Peter Kangler, Nejc Grobelnik, 
Leonora Prestreši, Ela Novak, Jernej 
Podlesnik.

40. OBLETNICA GENERACIJE 1967–1975 OŠ ŠMARTNO NA POHORJU
Junij je mesec valet, slovesa od osnovne in 
srednje šole. Osnovnošolci takrat končajo 
prvo stopnjo svojega izobraževanja. Leta 
hitro bežijo in stiki postajajo vse bolj 
bežni. Zato pa toliko bolj zaživijo, ko se 
sošolci ponovno srečajo. Tako je bilo tudi 
z generacijo, ki je pred 40 leti končala 
izobraževanje v OŠ Šmartno na Pohorju. 
Zbrali so se v priznanem gostišču v 
Šmartnem in obujali prijetne pa tudi manj 
prijetne spomine na osnovnošolska leta. 

Ob smehu in sproščenem 
klepetu je večer (pre)hitro 
minil.
Ker postajajo starejši, so 
sklenili, da srečanje ponovijo 
vsakih pet let. Srečanja sta se 
udeležila tudi razredničarka 
4. razreda, Stanka Jesenek, in 
razrednik 8. razreda, Edvard 
Naveršnik.

Jožica Ravš in Anton Špes

dejavnost, saj so skupaj zaplesali vsi otroci 
iz vrtca Ciciban, pridružili pa so se jim 
tudi otroci iz vrtca Čebelica. Skupaj s Čuki 
in njihovo Mi gremo pa na morje smo 
zaplesali v poletje.
Zaradi pestrih dejavnosti je poletje hitro 
minilo. Septembra nas čakajo novi izzivi, 
mlajše otroke v vrtcu, starejše pa že v šoli.

Kolektiv vrtca Ciciban Slovenska Bistrica

Foto: Jožica Ravš
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60. SEZONA LETOVANJA OTROK
V PUNATU ZAKLJUČENA

Od leta 1955 Rdeči križ Slovenije (RKS) 
– Območno združenje Slovenska Bistrica 
v sodelovanju z RKS – Območnim zdru-
ženjem Maribor izvaja klimatsko zdravlje-
nje in letovanje otrok ob morju, v Mla-
dinskem počitniškem domu Frankopan 
(MPD) v Punatu na otoku Krku. Prijetna 
lega in zelenje na južni strani otoka ter 
blago podnebje blagodejno vplivajo na 
zdravje otrok in krepijo njihov imunski 
sistem. Tovrstno podnebje je še posebej 
primerno za otroke s kroničnimi obolenji 
dihal, astmo, okvarami lokomotornega 
aparata in raznimi alergičnimi obolenji 
kože. Bivanje pa za otroke ni koristno le 
z zdravstvenega vidika, ampak krepi tudi 
njihove socialne kompetence. V letovišču 
je 440 ležišč, ki so razporejena po sobah 
v treh sodobno urejenih paviljonih. Leto-
višče ima tudi lastno ambulanto, bolniške 
sobe in lekarno.
V letovanje so vključeni otroci od 5. do 19. 
leta starosti, in sicer: 
–otroci z zdravstveno indikacijo, ki jih za 
letovanje predlagajo zdravniki,
–otroci, ki so potrebni letovanja zaradi so-
cialnih razmer v družini in jih predlagajo 
center za socialno delo, socialne službe 
v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije 
Rdečega križa;
–otroci, katerih stroške letovanja plačajo 
starši ali druge ustanove (samoplačniki).
V 60. sezoni letovanja otrok v MPD 
Frankopan v Punatu na Krku je iz občin 
Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica 
in Makole na predlog zdravnika v štirih 
desetdnevnih izmenah letovalo 92 otrok 
(94 odstotkov od možnega števila; ZZZS 
je odobril 98 otrok). Upoštevajoč kriterije 
Zavoda so lahko zdravniki na zdravstve-
no letovanje napotili le otroke, ki so iskali 
zdravstveno pomoč ali so bili hospitalizi-
rani v bolnišnici vsaj dvakrat v preteklem 
letu. Samoplačniško je v Punatu letovalo 
devet otrok. Dve starejši osebi in dvanajst 

otrok je v Punatu letovalo v akciji Rdečega 
križa Slovenije »Peljimo jih na morje«. 
Območno združenje RK Slovenska Bistri-
ca je letos letovanje v Punatu z donatorski-
mi sredstvi Elektra Maribor omogočilo še-
stim otrokom.
V MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU IN 
LETOVIŠČU RDEČEGA KRIŽA SLO-
VENIJE NA DEBELEM RTIČU je na 
povabilo RKS – Območnega združenja 
Slovenska Bistrica letovalo osem otrok v 
solidarnosti akciji Engrotuša, ki kot druž-
beno odgovorno podjetje v sodelovanju 
z Rdečim križem Slovenije izvaja dobro-
delni projekt »Pričarajmo nasmeh«. Dve 
odrasli osebi in deset otrok je na Debelem 
rtiču letovalo v programu FIHO. 
HUMANITARNA AKCIJA RDEČEGA 
KRIŽA SLOVENIJE »PELJIMO JIH NA 
MORJE«           
Ste kdaj pomislili, da tudi v Sloveniji živi-
jo otroci, ki jih starši ne morejo peljati na 
morje, in starejši, ki še niso videli morja? 
RKS že osmo leto organizira vseslovensko 
dobrodelno akcijo »Peljimo jih na morje«. 
V preteklih letih je Rdeči križ z vašo po-
močjo na morje odpeljal 2500 otrok in 965 
starejših oseb, kar pomeni 50 polnih avto-
busov otrok iz socialno ogroženega okolja 
in 20 avtobusov starejših oseb. Pridružite 
se akciji in prispevajte tudi vi.
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni RKS 
– Območno združenje Slovenska Bistrica, 
Partizanska ulica 21. Hvala za vašo do-
brosrčnost in podporo. 

VSI LJUDJE SMO POTENCIALNI DA-
ROVALCI IN PREJEMNIKI KRVI!

PRIDRUŽITE SE VELIKI DRUŽINI 
KRVODAJALK IN KRVODAJALCEV

Vse, ki še niste darovali krvi in ste zdravi, 
prijazno vabimo v naše vrste. Pridobite si 
izkušnjo, kaj pomeni darovati del sebe in 
zagotoviti kri, ne le drugim, tudi sebi, če bi 
bilo potrebno.
KRVODAJALSKE AKCIJE DO KONCA 
LETA 2015:
-V Oplotnici: v petek, 11. septembra, v 
osnovni šoli.
-V Slovenski Bistrici: v petek, 25. sep-
tembra, v sredo, 30. septembra, in v petek, 
2. oktobra, v gasilskem domu.
-V Poljčanah: v petek, 30. oktobra, v 
osnovni šoli. 
Krvodajalske akcije v Centru za transfu-
zijsko medicino Univerzitetnega klinične-
ga centra Maribor: vsak torek od 7.00 do 
17.30 in vsak četrtek od 7. do 11. ure.
Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo 
vsaj 50 kg. Začasno se odsvetuje odvzem 
krvi nekaterim rizičnim skupinam, npr.: 
odvisnikom od alkohola in drugih pre-
povedanih drog. Kri mora biti varna za 
tistega, ki jo bo prejel. Ženske lahko daru-
jejo kri vsake štiri mesece, moški vsake tri 
mesece. Na krvodajalsko akcijo ni treba 
priti tešč; priporoča se zaužitje nemastne-
ga obroka: kruh z marmelado, čaj, sadni 
sok ...
Letos do avgusta je kri darovalo več krvo-
dajalcev kot preteklo leto, in sicer 1546 z 
območja občin Oplotnica, Poljčane, Slo-
venska Bistrica in Makole (lani 1498).

RKS – Območno združenje 
Slovenska Bistrica
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PESTRO 17. SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE
Od 30. julija do 2. avgusta so na Spodnji 
Polskavi člani tamkajšnjih društev 
pod taktirko krajevne skupnosti 
že 17. zapovrstjo izvedli festival 
Spodnjepolskavsko poletje. V štirih 
dneh so se poklonili športni, kulturni 
in turistični tradiciji svojega kraja. Med 
drugim so organizirali šahovski in 
nogometni turnir, izpeljali kolesarski 
trim, pripravili gledališko igro Do-Re-Mi 
in priredili dalmatinski večer s klapo Šufit.
V okviru prireditve so izvedli tudi pohod 
do Botaničnega vrta Tal 2000 v Zgornji 
Gorici. S tradicionalnim žegnanjem, na 
krajevni praznik 1. avgusta, so v cerkvi 
sv. Štefana blagoslovili svoj kraj in ljudi. 
Spodnjepolskavsko poletje so v nedeljo 
sklenili s tekmovanjem v eni najbolj 
težkih gasilskih disciplin Fire Combat. V 
sklepnem dejanju Spodnjepolskavskega 
poletja je na ogled svoje delovanje postavilo 

tudi prostovoljno društvo gasilcev 
Spodnje Polskave. Borci z ognjem so svoje 
veščine predstavili z gasilskim manevrom, 
ki je slikal gasilsko intervencijo v primeru 

nesreče z nevarnimi snovmi. Dogajanje 
so zaključili s koncertom priljubljene 
glasbene skupine Modrijani.

I. K. 

POHOD PO CELOTNEM POHORJU

Matevž Arh, Tomaž Strehar in Anton Špes 
so se 18. julija odpravili na celodnevno pot 
po Pohorju. Hoditi so začeli zgodaj zjutraj 
v Slovenj Gradcu in se preko Kremžar-
jevega vrha mimo Partizanskega doma 
odpravili do Velikih Kop, kjer so ime-
li prvi počitek. Ko so se okrepčali, so se 

odpravili do s 1543 metri najvišjega vrha 
Pohorja, Črnega vrha. Od tam jih je pot 
vodila do Ribniške koče, Ribniškega jezera 
ter do Lovrenških jezer in Koče na Pesku, 
kjer so se odpočili in okrepčali. Pohod 
so nato nadaljevali do Koče na Klopnem 
vrhu in preko Šumika do Koče na Arehu. 

Po ponovnem kratkem počitku jih je čakal 
še zadnji del poti preko Mariborske koče 
in zgornjega dela vzpenjače. Po 15 zahtev-
nih in vročih urah ter prehojenih 60 kilo-
metrih so prispeli v dolino.

Foto: Ines Kresnik
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BISTRIŠKI VINTGAR V PRENOVLJENI PODOBI
Ob praznovanju 190-letnice je skupina 
Impol namenila sredstva za ureditev poti 
v Bistriški vintgar.
Bistriški vintgar je izdolbel potok Bistrica, 
ki je še danes izredno pomemben za 
obratovanje Impolove proizvodnje. 
Hkrati je pomembna točka za športne 
navdušence in rekreativce. S polepšanjem 
poti želi Impol prispevati k razvoju 
lokalne skupnosti, hkrati pa se simbolično 
zahvaljuje potoku za njegove vire.
V sklopu projekta so se ob poti od vznožja 
do Rimskega kamnoloma postavile 
klopi, zamenjale deske na brvi, na 
delu, kjer je večja mlaka, se je postavila 

brunčana pot. Na nasprotni strani brega 
Rimskega kamnoloma zdaj stoji miza 
z dvema klopema, informativna tabla s 
predstavitvijo kamnim in didaktična igrica 
za otroke. 
Denarna sredstva za ureditev poti je 
zagotovila skupina Impol, medtem 
ko je postavitev in ureditev potekala s 
pomočjo prostovoljnega dela. V delovni 
akciji, ki je potekala 11. avgusta, je 
sodelovalo več kot 20 ljudi. Med njimi 
so bili zaposleni iz skupine Impol, člani 
sindikata Skei Impol, člani Planinskega 
društva Slovenska Bistrica in tudi drugi 
prostovoljci. K zasnovi projekta je veliko 

prispeval tudi Zavod RS za varovanje 
narave, pri pridobivanju dovoljenj pa je 
pomagalo podjetje Ideaal. Vsem se iskreno 
zahvaljujemo za prispevek in pomoč.
Uradna otvoritev urejene poti bo v petek, 
11. septembra. Zaposleni iz skupine Impol 
ste tudi vabljeni, da se udeležite nove 
discipline v sklopu športnih iger, v kateri 
se boste pomerili v hoji v hrib. Pot bo 
potekala od vznožja Bistriškega vintgarja 
do Ančnikovega gradišča.

Urša Zidanšek 

ČLANICE A IN ČLANI B PGD ŠMARTNO 
NA POHORJU USPEŠNI V NOVI SEZONI

Na letošnjih pokalnih tekmovanjih Ga-
silske zveze Slovenije zastopata PGD 
Šmartno na Pohorju dve tekmovalni eno-

Mihovcih so osvojile 1. mesto, v Pekrah 
in Hajdošah 3. mesto ter v Štrekljevcu in 
Žižkih 4. mesto.
Po enoletnem premoru pa so se zmagoval-
no na tekmovališče vrnili tudi člani B, ki 
so v Pekrah, Hajdošah in v Žižkih stali na 
najvišjih stopničkah.
Obe ekipi se borita za najvišja mesta v sku-
pnem seštevku pokalnih tekmovanj, prav 
tako pa tudi za stopničke na občinskem in 
regijskem tekmovanju, zaradi česar bodo 
tekme ob koncu sezone še posebej zanimi-
ve in napete.
Članice A z mentorjem Mimijem bi se 
rade zahvalile vsem, ki jih podpirajo, še 
posebej pa Javnemu zavodu za šport Slo-
venska Bistrica, KS Šmartno na Pohorju, 
GV Pušnik, Boštjanu Preglu (za polico, ki 
se polni s pokali), PGD Šmartno na Po-
horju in gospodu Čelanu, ki v najnujnejših 
primerih priskoči na pomoč s prevozom.

Tanja Špes

Foto: Tadej Motaln

ti. Članice A uspešno nadaljujejo svojo 
tekmovalno pot; v Gerečji vasi, Stojncih, 
Žetalah, Gabrniku, Šmarju pri Jelšah in v 

Foto: Aleš Kolar
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OD STANDARDNE K NADSTANDARNI 
ZDRAVI PREHRANI
V četrtek, 8. oktobra, od 17.00 do 19.30 
v prostorih knjižnice na Trgu svobode 16
1. del: Osnovni in dopolnilni prehranski 
sistem 
2. del: Polnovredni post
Prehranska priporočila Svetovne zdra-
vstvene organizacije predstavljajo min-
imalne okvire za ohranjanje zdravja in 
normalnega razvoja posameznika s po-
močjo prehrane. Očitno pa se da doseči 
še višjo kakovost – nadstandardno zdra-
vo prehrano (npr. z biološko pridelano 
hrano). Načinov je več. 
Dr. Ostan v tem seminarju predstavl-
ja celoto svojega prehranskega sistema, 
ki ga tvorijo osnovni sistem (doseganje 
standardne zdrave prehrane), dopolnilni 
(uvajanje v prehrano kakovostnih preh-
ranskih dopolnil) in redno vsakoteden-

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

»UJEMIMO SEVERNI SIJ«,
druga sezona Vošnjakove 
bralne značke za odrasle

LITERARNO SREČANJE Z VESNO VUK GODINA

SEMINAR DR. IZTOKA OSTANA

sko polnovredno postenje, pri katerem 
organizmu vendarle zagotavljamo vsa 
esencialna strukturna hraniva in hkrati 
redno intenzivno razstrupljamo telo.
Predavanje se izvaja v sodelovanju s Plan-
etom znanja in Biosvetom.

RAZSTAVE VABIJO V KNJIŽNICO

Knjižnica Josipa Vošnjaka v letošnjem 
letu obeležuje 50. obletnico ustanovitve 
Matične knjižnice občine Slovenska Bi-
strica in 40-letnico Pionirske knjižnice. V 
ta namen smo se odločili leto 2015 poi-
menovati leto praznovanj. V prvem pol-
letju je knjižnica organizirala številne ak-

tualne prireditve za odrasle, na katerih so 
obiskovalci marsikdaj zapolnili še zadnji 
prosti kotiček. S številnimi dejavnostmi 
za naše najmlajše obiskovalce in mladi-
no si želimo, da bo knjiga njihov zvesti 
spremljevalec, knjižnica pa hram znanja 
in druženja.

V četrtek, 1. oktobra, ob 18.30 v prostorih 
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 podreti 
zakoličene predstave.
Vesna V. Godina predava socialno in 
kulturno antropologijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Mariboru in FDV 
Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je kot 
Fulbrightova štipendistka raziskovala in 
poučevala na Havajski pacifiški univerzi 
(HPU) na Havajih. Med drugim je članica 
Mednarodne zveze za antropološko in et-
nološko znanost (IUAES), v okviru katere 
je leta 1995 ustanovila komisijo za teoret-
sko antropologijo (COTA), ki ji je dolga 
leta tudi predsedovala, ter soustanovitel-
jica komisije za etične odnose (COER). 
Njena bibliografija obsega več kot 600 

bibliografskih enot. Področja njenega 
zanimanja so zgodovina socialne in kul-
turne antropologije in antropoloških 
teorij, antropološka analiza socializaci-
jskega in inkulturacijskega procesa ter 
antropologija postsocialističnih družb. 
Ukvarja se tudi s pisanjem za revije in 
časopise. Je ena najbolj branih slovenskih 
družbenih kritičark, kolumnistka One, 
Sobotne priloge Večera, Vive in drugih 
revij in časopisov. Njeno zadnje delo, ki je 
izšlo v knjižni obliki, so Zablode postso-
cializma, 2014.
Predavanje se izvaja v sodelovanju s Plan-
etom znanja in Biosvetom. 

DOGAJALO SE JE V DNEVNI SOBI 
MESTA
Fotografska razstava ob 50-letnici Matič-
ne knjižnice občine Slovenska Bistrica in 
40-letnici Pionirske knjižnice bo razkrila 
pestro preteklo dogajanje v knjižnici. Na 
ogled bodo fotografije s številnih priredi-
tev, literarnih večerov, predavanj o zdrav-
ju, potopisov, s prireditev za otroke in 
mladino, razstav.
Razstava bo na ogled od 7. do 28. sep-
tembra.
Razstava sodi v sklop prireditev Dnevi 
evropske kulturne dediščine, z letošnjo 
temo Paznovanja.

Knjižnica že drugo sezono samostojno 
izvaja projekt Vošnjakova bralna značka 
za odrasle, ki poteka vse do novembra 
letošnjega leta. Z namenom, da k bran-
ju kakovostne literature pritegnemo čim 
več bralcev, smo se odločili in v tej sezoni 
nudimo v branje široko paleto avtorjev 
s severa, iz Norveške, Finske, Švedske, 
Islandije in Danske. Njihova dela segajo 
na vsa literarna področja, pa tudi kak-
ovostne strokovne literature ne manjka. 
Bralno značko smo zato naslovili »Ujem-
imo severni sij«.
Zgibanke za sodelovanje pri bralni znački 
so še vedno na voljo v osrednji knjižnici 
in v vseh krajevnih knjižnicah. Bralec na 
priloženi list zapiše le avtorje in pet naslo-
vov prebranih del ter nekaj svojih misli 
o prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda 
knjižničarki najpozneje do konca meseca 
oktobra 2015. V mesecu novembru 2015 
bo knjižnica organizirala prireditev ob 
z a k l j u č -
ku bralne 
značke.

LETO PRAZNOVANJ V KNJIŽNICI JOSIPA 
VOŠNJAKA                                                Natalija Stegne
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OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE
V ponedeljek, 16. novembra, ob 18.30 v 
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16
Milena Miklavčič je napisala knjigo 
Ogenj, rit in kače niso za igrače – in dvi-
gnila mnogo prahu. Gre za prvo knjigo, ki 
na poljuden način, a etnološko dragoceno 
popisuje spolne običaje naših prednikov 
v začetku 20. stoletja na Slovenskem. Pi-
sateljica, radijska voditeljica na Radiu 
Sora, blogerka in svetovalka Zaupnih 

Ustvarjalne delavnice s knjigo v roki, ki so 
se v Pionirski knjižnici odvijale v prvem 
počitniškem tednu v okviru programa 
Veselih počitnic, so tudi letos v družbo 
med knjige privabile mnogo malih in ve-
likih ustvarjanja željnih otrok, saj se nam 
je v petih dneh pridružilo 123 otrok.
Vsak dan med 10. in 13. uro smo se knji-
žničarke najprej trudile otrokom dobro 
predstaviti postopek in jim nato pomaga-
le pri dokončanju izdelka, ki so ga udele-
ženci sleherni dan uspešno pripeljali do 
končne podobe ter veseli svojega uspeha 
z njim odhiteli domov, kjer so narejeni iz-
delki dobili svoje mesto. 
Pri snovanju programa smo bili usmerje-
ni k ustvarjanju izdelkov, ki so uporabni, 
zato smo prvi dan našega ustvarjanja na-
menili namiznim gugajočim možičkom, 
ki služili kot stojalo za pisala in opora za 

sponke na pisalni mizi. Drugi dan ustvar-
janja smo pri izdelavi nasmejanih mor-
narčkov preizkusili svojo natančnost in 
vztrajnost. Tudi tokrat nam je uspelo, ne 
veliko, pa vendar lepo in natančno. Izde-
lek, ki so ga otroci odnesli domov, služil 
kot priponka, saj smo vesele mornarčke 
nizali na lesene ščipalke. Tretji dan smo 
odpadne konzerve spremenili v čudovite 
prijazne pajke skodelice, ki bodo krasi-
le mize v kakšni vrtni lopi ali na poletni 
terasi. Poskrbeli smo tudi za slano prese-
nečenje, kajti že pred izdelavo navihanih 
pajkov smo v knjigah spoznali, zakaj pajki 
pletejo mrežo in še mnogo drugih zani-
mivosti. V četrtek so prav vsi udeleženci 
dokazali, da so odlični risarji, in ob pomo-
či fotografije ter ogledala narisali čudovi-
te portrete, ki jim bodo zagotovo krasili 
prostor in ostali v trajen spomin na otro-

LITERARNO SREČANJE Z MILENO MIKLAVČIČ

UTRINEK Z VESELIH POČITNIC V PIONIRSKI KNJIŽNICI                        Darja Kolar

besed pri časopisu Nedelo, po izobrazbi 
učiteljica slovenščine in angleščine, meni, 
da smo tako dolgo čakali na takšno knjigo 
zato, ker je spolnost v slovenski družbi še 
vedno globoko tabuizirana tema.

štvo. In že je bil pred nami petek, zadnji 
dan druženja, ustvarjanja, potenja v vro-
čih poletnih dneh in zadnji dan užitka ob 
prebiranju pravljic. Tudi ta dan se nas je 
zbrala velika pisana druščina in vsak zase 
in vsi skupaj smo kar naenkrat želeli ime-
ti svoj hranilnik, vendar smo ugotovili, 
da se brez nuje še čevelj ne obuje, zato 
smo se morali za končni izdelek močno 
potruditi in biti vztrajni ter potrpežljivi. 
Nekaj minut pred trinajsto smo veseli 
spoznali – in si dokazali –, da znamo in 
zmoremo, ter potrdili naslov programa 
ustvarjalnih delavnic v knjižnici. Res je 
bilo veselo, res je bilo poletno in čisto za-
res je minilo do naslednjih počitnic. 
Vabljeni v dobro družbo, med knjige. 
Ob tej priložnosti se za vso pomoč zah-
valjujemo prostovoljkama Tanji Jakolič in 
Nataši Albreht.
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V teh dneh, ko se vinogradniki priprav-
ljajo na trgatev, je prav, da spomnimo 
na naš vinorodni biser Ritoznoj. Še po-
sebej je zanimivo, kako je nastalo njego-
vo ime.

Hudomušnost in ime vina ritoznojčan 
izvirata iz imena naselja Ritoznoj. Gre za 
razloženo naselje, ki leži na nadmorski 
višini med 400 in 500 m in se vzpenja po 
prisojnem izrastku Pohorja, severovzho-
dno od Slovenske Bistrice, s katero ga po-
vezuje cesta. V smeri proti Polskavi mu 
pripada še zaselek Pipanje. Ugodni narav-
ni pogoji so pospešili razvoj vinogradni-
štva, ki je povzdignilo ime kraja in njego-
vega vina ritoznojčana. Med vinogradi in 
sadovnjaki so zidana in lesena ter s slamo 
krita poslopja. To so kmetije in nekdanje 
viničarije veleposestnikov – bistriških 
Attemsov, konjiških Windischgrätzov in 
drugih. Na razglednem mestu stoji cer-
kev sv. Marjete. Najstarejši zapis krajev-
nega imena je iz leta 1301, medtem ko se 
cerkev prvič omenja leta 1542. (Krajevni 
leksikon)
Med ljudmi kroži več bolj ali manj navi-
hanih zgodb o nastanku imena Ritoznoj. 
Ena od zgodb pravi, da se kraj tako ime-
nuje zato, ker cerkev sv. Marjete, ki je ne-
kakšno središče Ritoznoja, stoji ravno na 
sredi med dvema hribčkoma, ki od daleč 
pač izgledata kot zadnjica. 
Druga, bolj razširjena različica pa se vra-
ča v čase, ko so vinogradniki vsa dela v 
vinogradih opravljali ročno, kar je od 
njih zahtevalo velik napor. Vinogradi po-
navadi ležijo na velikih strminah, ljudje, 
ki jih obdelujejo, pa seveda potočijo tudi 
kakšno kapljo potu. Znoj je tako tekel 
tudi po zadnjici in do imena Ritoznoj ni 

bilo več daleč.
Če sta ti dve zgodbi še tako simpatični, pa 
je verjetno še najbližje resnici ta, da naj bi 
imel nekoč v teh krajih svoje vinograde vi-
tez Snoj (Ritter Snoj). Vaščani so skozi leta 
poenostavili izgovorjavo njegovega imena 
in nastal je Ritoznoj.
Tudi eden najbolj znanih vinskih piscev 
na svetu, Andre L. Simon, v vinskem atla-
su iz 60. Let prejšnjega stoletja  omenja 
Ritoznoj kot izjemno lego s posebnimi la-
stnostmi. Ga je pa zelo zanimal izvor ime-
na in tako je ugibal, ali gre za žensko, po 
imenu Rita, ali pač za rit kot zadnjico, ki 

se v strmih legah oznoji od težkega dela.
Resno znanstveno razpravo o toponimu 
imena Ritoznoj pa je napisala jezikoslov-
ka prof. dr. Metka Furlan:
»V slovenskem toponimu Ritoznoj se 
tako kot v sinonimnem srbskem Ritopek 
ohranjata pozabljena geografska termina, 
ki sta označevala prisojno lego kraja. Ime 
štajerskega kraja Ritoznoj spada v skupino 
slovenskih toponimov, ki ob standardnem 
slovenskem besednem fondu puščajo vtis 
nenavadnih, smešnih imen. Toponim na-
mreč asociira na zvezo z besedama rit in 
znoj. Prav ta ljudskoetimološka asociacija 
je med samimi Ritoznojčani sprožila raz-
lago, da naj bi kraj tako ime dobil, ker so 
od nekdaj morali tako hudo garati, da jim 
je pot po hrbtu lil tja do zadnjice. Čeprav 
v takšno razlago tudi sami težko verjame-
jo, jo kot šaljivo zanimivost svoje duhov-
ne kulture ohranjajo, četudi jih je ime že 
spravilo tudi v neprijeten položaj /.../
Prvi zabeležbi kraja Rytesney perg ... am 
Ritesney segata v čas okoli leta 1500 in 
pričata o domačem toponimu, ki je bil 
tako kot številni drugi slovenski ponem-
čen. V 17. stoletju je namreč ime kraja za-
beleženo kot Rittersperg, v 18. stoletju pa 
v posodobljeni inačici Rittersberg. Ljud-
ska oblika Ritoznoj se je v pisnih virih 
ponovno ustalila šele v 20. stoletju. V tem 
domačem toponimu pa se ohranja pozab-
ljeni glagolski termin ritoznoj, izglagolska 
zloženka, ki je označevala prav sončno 
lego tega hribovitega področja, na kate-
rem je nastala naselbina.
Ritoznoj je prvotno torej pomenil 
'(sončna) pripeka na zadnjo stran (gore/
vzpetine)' ... torej 'kraj, kjer sonce pripeka 
na zadnjo stran (gore/vzpetine)'.« 
(M. Furlan, O toponimu Ritoznoj)
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Po lanskoletni uspešni uvrstitvi Bistri-
čanke Janje Rakuš na filmskem festivalu 
v francoskem Cannesu se sodelovanje 
med AVIFF Cannes in Janjo Rakuš na-
daljuje. Tokrat v obliki virtualne razsta-
ve in umetniške intervencije v javnem 
prostoru.
Filmski festival v Cannesu sodeluje s pro-
dukcijsko in distribucijsko hišo WallMuse 
iz Pariza. WallMuse je najnovejša digitalna 
in internetna platforma, ki je med drugim 
razvila najsodobnejšo digitalno aplikacijo 
za predstavitev in distribucijo umetniških 
vsebin, ki so v »običajnih in tradicional-

nih« predstavitvah ljudem nedostopne. 
Ker je bila uvrstitev videa Janje Rakuš Ca-
stles of Wasteland na lanskem filmskem 
festivalu odmevna, so se organizatorji AV-
IFF Cannes v sodelovanju z WallMuse iz 
Pariza odločili predstaviti njen širši opus 
in uvrstili v program virtualne razstave 
kar devet avtoričinih umetniških videov, 

JANJA RAKUŠ NADALJUJE USPEŠNO MEDNARODNO POT 
Avtoportret

Castles of Wasteland

Foto: Aleš Kolar

Pri Treh kraljih so v nedeljo, 9. avgusta, 
štiri krajevne skupnosti – Kebelj, Šmartno 
na Pohorju, Tinje in Zgornja Ložnica – že 
drugo leto zapored izvedle prireditev Po-
horje poje. Sovpadala je tudi s tradicional-
no Lovrenčevo nedeljo. God svetega Lo-

ODMEVNA PRIREDITEV
POHORJE POJE

vrenca, zavetnika gasilcev, steklopihalcev 
in likaric, praznujejo v mnogih slovenskih 
krajih. Obiskovalci odmevnega dogodka, 
zbralo se jih je več kot 500, so prisluh-
nili skečem, glasbi, zborovskemu petju 
in drugim nastopom, rdeča nit pa je bila 

ohranjanje narodovega izročila. Letošnjo 
prireditev, v okviru katere je v cerkvici 
Svetih Treh kraljev potekala tudi maša, je 
organiziralo TD Kebelj. 

T. A.

in sicer: Castles of Wasteland, Starry Ni-
ght, Lust Bath, The Sower, Dawn of Time,  
Around the World, Saint Germain Caba-
ret, Google Eyes, Paesaggio in 9 strokes 
(dedicated to Cy Twombly). 

T. A.
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V E L I K  U S P E H  Z A 
BI ST R I ŠK I  KA R AT E
Člana Karate kluba Slovenska Bistrica 
Aleksander Bajrič in Jernej Hojnik sta 
dosegla velik uspeh. Na evropskem IKU 
(International Karate Union) prvenstvu 

za člane in veterane ter evropskih igrah 
za otroke, ki sta konec maja potekala v 
Santaremu na Portugalskem, sta osvojila 
srebrno in bronasto medaljo. Bajrič je v 
kategoriji otrok od 12 do 13 let prišel vse 
do finala, kjer je moral priznati premoč 
domačinu. Odlično je svoje nastope začel 
tudi trener Hojnik in v kategoriji članov 
(do 75 kg) prišel skoraj do finala, kjer ga 
je ustavil Španec, poznejši zmagovalec. 
Hojnik je povedal, da so sedaj misli in 
priprave usmerjene v svetovno prvenstvo 
za otroke oziroma svetovni pokal za čla-
ne, ki bo v začetku novembra v mariborski 
dvorani Tabor.

K. H.

V nedeljo, 21. junija, se je v Novem mestu 
s popolnim zmagoslavjem domače ekipe 
Adria Mobil končala 22. kolesarska dirka 
Po Sloveniji. Rumeno majico, ki si jo je 
priboril z vzponom na Tri kralje, je ubra-
nil Primož Roglič, v zadnji etapi je slavil 
Marko Kump, Domen Novak pa je osvojil 
belo majico za najboljšega mladega kole-
sarja. 
Primož Roglič je glavno, najtežje delo 
opravil dan prej, v 3., kraljevski etapi z 
vzponom na Tri kralje. Nekdanji smu-
čarski skakalec je napadel štiri kilometre 
pred ciljem, si prikolesaril nekaj več kot 
deset sekund prednosti, do ciljne črte sta 
mu sledila le Španec Mikel Nieve in Hrvat 

na krožišču pri bistriškem gradu. 
Domači organizatorji so vrhunski špor-
tni dogodek popestrili tudi s spremlje-
valnim program. Rekreativni kolesarji 
so se v okviru rekreativne prireditve Po 
gričkih in dolinah do Treh kraljev že do-
poldne podali na 3. ravninsko etapo po 
ulicah Slovenske Bistrice. Pred startom 
so zbrane nagovorili župan Občine Slo-
venska Bistrica dr. Ivan Žagar, direktor 
Zavoda za šport Slovenska Bistrica Mar-
jan Štimec, predsednik Športne zveze 
Slovenska Bistrica Bojan Fajs in pobu-
dnik Božo Juhart Jakec.

Tomaž Ajd 

Radoslav Rogina. Španec je v zadnjih ne-
kaj desetih metrih šel na vso moč, Roglič 
se je za nekaj trenutkov pomaknil na tret-
je mesto, nato pa zbral dovolj moči, da je 
prehitel oba tekmeca za prestižno zmago.
Kolesarji so kraljevsko etapo začeli v Do-
brovniku, in to v soncu, a bolj ko so se 
približevali Slovenski Bistrici, bolj jim je 
vreme nagajalo. Dež in nizke temperature 
so jim dodobra zagrenile pot. Najtežje je 
bilo pri vzponu čez Ritoznoj do Zgornjega 
Prebukovja. Poleg tega so kolesarjem na-
logo dodatno oteževale še ozke ceste. 
Bistriški ljubitelji kolesarstva so vrhunske 
športnike lahko kar štirikrat pozdravili v 
svojem mestu, in sicer na Trgu svobode in 

Foto:Matjaž Ledinek

Aleksander Bajrič  (Foto: Jernej Hojnik)
Trener Ljubo Javoršek in Jernej Hojnik 
(Foto: Simona Krajnc)

Poleti je zaživela nova spletna stran Špor-
tne zveze občine Slovenska Bistrica, in si-
cer na spletnem mestu http://szosb.si. Na 
njej so predstavljeni odbori, statuti in po-
slovniki ter osnovni podatki slovenskobi-

striške športne zveze. Na spletni strani so 
na voljo tudi vse informacije o domačih 
društvih in klubih. V rubriki novice pa 
lahko ljubitelji športa izvedo nekaj več o 
aktualnih prireditvah in tekmovanjih, ki 
jih prireja Športna zveza občine Slovenska 
Bistrica. 

NOVA SPLETNA STRAN 
ŠPORTNE ZVEZE OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA

 KRALJEVSKA ETAPA
 DIRKE PO SLOVENIJI ZNOVA PRI NAS
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S A Š A  B A B Š E K  Č L A N S K A 
P RVA K I N JA  S L O V E N I J E 
V  T R O S K O K U,  P O  D V E 
MEDALJI MATEJU ŠTURMU 
IN LARI BRATUŠA ŠPENDL
25. in 26. julija je v Novi Gorici poteka-
lo državno člansko prvenstvo Slovenije 
v atletiki, na katerem so bistriški atleti 
osvojili pet medalj. Saša Babšek je dvo-
ranski prvakinji in pokalni zmagovalki 
dodala še naslov prvakinje Slovenije na 
prostem. V troskoku – tekmovanje je 
potekalo v težkih razmerah, saj je tekmo-
valke oviral močen protiveter – je zma-
govit skok z rezultatom 13,25 m doseg-

la v peti seriji. Saša je tako osvojila svoj 
prvi naslov članske prvakinje Slovenije 
na prostem. Odlično je nastopil tudi Ma-
tej Šturm. Prvi dan prvenstva je v teku 
na 5000 metrov krepko popravil osebni 
rekord na 14:29,82 in se veselil srebrne 
medalje. Svoj najboljši izid kariere je do-
segel drugi dan tekmovanja, ko je v teku 
na 3000 metrov s časom 8:38,51 osvojil 
tretje mesto. Lara Bratuša Špendl je prvi 
dan tekmovala v metu diska, kjer je bila z 
izidom 37,21 tretja. Srebrno medaljo pa 
je osvojila v suvanju krogle, kjer je njen 
najdaljši sunek znašal 13,02 metra.
                                                                                                                           

B. F.

Saša Babšek 13. na univerzijadi v 
Južni Koreji
V Gwangjuju je potekala 28. letna univer-
zijada, tekmovanje na katerem se pomeri-
jo najboljši študentje sveta v 21 različnih 
športih. Saša Babšek je prvič nastopila na 
tovrstnem tekmovanju. V kvalifikacijah 
troskoka je v prvih dveh serijah prestopila, 
skoka pa sta bila precej daljša od 13,50. V 
tretji seriji je poizkušala narediti skok »na 
sigurno«, se odrinila pol metra pred odriv-
no desko in pristala pri 13,15 m, kar je za-
dostovalo za nehvaležno 13. mesto. Za uvr-
stitev v veliki finale bi zadoščal skok 13,21 
m, česar je bila Saša nedvomno sposobna.

Slovenska nogometna reprezentanca do 
19 let je v Slovenski Bistrici odigrala dve 
prijateljski tekmi z reprezentanco Make-
donije. V športnem parku so bili najprej v 
torek, 11. avgusta, uspešnejši naši mladin-
ci, ki so zanesljivo slavili s 4 : 0. Zadetke za 
Slovenijo so dosegli Jan Repas, Dominik 
Ivkič, Luka Šušnjara in Din Alomerovikj, 
ki je zadel lastno mrežo. Dva dni pozneje 
so zmagali Makedonci z 2 : 0. Sicer pa je 
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica v 

sodelovanju z Nogometno zve-
zo Slovenije znova poskrbel za 
odlično izvedbo tekem. Izbran-
ci Igorja Benedejčiča so tako 
zaključili z avgustovsko akcijo, 
naslednja pa bo na vrsti v začet-
ku septembra, ko se bodo naši 
mladi nogometaši dvakrat po-
merili s Slovaško. 

Tomaž Ajd 

Mladi nogometaši Bistrice tretji v Miklavžu 
Mladi nogometaši Aha Emmi Bistrice nadaljujejo z 
uspešnimi nastopi na mednarodnih turnirjih. Eki-
pa U-10 je 14. junija na turnirju Miklavž Cup 2015 
osvojila tretje mesto. V skupinskem delu tekmo-
vanja je premagala NK Dobrovce Miklavž in Savo 
iz Kranja ter igrala neodločeno z avstrijskim Ju-
denburgom. V zaključnih bojih so slavili še enkrat 
proti domačinom in Aluminiju, izgubili pa z Dravi-
njo iz Slovenskih Konjic.                                                     T.A. 

Foto: Rok Rutnik

MLADI SLOVENSKI NOGOMETAŠI
DVAKRAT PROTI MAKEDONIJI

Tenis OXI na Pragerskem prireja do-
brodelni turnir v tenisu za rekreativne 
igralke in igralce. Turnir bo v soboto, 26. 
septembra, in nedeljo, 27. septembra, na 
Pragerskem pri OXI baru (Pionirska ulica 
2 a).
Po dveh uspešnih letošnjih turnirjih smo 
se odločili organizirati turnir z dobrodel-
no noto, saj želimo vračati skupnosti, ki 
nam je ogromno pomagala pri postavitvi 
teniške šole.
Avgusta smo iskali družino iz občin Slo-

venska Bistrica, Kidričevo ali Rače-Fram, 
ki potrebuje pomoč in za katero bomo 
zbirali sredstva. Za družino zbiramo de-
narna sredstva in materialne stvari, ki jih 
boste lahko po svojih zmožnostih prispe-
vali tudi vi na turnirju, družina pa bo pre-
jela tudi izkupiček od prijavnin.
Vabimo vse rekreativne igralke in igralce 
tenisa na dobrodelni turnir in seveda vse 
vas, da se nam pridružite in da skupaj po-
magamo družini po svojih najboljših mo-
čeh. Prijavnina znaša 10 evrov na igralca, 

za vas pa pripravljamo bogate nagrade in 
nepozabno športno druženje. Prijave so 
možne do 25. septembra po e-pošti na 
naslov info@tenisoxi.si ali po telefonu na 
številki 040 544 774. 
Več informacij najdete na naši spletni 
strani www.tenisoxi.si ali na naši Facebo-
ok strani www.facebook.com/tenisoxi.

David Perger,
vodja teniške šole

TENIS OXI VABI NA DOBRODELNI TENIŠKI TURNIR ZA REKREATIVCE
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