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Martinovo, ki ga praznujemo 11. novem-
bra, je praznik, ki simbolično zaključuje 
obdobje dela. To je praznik konca letine 
in pomemben zahvalni dan. Do dneva 
praznovanja mora biti pridelek pobran 
in spravljen v shrambah in kleteh. Pred 
vrati namreč že čaka dolga mrzla zima … 
Še posebej pa je martinovo praznik, ki je 
posvečen novemu vinu. Če je gospodar 
naredil vse tako, kot je treba, se namreč v 
tem obdobju mošt spremeni v pravo vino. 
In to je seveda treba praznovati!
Letošnji praznik sv. Martina je po vsej 
Evropi in tudi v Sloveniji minil ob počas-
titvi 1700. obletnice rojstva sv. Martina 

Tourskega, ki ga je Svet Evrope leta 2005 
razglasil za simbol evropske kulture, lani 
pa za osebnost Evrope. Tudi v Slovenski 
Bistrici, kjer nas je na južnih obronkih 
Pohorja narava obdarila z obiljem sort 
vinske trte in z bogato izbiro vin, je bilo v 
teh dneh zelo slovesno. Praznovanje pa so 
vinogradniki zaključili s tradicionalnim 
martinovanjem, ki je potekalo na Trgu 
svobode v Slovenski Bistrici. Začelo se je 
natanko ob 11. uri in 11 minut s pesmijo 
in mladim vinom, s katerim so vinogra-
dniki in vsi prisotni simbolično pozdravili 
sv. Martina. Na stojnicah so se predstavili 
vinogradniki, ki so obiskovalcem ponudili 
odlična vina. Posebno mesto med njimi 
pa je imel ritoznojčan P. T. P., posebnež, 
ki med ljubitelji vina ponovno pridobiva 
na svoji veljavi. Za drugi del ponudbe so 
poskrbeli gostinci in turistične kmetije; ti 
so dogodek obogatili z domačimi kulina-
ričnimi dobrotami, ki so izvrstno dopol-
njevale letošnjo vinsko ponudbo.
V popoldanskih urah se je začela še osre-
dnja prireditev letošnjega martinovanja 
s kulturnim programom in blagoslovom 
mladega vina, vinogradniki pa so na 

osrednji prostor pripeljali sod z mladim 
ritoznojčanom in ga slovesno predali žu-
panu Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanu 
Žagarju, ki ga je ponudil vsem obisko-
valcem letošnje prireditve. Dogajanje so 
popestrili Vaberški fantje iz Kovače vasi, 
harmonikarji Nina Jamnika in folklor-
na skupina Klasje KUD Štefana Romiha 
Črešnjevec.
Vsa martinovanja doslej so sicer poteka-
la na prostem, letos pa so se organizatorji 
zaradi slabe vremenske napovedi na Trgu 
svobode odločili postaviti šotor, kar se je 
izkazalo za zelo dobro odločitev, saj so 
lahko v celoti izpeljali prireditev, kot so si 
jo zamislili. Na pozitiven odziv je naletela 
tudi med ponudniki in številnimi obisko-
valci, ki so se ob zvokih ansambla Gas in 
ansambla Pajdaši lahko zabavali do po-
znih večernih ur. 
Organizatorji letošnjega vinskega prazni-
ka v Slovenski Bistrici so bili Občina Slo-
venska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica, 
Društvo vinogradnikov Ritoznoj in Kon-
zorcij Ritoznojčan.

Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

MARTINOVANJE

Foto: Aleš Kolar
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Pozdravljeni, občanke in občani Slovenske 
Bistrice
Ste že na toplem? Ste že potegnili iz omar 
topla oblačila? Neumno vprašanje, saj je 
vendar zima pred vrati. 
Ha, pa še nekaj drugega je. Mesto je ena 

sama pravljica s stoti-
nami lučk in različnih 
okraskov, pa še kak 
kosem snega pokrije 
deželico. Juhuhu, vese-
li december je tu! Spet 
bomo poslušali Bele 
snežinke, Oj, že prišel 
je med nas stari dob-
ri Dedek Mraz in Alfi 
Nipič bo že pettisočič 
zapel Silvestrski poljub. 
In vsi se bomo imeli 
radi. Blišč in beda de-
cembrskih dni.
Da, za vsem tem bliš-
čem ostaja sivi vsakda-
njik z vsemi celoletnimi 
težavami in skrbmi. Za 
marsikoga kvečjemu 
še z dodatno žalostjo, 
kako praznike prežive-
ti dostojno. Trije dobri 
možje so radodarni, a 
kaj ko so njihove malhe 
nekako prazne. Le dob-
re želje in lepe besede 

bodo premalo.
Zakaj se bo pri nekom miza šibila od dob-
rot, sosed pa bo moral stopiti na Karitas 
ali v skladišče Rdečega križa po makarone 
in mleko? V decembru se običajno zvrsti 
kar nekaj dobrodelnih koncertov in različ-

nih bazarjev, ko zbiramo sredstva za lač-
ne otroke. Vse humanitarne organizacije 
se hvaležno trudijo in zbirajo pomoč. Ali 
ima leto samo en mesec? Družine mora-
jo tudi med letom plačevati položnice in 
stalne stroške. Stalna služba in redna plača 
sta za marsikoga le pobožna želja.
Tako lepa in prijazna je naša državica, za 
vse bi bilo dovolj, če bi le skozi vse leto 
spodobno delili. Tako pa stotnija posame-
znikov dobro živi, medtem ko tisoči zbira-
jo drobiž in prosijo zanj. Ali je pravično, 
da sta dobrodelnost in radodarnost glavni 
denarni vir praznikov? Kdo pa ponavadi 
daruje in sodeluje pri teh akcijah? Bogati 
bolj malo.
Dajmo, dajmo, stopimo skupaj in potegni-
mo naša življenja v dobro skupnost. Dragi 
dobri možje, uslišite mojo skromno pro-
šnjo in pomagajte. Naj bodo decembrski 
prazniki lepi za vse otroke in odrasle. Naj 
ne bo samo zunaj bleščava, ampak naj se 
tudi v naših srcih najdeta sreča in mir. 
Letošnje leto naj gre v zgodovino z vsemi 
grdimi pregrehami, naslednje leto pa naj 
bo res prijazno in srečno.
Vsem želim zdravja in veliko moči, ko 
bomo ustvarjali boljši jutri.
SREČNO 2017.

Meta Javernik, dolgoletna
  prostovoljka dečega križa

Društvo invalidov Črešnjevec,
Svet za invalide občine Slovenska Bistrica in

 Občina Slovenska Bistrica

Spoštovani! 
V torek, 13. decembra 2016, vas ob mednarodnem 
dnevu invalidov in ob 2. obletnici podelitve listine 

»Občina po meri invalidov« vabimo na svečano 
prireditev, kjer se bomo ob prisrčnem druženju 

seznanili z nekaterimi invalidskimi organizacijami in se 
ponovno sprostili ob bogatem kulturnem programu.
Prireditev bo potekala v Viteški dvorani Bistriškega 

gradu (Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica)
z začetkom ob 17. uri.

Vljudno vabljeni!

Društvo invalidov Črešnjevec,
predsednik Anton Kolar

Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, predsednik 
Žarko Furman,

Občina Slovenska Bistrica,
 župan dr. Ivan Žagar

V dvorani je nameščena indukcijska zanka, poskrbljeno 
pa bo tudi za tolmačenje s profesionalnim tolmačem.

Občina Slovenska Bistrica in UKC Maribor

Vas vabita na brezplačno 
predavanje o raku dojk,

ki bo sredo, 11. januarja 2017, v Centru za 
starejše Metulj.

Rak dojk je med raki v ženski populaciji 
najpogostejši. V svetu letno zboli okoli 1 milijon 
žensk, v Sloveniji več kot 1000, največ (okoli 75 
%) po 50. letu starosti. Incidenca obolevnosti 
narašča, kar pomeni, da vsako leto zboli več 

žensk. 
Predavanja in delavnice samopregledovanja dojk 

organizirajo tudi medicinske sestre oddelka za 
ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, saj 

želijo, da bi čim več žensk znalo pravilno izvajati 
samopregled glede na način in čas. 

Predstavitvene zloženke, informacije in učenje 
so brezplačni.

Vljudno vabljeni!
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Z ŽUPANOM O PROMETNI VZGOJI

NALOŽBA, OBČINSKI SVET,  VARNOST Informator, december 2016

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
se je v torek, 15. novembra, sešel na 13. 
redni seji. Osrednjo pozornost je name-
nil obravnavi rebalansa občinskega pro-
računa za leto 2016. Pri prihodkih glede 
na načrtovani proračun ni večjih razlik, 
pri odhodkih pa bodo več denarja name-
nili predvsem za socialne transferje, prvo 

etapo izgradnje zahodne obvoznice in 
socialno podjetništvo. Svetniki so popra-
vek proračuna sprejeli s 16 glasovi za. V 
nadaljevanju seje so med drugim v drugi 
obravnavi potrdili odloka o ustanovitvi 
javnega podjetja Komunala Slovenska 
Bistrica ter o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode. Ob-

činski svet se je seznanil tudi s poročilom 
o socialno-ekonomskem stanju v občini, 
potrdil je tudi nekaj kadrovskih zadev.
Več na spletni strani: http://www.sloven-
ska-bistrica.si/objava/52995.

Tomaž Ajd

Župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je 18. oktobra 
v sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem pro-
metu Občine Slovenska Bistrica pripravil srečanje s predstavniki 
učencev osnovnih šol in njihovimi mentorji prometne vzgoje. 
Srečanja so se udeležili predstavniki osnovnih šol Minke Name-
stnik - Sonje, Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slo-
venska Bistrica, Črešnjevec, Laporje, Tinje, Spodnja Polskava, 
Zgornja Ložnica in Šmartno na Pohorju. Prisotne sta uvodoma 
pozdravila župan Ivan Žagar in predsednik Sveta za vzgojo in 
preventivo v cestnem prometu Dušan Leskovar. V nadaljevanju 
so učenci oziroma predstavniki osnovnih šol na kratko predsta-
vili cestnoprometno problematiko s poudarkom na posameznih 
nalogah, ki bi jih bilo treba še opraviti na območjih posameznih 
šol, predvsem glede zagotavljanja varnih poti v šolo. Na občini so 
zagotovili, da bodo strokovne službe v sodelovanju s Policijsko 
postajo Slovenska Bistrica proučile vse posredovane predloge in 
pripombe.                                                                                            D. Č. 

Fot: Aleš Kolar

ODOBRENA ŠIRITEV 
INDUSTRIJSKE CONE IMPOL 
Občina Slovenska Bistrica je 22. novembra 
prejela Sklep o odobritvi vloge za projekt 
Širitev industrijske cone Impol. Znesek 
sofinanciranja za navedeni projekt znaša 
največ 2.124.960,13 evra, celoten projekt 
z vsemi stroški (gradnja, odkupi zemljišč, 
projekti ...) je ocenjen na približno 2,8 mi-
lijona evrov. Sofinancerski del sestavljajo 
nepovratna sredstva v deležu 75 odstotkov 
kot namenska sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in 25 odstotkov na-
menska sredstva proračuna Republike Slo-
venije. Z navedenim projektom se predvi-
deva izgradnja komunalne infrastrukture, 
ki bo omogočala širitev podjetjem v coni 
Impol. Zgrajena infrastruktura po tem 
projektu zajema: krožno križišče na Parti-

zanski ulici s povezavo do štirikrakega kri-
žišča na Kajuhovi ulici. Občina Slovenska 
Bistrica bo takoj po podpisu sofinancerske 
pogodbe z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pristopila k izvedbi 
razpisa za izbor izvajalca gradbenih del in 
nadzora. Skladno z zastavljenimi roki se 
izvedba navedenega projekta predvideva v 
letu 2017. Občina je za realizacijo projekta 
že v letu 2016 odkupila potrebna zemljišča 
in pridobila pravnomočno gradbeno do-
voljenje. S tem projektom bodo omogo-
čeni prostorski pogoji za nadaljnjo širitev 
podjetij iz cone Impol, kar pomeni nadalj-
nji gospodarski razvoj teh podjetij in s tem 
občine Slovenska Bistrica. 

Mag. Branko Žnidar, 
direktor občinske uprave
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PRVI REGIONALNI CENTER EUROPA DONNA 

Foto: Mojca Vtič

Na Partizanski ulici 24 v Slovenski Bistrici 
so 21. oktobra slovesno odprli nove pro-
store Europe Donne. Gre za prvi tovrstni 
regionalni center v Sloveniji. Zbrane je na-
govoril župan Občine Slovenska Bistrica, 
dr. Ivan Žagar, in ob tej priložnosti posebej 
pohvalil prizadevanja Rebeke Potočnik, ki 
že več let organizira različne dejavnosti 
združenja Europa Donna. Program in de-
lovanje regionalnega centra sta podrobne-

SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA 
ENJOYHERITAGE

V sredo, 16. in v četrtek, 17.11., je pri Treh kraljih potekalo prvo 
delovno srečanje vseh projektnih partnerjev, ki so si v okviru 
projekta ENJOYHERITAGE zadali skupni cilj - razviti trajnostni 
družinski turizem v skupnem čezmejnem območju na podlagi 
privlačne interpretacije naravne in kulturne dediščine.  V pro-
jektu sodeluje sedem slovenskih in hrvaških partnerjev: Občina 
Slovenska Bistrica kot vodilni partner, Zavod RS za varstvo na-
rave (OE Maribor), Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Park 
prirode Žumberak, Občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova za 
upravljanje zavarovanih naravnih vrednot na področju krapin-
sko-zagorske županije. Namen vzpostavitvenega sestanka je bil 
predstavitev in spoznavanje vlog partnerjev, pregled skupnega 

delovnega načrta in komunikacijske strategije ter pridobivanje 
znanja za uspešno vodenje oz. izvajanje projektnih aktivnosti. 
Dvodnevno delovno srečanje so partnerji zaključili s študijskim 
ogledom Črnega jezera. Projekt, ki ga v okviru Programa sodelo-
vanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška delno sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj, bo trajal vse do sredine leta 2019. 

Tina Zupan

je predstavili Tanja Španić ter predsednica 
in sekretarka združenja Europa Donna 
Slovenija Mojca Senčar. Kot je poudarila 
Mojca Senčar, brez sodelovanja lokalne 
skupnosti projekta ne bi mogli uresničiti 
Po njenih besedah bodo takšne centre po-
skušali urediti tudi drugod po državi.

T. A. 

TUDI INVALIDI SE ZNAMO POVESELITI  
Člani Društva invalidov Črešnjevec smo 
se na lepo soboto, 5. 11., zbrali na turistič-
ni kmetiji Ačko, da proslavimo Martina. 
Na zabavo nas je prišlo nekaj čez 60 čla-
nov društva, kajti vedeli smo, da nas bosta 

na turistični kmetiji čakali dobra hrana 
in dobra kapljica iz Vinkove kleti. Na za-
četku sem prisotne kot predsednik lepo 
pozdravil in jih seznanil z dejavnostmi, 
ki jih še nameravamo uresničiti. Dobro-

toar je obsegal domače, narodnozabavne, 
hrvaške zabavne in tudi lepe dalmatinske 
melodije. 
Med plesnim odmorom nas je Vinko pre-
senetil in nas povabil v klet na degustaci-
jo njegovega pridelka in tam smo krstili 
mošt v vino. Neverjetno, kljub invalidno-
sti naših članov je bilo plesišče vedno pol-
no – ko zaslišimo glasbo, pozabimo na te-
gobe, ki nas tarejo v vsakdanjem življenju, 
se sprostimo in prepustimo ritmu glasbe. 
Tako smo skupaj plesali in peli pozno v 
noč, nikamor se nam ni mudilo, tisti težji 
invalidi so pridno klepetali in vzpostavlja-
li znanstva, skupaj z nami so tudi zapeli. 
Bilo nam je lepo in to bomo še ponovili.

došlico nam je 
zaželel tudi gos-
podar Vinko. Po 
obilnem kosilu 
nas je povabil z 
zvoki glasbe na 
plesišče Franc iz 
tria Melody in 
sledili smo mu 
v ritmu glasbe 
naše mladosti. 
Glasbeni reper-
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JAVNO ZBIRANJE 
PONUDB ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na pod-
lagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU
-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in  sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16), 16. člena Statuta Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odlo-
ka o proračunu Občine Slovenska Bistrica 
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) in 
Letnega načrta razpolaganja z nepremič-
ninami Občine Slovenska Bistrica v letu 
2016 objavlja
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin
I. Naziv in sedež prodajalca ter organiza-
torja javnega zbiranja ponudb
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matič-
na številka: 5884250000, davčna številka: 
49960563.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb
1. Nepremičnina parc. št. 185/1, k. o. Bu-
kovec, v površini 1.965 m2. Po prostor-
skih aktih je nepremičnina opredeljena 
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
diščna cena za ponujeno nepremičnino je 
26.700,00 € brez davka.

2. Nepremičnina parc. št. 1490, k. o. Kot, v 
površini 6.444 m2. Po prostorskih aktih je 
nepremičnina opredeljena kot nezazidano 
stavbno zemljišče – območje počitniških 
hiš SP. Izhodiščna cena za ponujeno ne-
premičnino je 158.000,00 € brez davka.
3.Nepremičnina parc. št. 620/2, k. o. Ko-
vača vas, v površini 990 m2. Po prostor-
skih aktih je nepremičnina opredeljena 
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
diščna cena za ponujeno nepremičnino je 
29.200,00 € brez davka.
4. Nepremičnina parc. št. 620/9, k. o. Ko-
vača vas, v površini 320 m2. Po prostor-
skih aktih je nepremičnina opredeljena 
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
diščna cena za ponujeno nepremičnino je 
1.800,00 € brez davka.
5. Nepremičnina parc. št. 633/1, k. o. Ko-
vača vas, v površini 983 m2. Po prostor-
skih aktih je nepremičnina opredeljena 
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
diščna cena za ponujeno nepremičnino je 
12.000,00 € brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 51/7, k. o. Ri-
toznoj, v površini 597 m2. Po prostorskih 
aktih je nepremičnina opredeljena kot 
nezazidano stavbno zemljišče. Izhodišč-
na cena za ponujeno nepremičnino je 
12.400,00 € brez davka.
7. Nepremičnine parc. št. 555/3, 555/8, 
555/10, 556/4, vse k. o. Ritoznoj, v povr-
šini 377 m2. Po prostorskih aktih so ne-
premičnine opredeljene kot nezazidano 
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za 
ponujene nepremičnine je 5.730,00 € brez 

Slovenska Bistrica, v površini 394 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 18.600,00 € brez davka.
10. Nepremičnina parc. št. 1536/1, k. o. 
Slovenska Bistrica, v površini 212 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 7.100,00 € brez davka.
11. Nepremičnina parc. št. 1660/107, k. 
o. Slovenska Bistrica, v površini 8.287 
m2. Po prostorskih aktih je nepremični-
na opredeljena kot nezazidano stavbno 
zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno 
nepremičnino je 470.000,00 € brez davka.
12. Nepremičnina parc. št. 1660/58, k. o. 
Slovenska Bistrica (delež 6078/8201), v 
površini 8.201 m2. Po prostorskih aktih je 
nepremičnina opredeljena kot nezazidano 
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za po-
nujeno nepremičnino je 321.000,00 € brez 
davka.
13. Nepremičnine parc. št. 1660/164, 
1660/165, 1660/166, vse k. o. Slovenska 
Bistrica, v površini 249 m2. Po prostor-
skih aktih so nepremičnine opredeljene 
kot nezazidano stavbno zemljišče. Izho-
diščna cena za ponujene nepremičnine je 
9.000,00 € brez davka.
14. Nepremičnine parc. št. 2518/5, 2518/6, 
2518/7, 2518/8, vse k. o. Slovenska Bistri-
ca, v površini 759 m2. Po prostorskih aktih 
so nepremičnine opredeljene kot nezazi-
dano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena 
za ponujene nepremičnine je 22.600,00 € 
brez davka.
15. Nepremičnina parc. št. 1734/1, k. o. 
Slovenska Bistrica, v površini 816 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 27.600,00 € brez davka.
16. Nepremičnina parc. št. 2315, k. o. Slo-
venska Bistrica (delež 3/4), v površini 836 
m2. Po prostorskih aktih je nepremičnina 
opredeljena kot zazidano stavbno zemlji-
šče. Izhodiščna cena za ponujeno nepre-
mičnino je 58.125,00 € brez davka.
17. Nepremičnina parc. št. 20/3, k. o. 
Spodnja Polskava, v površini 970 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-

davka.
8. Nepremičnina 
parc. št. 108/34, k. 
o. Slovenska Bistri-
ca, v površini 220 
m2. Po prostorskih 
aktih je nepremič-
nina opredeljena 
kot nezazidano 
stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za 
ponujeno nepre-
mičnino je 7.800,00 
€ brez davka.
9. Nepremičnina 
parc. št. 606/1, k. o. 



Stran 7NEPREMIČNINEInformator, december 2016

deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 35.000,00 € brez davka.
18. Nepremičnina parc. št. 773/2, k. o. 
Spodnja Polskava, v površini 1.338 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 31.700,00 € brez davka.
19. Nepremičnina parc. št. 773/6, k. o. 
Spodnja Polskava, v površini 813 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 18.000,00 € brez davka.
20. Nepremičnini parc. št. 776/1, 776/2, 
obe k. o. Spodnja Polskava, v površini 
3.987 m2. Po prostorskih aktih sta nepre-
mičnini opredeljeni kot nezazidano stavb-
no zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeni 
nepremičnini je 110.000,00 € brez davka.
21. Nepremičnina parc. št. 226/5, k. o. 
Šmartno na Pohorju, v površini 1.516 
m2. Po prostorskih aktih je nepremični-
na opredeljena kot nezazidano stavbno 
zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno 
nepremičnino je 15.200,00 € brez davka.
22. Nepremičnina parc. št. 258/5, k. o. 
Zgornja Polskava, v površini 416 m2. Po 
prostorskih aktih je nepremičnina opre-
deljena kot nezazidano stavbno zemljišče. 
Izhodiščna cena za ponujeno nepremični-
no je 17.300,00 € brez davka.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna 
pogodba.
IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu 
»videno – kupljeno«.

vedbo »varščina za nakup nepremičnine 
– z navedbo številke nepremičnine«. Po-
nudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez 
obresti vrnjena v roku 10 dni po končni 
izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku 
všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe
V roku 8 dni po pozivu prodajalca mora 
izbrani ponudnik s prodajalcem skleni-
ti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi 
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko 
prodajalec k podpisu pogodbe pozove 
naslednjega najugodnejša ponudnika in 
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne 
želi skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine
Pozvani ponudnik je dolžan plačati kupni-
no v roku 15 dni po podpisu pogodbe na 
TRR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je 
bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v pred-
videnem roku, se pogodba šteje za razdrto 
in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno 
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na 
predmetni nepremičnini po plačilu celot-
ne kupnine in drugih dajatev.
VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo
Rok vezanosti ponudnikov na dano po-
nudbo je 60 dni. 
Ponudnik lahko ponudbo umakne le, če 
je prodajalec prejel umik, preden je prejel 
ponudbo ali sočasno z njo.
IX. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati 
izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe 
OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani 

enake cene se bodo s ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, 
ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, 
ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem 
predstojnika ustavi postopek do sklenitve 
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do če-
trtka, 5. 1. 2017, do 12. ure. Ponudbe se 
oddajo do zgoraj navedenega roka v spre-
jemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska 
Bistrica, ali se pošljejo na naslov: Občina 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Jav-
no zbiranje ponudb za nakup nepremič-
nin«, vendar morajo prispeti na naslov do 
zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem 
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno 
označene ponudbe in pravočasne, vendar 
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je po-
oblaščena za izvedbo postopka, izločila in 
o tem ponudnika obvestila.
Ponudbe se bodo odpirale v petek, 6. 1. 
2017, ob 9. uri v sejni sobi Občine Sloven-
ska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.
XII. Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zve-
zi s predmetno ponudbo so dostopni na 
Oddelku za splošne in pravne zadeve pri 
Poloni Lipoglav, tel. št. 02 843 28 39, vsak 
delovni dan med 8. in 10. uro. Ogled ne-
premičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

Dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica

varščini.
Obrazec OBR-1 lah-
ko ponudnik dobi 
v sprejemni pisarni 
občine ali na uradni 
spletni strani občine 
– www.slovenska-bi-
strica.si.
X. Kriterij in izbor
Edini kriterij za iz-
bor najugodnejšega 
ponudnika je višina 
ponujene kupnine s 
strani ponudnika. V 
primeru prejema več 
ponudb z navedbo 

2. Ponudba je zavezujoča in do-
končna.
3. Ponudnik je lahko vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki izpolnjuje po-
goje za pridobivanje nepremičnin 
na območju Republike Slovenije 
po veljavnih predpisih.
4. Ponudnik mora pred iztekom 
roka za zbiranje ponudb plačati 
varščino, s katero jamči za resnost 
ponudbe in izpolnjevanje pogod-
benih obveznosti, in predložiti ori-
ginalno potrdilo o vplačani varšči-
ni v višini 10 % ponujene cene s 
priloženo celotno številko svojega 
računa (št. računa in naziv banke) 
za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Ob-
čine Slovenska Bistrica, številka: 
01313-0100009691, odprt pri: UJP 
Slovenska Bistrica, sklicna števil-
ka: 00 76139-7221002-0553 z na-
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NASVETI ZA 
BREZPOSELNE
• Zaposlitve
Spodbudni so podatki, da se je med le-
tošnjim januarjem in oktobrom iz evi-
dence brezposelnih oseb zaradi zapo-
slitve odjavilo 1.236 brezposelnih oseb, 
kar je 3,8 odstotka več kot v enakem 
obdobju lani.
Registrirana brezposelnost
Oktobra letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.522 
brezposelnih oseb, kar je za 4,5 odstotka 
več kot v predhodnem mesecu in za 16,5 
odstotka manj kot v enakem obdobju lani. 
Oktobrski dvig brezposelnosti je bil priča-
kovan, saj je zaposlitev pričela iskati nova 
generacija iskalcev prve zaposlitve. Med 
registriranimi brezposelnimi sta bila 402 
mlada, kar znaša 26,4 odstotka. Avgusta 
letos je stopnja registrirane brezposelnosti 
na Uradu za delo Slovenska Bistrica zna-
šala 10,3 odstotka, na območju celotne 
Slovenije pa 10,7 odstotka.
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Makole 74 286 9,7 
Oplotnica 176 624 8,7
Poljčane 199 1.066 10,8
Slovenska 
Bistrica

1.153 7.739 10,5

Priložnosti za de-
lodajalce in brez-
poselne osebe
Ugodnosti Zavoda za usposa-
bljanje ali zaposlitev brezpo-
selnih oseb
Programi praktičnega usposa-
bljanja
•Usposabljanje na delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni v evidence brezposelnih; starim 
30 let in več, ki so najmanj 12 mesecev pri-
javljeni v evidence brezposelnih, in starim 
30 let in več z nedokončano ali končano 
osnovno šolo (ISCED 2), ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni v evidence brezposelnih. 
Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, odvisno 
od zahtevnosti del. Javno povabilo je odprto 
do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017.
•Usposabljanje na delovnem mestu – mla-
di
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
mlade brezposelne osebe. Program je na-
menjen mladim do 30 let, ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni v evidence brezposelnih. 
Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, odvisno 
od zahtevnosti del. Javno povabilo je odprto 
do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017.
•Usposabljanje na delovnem mestu – 
Zmorem, ker znam
Usposabljanje na delovnem mestu Zmo-
rem, ker znam je namenjeno dvigu uspo-
sobljenosti in pridobljenih znanj ter veščin 
brezposelnih, ki so jih pridobili v prvem 
sklopu programa Zmorem, ker znam, da bi 
si povečali zaposlitvene možnosti. Program 
je namenjen brezposelnim osebam, ki so 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri 
Zavodu in so predhodno uspešno zaključile 
program izpopolnjevanja in usposabljanja 
ali program priprav na potrjevanje nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki so ga 
v okviru prvega sklopa programa Zmorem, 
ker znam izvedli medpodjetniški izobraže-
valni centri in ljudske univerze. Prednost pri 
vključevanju imajo osebe iz ciljne skupine, 

Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
kandidate in njihove kompetence. Traja naj-
manj 100 ur oz. največ 1 mesec. Namenjen 
je osebam, starejšim od 30 let, ki so med 
brezposelnimi prijavljene vsaj 3 mesece. Jav-
no povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 10. 2017.
Programi zaposlovanja
•Nova možnost
Javno povabilo omogoča delodajalcem pri-
dobitev subvencije v višini 5000 € za zaposli-
tev brezposelnih oseb, ki so v evidence brez-
poselnih prijavljene več kot 6 in manj kot 12 
mesecev ter so stare najmanj 30 in največ 49 
let (in 364 dni). Zaposlitev oseb iz ciljne sku-
pine mora biti realizirana za polni delovni 
čas najmanj za obdobje 12 mesecev. Invalidi 
se lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 
vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo je 
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 30. 
12. 2016. 
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo za-
poslitev prejeli subvencijo v višini: 5000 € 
za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz ciljne 
skupine; 6000 € za osebe, ki izpolnjujejo dva 
kriterija iz ciljne skupine; 7000 € za osebe, ki 
izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brezpo-
selne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih kriterijev: so dopolnile 30 let ali 
več in so najmanj 12 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih, so starejše od 50 let 
in so najmanj 6 mesecev prijavljene v evi-
denci brezposelnih, so dopolnile 30 let ali 
več, imajo končano največ osnovno šolo 
(ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prija-
vljene v evidenci brezposelnih.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas za obdobje 
12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne osebe 
in invalidi se lahko zaposlijo tudi za krajši 
delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur. Jav-
no povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2017. 
•Prvi izziv
Program omogoča pridobitev subvencije v 
višini 7250 € za zaposlitev mladih do 30 let 
s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 
ki so med brezposelnimi prijavljeni najmanj 
3 mesece. Delovno razmerje mora biti skle-
njeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno 
in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. 
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev 
oz. najdlje do 31. 3. 2017.
•NOVO JAVNO POVABILO: Javna dela 
2017
Zavod za zaposlovanje je 4. 11. 2016 objavil 
javno povabilo za izbor programov javnih 
del za leto 2017. Za javna dela v prihodnjem 

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 
avgusta letos na območju Urada za delo 
Slovenska Bistrica delovno aktivnih 9.715 
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta). 
Število delovno aktivnega prebivalstva je 
v primerjavi z enakim obdobjem lani za 
0,6 odstotka višje. V Območni službi Ma-
ribor se je delež povečal za 0,2 odstotka, 
na ravni Slovenije pa se je povečal za 1,6 
odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

stare med 30 in 50 let, katerih 
obstoječa znanja oziroma de-
lovne izkušnje ne omogočajo 
neposredne zaposlitve. Uspo-
sabljanje traja 2 meseca. Javno 
povabilo je odprto do porabe 
sredstev oz. najdlje do 30. 6. 
2017.
•Delovni preizkus

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in sto-
pnje registrirane brezposelnosti po občinah
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letu je načrtovanih 27 milijonov evrov, ki jih 
zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti iz sloven-
skega proračuna. Sredstva bodo razdeljena 
med tremi sklopi programov javnih del:
•1. sklop – socialnovarstveni programi,
•2. sklop – progami za vključitev brezposel-
nih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
•3. sklop – programi drugih področij iz Ka-
taloga programov javnih del 2017. 
Takšen način razporeditve sredstev se je na 
območju celotne Slovenije izkazal kot uspe-
šen že v letu 2016, saj je bilo med vključeni-
mi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobraz-
be. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v 
programe vključenih dobrih 10 % več oseb, 
ki so bile pred vključitvijo prijavljene med 
brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih 
je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot 
pet let. 
V programe javnih del se lahko vključujejo 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti 
Zavod. Prednost pri vključitvi bodo ime-
le dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več 
kot 2 leti neprekinjeno prijavljene v eviden-
ci brezposelnih oseb in v tem času niso bile 
vključene v noben program aktivne politike 
zaposlovanja. Javno povabilo je odprto od 
11. 11. 2016 do porabe sredstev najdlje do 
30. 4. 2017.
Programi zaposlovanja
•Nova možnost
Javno povabilo omogoča delodajalcem pri-
dobitev subvencije v višini 5000 € za zaposli-
tev brezposelnih oseb, ki so v evidence brez-
poselnih prijavljene več kot 6 in manj kot 12 
mesecev ter so stare najmanj 30 in največ 49 
let (in 364 dni). Zaposlitev oseb iz ciljne sku-
pine mora biti realizirana za polni delovni 
čas najmanj za obdobje 12 mesecev. Invalidi 
se lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 

vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo je 
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 30. 
12. 2016. 
• Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo za-
poslitev prejeli subvencijo v višini: 5000 € 
za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz ciljne 
skupine; 6000 € za osebe, ki izpolnjujejo dva 
kriterija iz ciljne skupine; 7000 € za osebe, ki 
izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brezpo-
selne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih kriterijev: so dopolnile 30 let ali 
več in so najmanj 12 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih, so starejše od 50 let 
in so najmanj 6 mesecev prijavljene v evi-
denci brezposelnih, so dopolnile 30 let ali 
več, imajo končano največ osnovno šolo 

cialne zadeve in enake možnosti iz sloven-
skega proračuna. Sredstva bodo razdeljena 
med tremi sklopi programov javnih del:
•1. sklop – socialnovarstveni programi,
•2. sklop – progami za vključitev brezposel-
nih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
•3. sklop – programi drugih področij iz Ka-
taloga programov javnih del 2017. 
Takšen način razporeditve sredstev se je na 
območju celotne Slovenije izkazal kot uspe-
šen že v letu 2016, saj je bilo med vključeni-
mi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobraz-
be. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v 
programe vključenih dobrih 10 % več oseb, 
ki so bile pred vključitvijo prijavljene med 
brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih 
je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot 
pet let. 
V programe javnih del se lahko vključujejo 

Javna dela so poseben program aktivne 
politike zaposlovanja, ki se v Sloveniji iz-
vaja že 25 let in je namenjen aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socialni vklju-
čenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti ter pridobivanju dodatnih 
delovnih izkušenj, znanj in veščin. V lo-
kalnih okoljih so pomembna zlasti z vi-
dika spodbujanja razvoja in oblikovanja 
novih delovnih mest, saj pripomorejo k 
trajnejšemu načinu reševanja brezposel-
nosti. Programi javnih del so usmerjeni 
v družbeno solidarnost, katere cilj je po-
moč pri reševanju socialnih, okoljskih 
in drugih problemov na lokalni ravni. 
Občine so zato ob Zavodu zelo pomem-
ben dejavnik, saj prispevajo znaten delež 
proračunskega denarja za zagotavljanje 
razlike za plače udeležencev.

Nasveti za delodajalce: 
•v želji, da bi bili pri kandidiranju za 
sredstva uspešni, vas prosimo, da pred 
oddajo ponudbe na javno povabilo pri 
FURS-u preverite, ali imate poravnane ob-
veznosti. To storite z enostavnim klikom 
v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje 
zavezanca za namen izpolnjevanja pogo-
jev po ZJN;
•od 17. 2. 2016 lahko ponudbe oddate tudi 
v elektronski obliki na Zavodovem Porta-
lu za delodajalce. Pred prvo uporabo por-
tala je potrebna registracija.
Več informacij o programih zaposlovanja 
dobite na Uradu za delo Slovenska Bistrica 
ali na naši spletni strani: http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude. Na 
spletni strani so objavljene tudi ugodnosti 
drugih inštitucij, ki so namenjene deloda-
jalcem pri zaposlovanju.

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

(ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prija-
vljene v evidenci brezposelnih.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas za obdobje 
12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne osebe 
in invalidi se lahko zaposlijo tudi za krajši 
delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur. Jav-
no povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2017. 
•Prvi izziv
Program omogoča pridobitev subvencije v 
višini 7250 € za zaposlitev mladih do 30 let 
s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 
ki so med brezposelnimi prijavljeni najmanj 
3 mesece. Delovno razmerje mora biti skle-
njeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno 
in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. 
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev 
oz. najdlje do 31. 3. 2017.
•NOVO JAVNO POVABILO: Javna dela 
2017
Zavod za zaposlovanje je 4. 11. 2016 objavil 
javno povabilo za izbor programov javnih 
del za leto 2017. Za javna dela v prihodnjem 
letu je načrtovanih 27 milijonov evrov, ki jih 
zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, so-

dolgotrajno brez-
poselne osebe, 
ki jih napoti Za-
vod. Prednost pri 
vključitvi bodo 
imele dolgotrajno 
brezposelne ose-
be, ki so več kot 
2 leti neprekinje-
no prijavljene v 
evidenci brezpo-
selnih oseb in v 
tem času niso bile 
vključene v noben 
program aktivne 
politike zaposlo-

vanja. Javno povabilo je odprto od 11. 11. 
2016 do porabe sredstev najdlje do 30. 4. 
2017.

Javna
dela 
2017
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POKLIC NAJ BO POKLICANOST

Če je že kdo bil v položaju, da je izgubil 
službo, ali bil neupravičeno prerazpo-
rejen na drugo delovno mesto ali živi s 
kom, ki ne najde in ne najde službe, dela, 
potem veste, kakšne osebne, osebnostne 
stiske so to. Razočaranje, jeza, bes, žalost, 
občutek manjvrednosti, frustracije ...

Pilotna Osebnostna akademija v izvedbi 
podjetja Insights – Velika podpora Občine 
Slovenska Bistrica v sodelovanju z Uradom 
za delo Zavoda za zaposlovanje Slovenska 
Bistrica – Kar 60-odstotna zaposlenost po 
dokončanju programa – Mnenja udeležen-
cev: »Napolnila sem se s pozitivno energijo,« 
»V vsakem je videla nek skrit potencial.« 
Mnenje zunanje mentorice: »Udeleženci 
začeli uspešno premagovati začarani krog 
'nič ne gre' razmišljanja«
»V mesecih od julija do septembra letos 
sem imela priložnost sodelovati z izje-
mnimi ljudmi. S tistimi, ki jih marsikdo 
ožigosa (da se razumemo: povsem neup-
ravičeno) za – odrinjene, neuspešne, ne-
učinkovite, nesposobne ... skratka, teh ne-
jev je veliko. Sodelovala sem s tistimi, ki so 
že dalj časa iskali zaposlitev in prihajajo iz 
občine Slovenska Bistrica,« pravi izvajalka 
programa Osebnostna akademija Insights, 
mag. Natalie C. Postružnik, direktorica 
podjetja, certificirana licencirana coachi-
nja.

Z vsem tem smo se srečali v okviru Oseb-
nostne akademije Insights, ki smo jo pi-
lotno izvajali ob podpori Občine Sloven-
ska Bistrica in ob velikem razumevanju in 
angažmaju Urada za delo Zavoda za za-
poslovanje Slovenska Bistrica ter Ljudske 
univerze Slovenska Bistrica; posebej naj 
izpostavimo župana Občine, dr. Ivana Ža-
garja, mag. Moniko Kirbiš - Rojs, Brigito 
Kruder, Marjeto Kovač, Andrejo Motaln, 
Eriko Smerdu, Matejo Pačnik, Simono 
Mastnak ... ti so le nekateri posamezniki 
in posameznice, ki so aktivno in zavzeto 
pomagali.
Program je zastavljen celovito – traja tri 
mesece, začne se s skupno delavnico, na 
kateri se pobliže spoznajo izvajalka in 
udeleženci ter se odločijo, ali je skupna 
pot na popotovanje spreminjanja vzorcev, 
pričakovanj, oblikovanja »kaj hočem in 
kam grem« ter »kako naj tja pridem« ne-
kaj, kar želijo početi skupaj. Med posame-
znimi individualnimi in skupnimi srečanji 

udeleženci izvajalki po elektronski pošti 
podajajo povratne informacije o tem, kaj 
se jim dogaja, kako uspešno izpolnjujejo 
zadane naloge, kje se »lomijo kopja« in 
kje se jim zdi, da si bodo »polomili zobe«; 
izvajalka nadalje usmerja aktivnosti ude-
ležencev in udeleženk, pravzaprav živijo v 
obdobju teh treh mesecev drug z drugim, 
zato tudi ne preseneča statistika, da obi-
čajno le okrog polovica udeležencev nada-
ljuje z aktivnostmi. Sicer pa je bil v občini 
Slovenska Bistrica ta odstotek višji: kar 70 
% se jih je podalo na popotovanje.
Po prvi skupni delavnici sta sledili dve 
individualni coaching srečanji, skupna 
delavnica, ki jo je nadgradilo individual-
no coaching srečanje in nato predstavitev 
doživetega, izkušenega, doseženega ... na 
skupni, zaključni predstavitvi. Na tej je 
sodelovala tudi zunanja mentorica, ki je 
ob predstavnicah Urada za delo Sloven-
ska Bistrica podala mnenje, napotke, pri-
poročila, kako naprej.
Srečanje je bilo polno pozitivne energije. 
Če je bilo prvo srečanje za »žile rezat«, kot 
se je izrazila ena od udeleženk, pa smo 
na zadnji delavnici videli, kaj lahko sami 
storimo v treh mesecih. Kakšni koraki 
naprej, kakšna doživetja in odkritja! Pa 
preberimo nekatera mnenja po končanju 
programa:
»Ob svetovalkinem predlogu, da bi se 
priključila programu 'Osebnostna akade-
mija', sem bila najprej v velikih dvomih. 
Predvidevala sem, da bo to spet eden tis-
tih programov, kjer izveš vse, a hkrati nič 
novega. Ker pa sem v sebi čutila, da bi 
preko tega programa vendarle uspela najti 
način, kako odpraviti svoje prepreke, sem 
se odločila poskusiti. Že po prvi skupni 
delavnici sem videla, da je to nekaj poseb-
nega in predvsem drugačnega od dose-
danjega dela. Individualna srečanja so mi 
podala povsem drugačen vpogled vame 
in moje življenje. Odprl se je popolnoma 
drug vpogled v zaposlitve, zaposlitvene 
možnosti in predvsem v to, kar odgovarja 
meni sami. Celoten program je bil nav-
dih,« bralcem Informatorja sporoča Janja.

»Izkušnja je bila pozitivna. Dala mi je 
novega zagona oziroma dodatno moti-
vacijo. Bilo mi je všeč, da je Natalie tako 
pozitivna oseba in ti daje potrditev glede 
določenih zadev oziroma verjame v člo-
veka. V vsakem izmed nas je videla nek 
skrit potencial, ki ga je skušala »zbezati 
na plano,« je povedala udeleženka Anja.

Mnenje zunanje strokovnjakinje, mene-
džerke, novinarke, soustanoviteljice Za-
voda Izida Vita, Nives Cvikl: 
26. septembra 2016 sem bila vabljena sod-
nica/komentatorka predstavitve udeležen-
cev Osebnostne akademije, ki jo je izvajala 
Natalie C. Postružnik znotraj Zavoda RS 
za zaposlovanje, Urad za delo Slovenska 
Bistrica in ob podpori Občine Slovenska 
Bistrica.
Predstavili so se mladi brezposelni različ-
nih profilov in tudi tokrat se je izkazalo, 
da je v situaciji, ko je oseba brezposelna, 
bistvenega pomena postavitev osebnosti. 
Brezposelni hitro zapade v stanje, ko se 
počuti nekoristnega, manjvrednega, manj 
sposobnega, dvomi v svoje znanje, vešči-
ne, prednosti, talente. Vse to se (če ne dru-
gače, pa v podtonu) izraža skozi njegov 
celoten nastop – od pisnega odziva na de-
lovno mesto, do razgovora s potencialnim 
delodajalcem. Zaradi nezaupanja vase se 
težje odloči za samostojno poslovno pot, 
težje razmišlja o alternativnih oblikah za-
poslovanja oziroma o kreiranju lastnega 
delovnega mesta. 
S takim odnosom do sebe se kandidatom 
vse oblike zaposlitve izmikajo. 
Program Osebnostne akademije se mi zdi 
izjemno dragocen, saj brezposelne osebe 
opolnomoči v smislu, da si (ponovno) za-
upajo in si posledično upajo ter se ponov-
no zavejo svoje vrednosti. S tem dobijo 
občutek, da nadzorujejo svoje življenje, da 
obvladujejo potek dogodkov in da imajo 
njihove odločitve možnost realizacije. Ob 
opazovanju predstavitev nekaterih ude-
ležencev je bil napredek zelo očiten tudi 
tistim, ki smo kandidate spoznali prvič. 
Določenim je program zadostoval, da so 
se odločneje, zelo konkretno in uspešno 
lotili reševanja svoje situacije, drugim bi 
morda prav prišla še kakšna dodatna ura. 
Vsem pa bi bilo smiselno urediti redno, 
periodično mentoriranje še vsaj neko ob-
dobje.
Program ocenjujem kot zelo pozitiven in 
resnično potreben tistim brezposelnim, ki 
so jim upadli notranja motivacija, moč in 
zaupanje v lastno znanje in sposobnosti. 
Menim, da bi bilo smiselno, da bi postal 
komplementarni del siceršnjih storitev 
Zavoda za zaposlovanje sploh v tistih ob-
močnih enotah, kjer se soočajo z visoko in 
dolgotrajno brezposelnostjo.

Kako iskalci zaposli-
tve nehajo iskati, ker so 
(končno) našli

»Osebnostna akademija je primerna 
za vse, ki želijo narediti spremembo na 
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boljše na vseh področjih svojega življenja.
Izvajalka delavnice prisluhne vsakemu 
posamezniku, objektivno svetuje in želi, 
da vsak najde tisto, kar ga osrečuje brez 
kakršnegakoli pritiska in interesov. 
Srečanja so skupinska in individualna, 
prilagojena vsakemu posamezniku. Kdor 
želi, lahko svoje misli, želje, vprašanja, 
skratka karkoli zaupa celotni skupini ali 
pa zgolj izvajalki na individualnem sreča-
nju. 
Na delavnicah spoznaš, da nisi sam, da 
imamo vsi ovire na svoji poti. Zelo po-
membno je, da veš, da se lahko nekomu 
zaupaš, da te ne bo obsojal, ti svetuje in te 
spremlja, pomaga na poti,« pravi Jasmina 
Zidovnik
»Vrednost osebnostne akademije je v razi-
skovanju »kdo sem« in »kam želim«. Sku-
pinske delavnice in individualna srečanja 
so spodbuda k razmišljanju izven ustalje-
nih okvirov in k premagovanju omejujo-
čih nezavednih prepričanju, zato so dobra 
podpora kariernemu in osebnostnemu ra-
zvoju,« meni Katja.

»Tistega dne se je obetal še en vroč dan 
in ni mi preostalo drugega, kot da se ude-
ležim (vsaj) prve delavnice. Če sem pri-
čakovala nezanimivo predavanje, ki bi po 
možnosti vzbujalo občutek, da si ali nepo-
memben na trgu dela ali nesposoben pri 
iskanju zaposlitve ali samo s slabo srečo z 
zaposlitvenimi možnostmi, sem se ušte-
la. Izvajalka Osebnostne akademije, ki je 
tudi direktorica podjetja Insights, d. o. o., 
me je že z uvodnim, energičnim in direk-
tnim nastopom pozitivno presenetila. Če 
sem mislila, da bomo samo nemo sedeli 

in se kuhali v še enem vročem dnevu, 
temu ni bilo tako. Že navsezgodaj smo z 
na videz enostavnimi nalogami spodbu-
dili naše sive celice k delovanju. Sledilo je 
delo v skupinah, ki nam je omogočilo, da 
smo se člani vsake skupine bolje spoznali 
in dobili potencial, da iz bežnih znancev 
postanemo prijatelji. Delo v skupinah, 
predstavitev pred vsemi udeleženci, vaje 
za možgane in obilica smeha so povzro-
čili, da je tistih nekaj ur minilo kot en 
sam trenutek.  
Še danes mi odmevajo poudarki tiste-
ga prelomnega dne: »Črtaj negativne 
misli!«, »Pazi na svojo energijo, ki jo 
oddajaš 8 metrov okoli sebe!«, »Bodi 
prijazen, včasih bolj, kot je potrebno!«. 
Poleg tega me je delavnica spodbudila 
k odkrivanju same sebe in svojih želja. 
Hitro sem začutila, da bo ta projekt ne-
kaj novega, drugačnega, nestandardne-
ga. In to so bili dokaj mamljivi razlogi, 
da sem se odločila sodelovati v projektu, 
sploh zato, ker sem se tudi sama znašla 
v prelomnem obdobju svojega življenja 
in nisem več natančno in jasno vedela, 
kako naprej.
Polna dobrih vtisov in radovednosti sem 
komaj čakala prvo individualno delavni-
co. Pogovor o splošnih temah se je kmalu 
obrnil v popolnoma drugo smer, saj sem 
začutila, da je Natalie oseba, ki vidi in ra-
zume posameznika in njegovo prtljago.
Osebnostna akademija mi je omogočila, 
da sem se znova našla in se spoznala, sto-
pila sem na pot odpuščanja, osebne rasti, 
spremenjene miselnosti in okrepila sem 
zavedanje, da je svet na moji dlani, če si 

»Na začetku mi ni bilo všeč, da nismo ve-
deli čisto nič o delavnici. Razumem, da 
niste hoteli vzbuditi pričakovanj, a nekaj 
osnovnih podatkov bi bilo zaželenih, ker 
sem bila na začetku zato zelo skeptična in 
sem se skoraj odločila, da ne bom sodelo-
vala. Zdaj vem, da bi mi bilo žal, če se je ne 
bi udeležila.
To je bila ena boljših delavnic. Mislim, da 
smo se vsi udeleženci našli na točki, kjer 
nismo vedeli, kako naprej, tudi nismo ime-
li motivacije, in Natalie nam je zelo poma-
gala pri tem. Vedela je, kako nam pomaga-
ti, kako nas spodbuditi, in nam pokazala 
objektivno stran naših problemov, da smo 
jih lažje začeli reševati. Pokazala nam je, 
da moramo gledati tudi izza naših okvirov 
in preko mej, ki si jih postavljamo.
Delavnica je bila odlična in mislim, da bi 
še več ljudi veliko pridobilo z njo. Natalie 
si je res vzela čas za vsakega izmed nas in 
izvrstno opravila delo ter nam dala dobre, 
koristne nasvete, ki nam bodo zelo poma-
gali. Menim, da je v tej delavnici vsak od 
nas naredil korake naprej proti svojemu 
cilju,« je iskrena ena od udeleženk.

Mag. Natalie C. Postružnik

le upam tvegati in narediti prvi korak, 
saj se vse ostalo nekako poklopi in ure-
di tako, kot mora biti. Spoznala sem, da 
niso vse tegobe sveta moje in da se mi ni 
treba skrivati za masko nasmeha. Zače-
la sem živeti in naposled sem si dovolila 
čutiti. Občutek svobode je bil nepopisen, 
in to je bila hkrati najboljša in najtežja 
stvar, ki sem jo naredila,« pravi Amadeja 
Mlakar.

BISTRIČANA Z MEDENKO OSVAJATA TRG 
V zadnjih mesecih je v mariborskih kavar-
nah vedno bolj priljubljena medenka. Gre 
za medeno slamico, nad katero so navdu-
šeni predvsem otroci. Medenka je zdrav 
priboljšek, sestavljen le iz dveh sestavin 
– kakovostnega slovenskega cvetličnega 
medu in liofiliziranega sadja, ki zaradi 
posebnega postopka obdelave ohrani kar 
97 odstotkov vseh svojih vitaminov in 
mineralov. Avtorja medenke sta Bistriča-
na Aljaž Tršar in Miha Jedlovčnik. Ideja o 
sladki slamici se je porodila povsem spon-
tano. Kot je pojasnil Aljaž Tršar, so se nek 
večer v prijateljičini kavarni pogovarjali 
o medu. Mihov dedek je znani čebelar in 
prijateljica ga je pobarala, zakaj je med za 
kavarniško porabo pakiran tako neprak-
tično, v majhne plastične posodice. Zato 
sta z Miho začela razmišljati o novi emba-

laži in po več testiranjih prišla do slamice. 
Ponudbo okusov sta iz tradicionalnih raz-
širila na otrokom bolj zanimive okuse (li-
mona, pomaranča in jagoda). Tudi način 
zapiranja medenke je zasnovan tako, da jo 
lahko otrok odpre sam, hkrati pa ščiti tis-
ti del, ki pride v usta. K financiranju pro-
jekta jima je uspelo pritegniti poslovnega 
angela, ki aktivno sodeluje pri nastajanju 
produkta. Sicer pa je Aljaž Tršar povedal, 
da so zadovoljni z zanimanjem za izdelek 
medenka, predvsem glede na to, da je na 
trgu šele slabe tri mesece in da ga zaenkrat 
tržijo le prek svoje spletne strani www.
medenka.com. »V tem času smo uspe-
li spromovirati izdelek do te mere, da ga 
ljudje poznajo ali pa so že vsaj slišali zanj. 
Na naši spletni strani ponujamo tudi nov, 
modernejši način prodaje, ki je vse bolj 

pogost in pri kupcih vse bolj zaželen. Kup-
cem namreč ponujamo možnost naročni-
ne na medenke, kar pomeni, da se lahko 
kupec naroči na izbran paket in ga nato 
vsak mesec (za izbrano obdobje) prejme 
na svoj dom.« V naslednjih mesecih bo 
izdelek že na voljo v nekaterih specializi-
ranih trgovinah z zdravo prehrano, vseka-
kor pa je njihov glavni cilj zasesti mesto 
polic v katerem od supermarketov.

Tomaž Ajd
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TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE
V predhodni številki Informatorja smo 
govorili o dveh ukrepih razpisa Eko 
sklada, Slovenskega Ekološkega sklada: 
37SUB-OB16; E – vgradnja energijsko 
učinkovitega lesenega zunanjega stavbne-
ga pohištva v starejši stanovanjski stavbi 
in F – toplotna izolacija fasade starejše 
eno- ali dvostanovanjske stavbe.
Sledi opis ukrepa G – toplotna izolacija 
strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru v starejši eno- ali dvostano-
vanjski stavbi.
Pravica do nepovratne finančne spodbu-

de se dodeli za izvedbo toplotne izolacije 
strehe ali stropa proti neogrevanemu pro-
storu z najmanj 30 cm toplotne izolacije, 
pri čemer lahko toplotna prevodnost to-
plotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. 
Debelina toplotne izolacije (d) je lahko 
tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d 
≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d 
≤ 0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v 
primeru vgradnje naravnih toplotno izo-
lacijskih materialov, in sicer ne glede na 
vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri na-
vedenem izračunu razmerij se morebitne 

pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po 
tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih 
stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, ne-
povratna finančna spodbuda ne more biti 
dodeljena.
Priznani stroški vključujejo:
–nakup in vgradnjo toplotne izolacije, 
vključno s parno zaporo;
–nakup in vgradnjo paroprepustne folije 
oziroma drugih materialov v funkciji se-
kundarne kritine, vzdolžno letvanje;
–zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. 
mavčno-kartonske plošče, lesene in druge 
obloge, pri izolaciji stropa proti neogreva-
nemu prostoru pa npr. izdelavo betonske-
ga estriha, lesene pohodne obloge;
–pri obnovi ravne strehe tudi strošek 
odstranitve starih slojev, vgradnjo nove 
hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma 
druge zaključne obloge.
Višina nepovratne finančne spodbude 
znaša do 20 % priznanih stroškov nalož-
be, vendar ne več kot 10 evrov na m2 za 
največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali 
stropa proti neogrevanemu prostoru po-
samezne stanovanjske enote. 
Želeli bi opozoriti, da je treba pred začet-
kom obnove poševne strehe veliko pozor-
nosti nameniti podrobnostim izvedbe, 
predvsem lepljenju stikov parne ovire (fo-

JAVNI POZIV 
za izbor operacij za uresničevanje ci-
ljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljča-
ne, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v 
letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je 
na spletni strani http://www.lasdobroza-
nas.si/javni-pozivi/ v sredo, 16. 11. 2016, 
objavila Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja in zato poziva lokalno prebival-
stvo, javni, ekonomski in civilni sektor na 
območju občin Makole, Poljčane, Rače - 
Fram in Slovenska Bistrica 

k prijavi predlogov operacij 
za izvajanje »Strategije lokalnega razvo-

ja LAS Dobro za nas 2014–2020« 

za leto 2016. 
Namen javnega poziva je izbor operacij 
(projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja 
na območju občin Makole, Poljčane, Rače 
- Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016, 
in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni 
poziv se izvaja kot podpora za izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in 
znotraj tega v okviru podukrepa »Podpo-
ra za izvajanje operaciji v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v okviru Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, na-
menjenih za sofinanciranje operacij, iz-
branih na podlagi javnega poziva, znaša 
370.605,00 EUR. Delež sofinanciranja 
operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, 
materiala, naložb, storitev in prispevka v 
naravi, kot je določeno v 28. členu Ured-
be CLLD. Prispevek v naravi v obliki za-
gotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme 
presegati 10 % skupnih upravičenih stro-
škov operacije. Stroški nakupa zemljišč 

lahko predstavljajo največ 10 % skupnih 
upravičenih stroškov operacije. Razliko 
do 100 % upravičenih stroškov in neupra-
vičene stroške krije upravičenec kot nosi-
lec operacije iz lastnih sredstev.
Podrobna vsebina Javnega poziva, raz-
pisna dokumentacija in vloga za prijavo 
operacije so objavljene na spletni strani 
LAS Dobro za nas: http://www.lasdobro-
zanas.si/javni-pozivi/.
Vlogo na javni poziv je treba poslati pripo-
ročeno po pošti na naslov vodilnega par-
tnerja Razvojno informacijski center, Trg 
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, do 31. 
1. 2017 ali osebno dostaviti od ponedelj-
ka do petka v pisarno vodilnega partnerja 
na naslovu Razvojno informacijski center, 
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, 
najpozneje do 31. 1. 2017 do 12. ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom 
dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju 
lokalne akcijske skupine: Razvojno infor-
macijski center Slovenska Bistrica, Trg 
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22 
70) in Tomaž Repnik (02 620 22 73), vsak 
delovni dan od 9. do 13. ure.  

obstoječe izolacije 
ne upošteva.
Nepovratna fi-
nančna spodbuda 
je lahko dodeljena 
le za stanovanjske 
stavbe oziroma 
dele stanovanjskih 
stavb, za grad-
njo katerih je bilo 
gradbeno dovolje-
nje izdano pred 1. 
1. 2003, morebitno 
gradbeno dovo-
ljenje za legaliza-
cijo stanovanjskih 
stavb, zgrajenih 
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lije) med seboj in na stiku folije in stene. 
Zrakotesni trakovi in mase potrebujejo 
čisto in gladko površino, da se lahko ka-
kovostno zalepijo. Pazite tudi na detajle le-
pljenja parne ovire na okvir strešnih oken, 
saj se na to v praksi večkrat pozabi, rezul-
tat pa je neprijetno pihanje ob robu okna. 
Izogibajte se prebojem parne ovire z ra-
znimi kabli. Če pa ne gre drugače, preboje 
parne ovire obvezno dodatno zatesnite. 
Tudi na zgornji strani strehe pod zračnim 
mostom vgradite ali plošče, ki imajo veho 
in utor, če boste vgrajevali deske, pa čez 
njih sekundarno kritino (folijo za ta na-
men). Zlepite vse stike, da preprečite vdor 
vetra s padavinami v konstrukcijo.
V primeru, da se nad bivalnim prostorom 
nahaja betonska plošča in nato še streha, 
je izvedba lahko bolj preprosta. Potrebno 
debelino izolacije lahko izvajalec vgradi 
tako, da jo položi na betonsko ploščo. Če 
ne potrebujete pohodne izvedbe, se lah-
ko uporabi tudi mehka toplotna izolacija, 
npr. v rolah. Če je potrebna pohodna iz-
vedba, pa je bolj primerna trda izolacija, 
čez katero lahko položite še deske oziroma 
plošče na delu, kjer bo pohodna.
Naslednji ukrep je H – vgradnja prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka v stanovanjski stavbi.
Pravica do nepovratne finančne spod-
bude se dodeli za nakup in vgradnjo ene 
od oblik centralnega sistema prezračeva-
nja ali lokalnih naprav za prezračevanje z 
vračanjem toplote odpadnega zraka (re-
kuperacijo). Stanovanjske prezračevalne 
enote s sistemom za rekuperacijo toplote, 
namenjene centralnemu prezračevanju, 
morajo dosegati toplotni izkoristek reku-
peracije toplote (ηt) vsaj 80 % in specifič-
no vhodno moč (SPI) vsaj 0,45 W/(m3/h). 
Naprave za lokalno prezračevanje morajo 
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije 
toplote (ηt) vsaj 65 %.
Ustreznost stanovanjske prezračeval-
ne enote s sistemom za rekuperacijo to-
plote bo preverjana na podlagi izjave o 
skladnosti, podatkovnega lista izdelka za 
ustrezno podnebno cono in na podlagi 
merilnega poročila, na osnovi katerega sta 
bili določeni vrednosti ηt in SPI.
Priznani stroški vključujejo:
–nakup in vgradnjo naprave za centralno 
ali lokalno prezračevanje z vračanjem to-
plote odpadnega zraka;
–nakup in vgradnjo sistema za distribuci-
jo zraka z elementi za vpihavanje in odse-
savanje ter krmilnimi elementi;
–nakup in vgradnjo sistema za predgreva-
nje zraka s toploto zemlje ali vode.
Višina nepovratne finančne spodbude 

znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 2.000 evrov za izvedbo 
centralnega prezračevalnega sistema v po-
samezni stanovanjski enoti oziroma naj-
več 300 evrov na vgrajeno enoto lokalnega 
sistema prezračevanja.
V zadnjem času je s pojavom nizkoener-
gijskih in pasivnih hiš v ospredje stopilo 
tudi mehansko prezračevanje z rekupera-
cijo. Dejansko je postalo nepogrešljiv del 
sistema za dosego porabe energije pod 
30kWh/m2a oziroma ekvivalenta porabi 
3 litrov kurilnega olja /m2a. Prezračevanje 
delimo na decentralno (lokalno) in cen-
tralno. Prvo se največkrat uporablja pri 
obnovah, saj smo v večini primerov ome-
jeni s prostorom oziroma si stranke ne 
želijo vidnih kanalov v prostorih. Zato se 
uporabljajo sistemi, ki na eni strani dove-
dejo zrak iz zunanjosti po filtrih v prostor 
ter ga na drugi strani oziroma v drugem 
prostoru odvajajo na prosto. Lahko imajo 
vključeno rekuperacijo, obstajajo pa tudi 
brez. To so tudi naprave, ki na istem mestu 
sveži zrak spuščajo v prostor in izrabljene-
ga odvajajo na prosto.
Centralni sistemi pa delujejo na način, da 
v eni enoti zajamejo celotni volumen zu-
nanjega zraka, potrebnega za hišo, ga pred 
vhodom obdelajo tako temperaturno kot 
tudi v zračnih filtrih. Ta sveži zrak potem 
vodijo v prostor, iz prostora pa odvajajo 
iztrošen zrak, ki mu odvzamejo večino 
toplote in vlage. Obstajajo tudi prezrače-
valne naprave, ki ta zrak na dovodu vlažijo 
oziroma mu povečujejo vlažnost – ental-
pijski prenosnik toplote. Skupna lastnost 
centralnih sistemov je, da vodijo dovod 
zraka po ceveh v bivalne prostore, odse-

približujejo 100 %. Dober indikator je tudi 
znak PassivHaus Instituta iz Darmstadta.
Kadar bo prek zračnih kanalov potekalo 
tudi hlajenje prostora s hladnim zrakom, 
je treba izvesti toplotno izolacijo kanalov, 
da se prepreči kondenzacija in s tem škoda 
zaradi kondenzata po objektu. 
Kot finalno obdelavo se te cevi večinoma 
pokrijejo z mavčnimi ploščami, tako da 
so vidne le rozete za vpih in odsesavanje 
zraka. Možne pa so tudi odkrite izvedbe.
V praksi se zrak v notranjosti hiše zame-
nja vsako uro, odpade potreba po zračenju 
skozi okna, tako da stalno gibanje zraka 
po prostoru uspešno preprečuje nastanek 
plesni in neprijetnih vonjav. 
Treba je omeniti še kuhinjsko napo v pro-
storu. V takem primeru ni smotrno, da bi 
kuhinjska napa imela izpih neposredno 
na prosto, ampak je treba uporabiti ali 
obtočno napo z ogljenim filtrom ali pa 
predvideti drugačen izpih zraka iz prosto-
ra. Obstaja tudi možnost brez nape, kjer 
prezračevanje opravlja funkcijo odsesava-
nja vonjav.
Nadaljevanje članka prihodnjič.
Za odgovore na vaša vprašanja in po nas-
vete se lahko oglasite v Energetsko sve-
tovalni pisarni Slovenska Bistrica, Trg 
svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, vsak 
četrtek od 16. do 18. ure; naročanje po te-
lefonu na tel. št. 02 62 02 271 ali 02 84 30 
246; kontaktna oseba je Tomaž Pristovnik 
med 8. in 13. uro.

Mark Bržan, dipl. inž. grad, energetski 
svetovalec ENSVET Slovenska Bistrica

savanje pa se vrši v tako imenova-
nih »umazanih » prostorih, kot so 
shrambe, kopalnice, kuhinja. Cevi so 
največkrat okroglega preseka (spiro 
cevi), lahko pa so tudi drugih oblik 
in narejene iz različnih materialov. 
Pomembno je, da imajo cevi certi-
fikat za uporabo ter da se v sistemu 
zagotovi zadostno število dušilcev 
zvoka za preprečevanje tako imeno-
vanega halo efekta (da se glasovi ne 
slišijo iz sobe v sobo). Hitrosti poto-
vanja zraka morajo biti nizke, zato je 
v izogib šumenju priporočljiva izbira 
večjih presekov cevi.
Rekuperatorji so večinoma samos-
tojni, lahko pa so integrirani v to-
plotno črpalko. Pomembno je, da so 
locirani v toplotnem ovoju stavbe, da 
se preprečijo neželene toplotne izgu-
be. Za vsako napravo je deklariran 
odstotek rekuperacije, najboljši se 
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DEFIBRILATOR NA ČREŠNJEVCU 
Leta 2015 sem na seji občinskega sveta dal 
pobudo, da se v okviru proračunske po-
stavke občinskega proračuna za civilno 
zaščito načrtujejo sredstva za nabavo de-
fibrilatorja za območje krajevne skupnosti 
Črešnjevec. Župan dr. Ivan Žagar je pris-
luhnil pobudi, sredstva so bila zagotovlje-
na v proračunu za leto 2016. Defibrilator je 
bil nameščen na stavbo kulturnega doma 

na Črešnjevcu, in sicer v okviru praznovanja krajevnega 
praznika. Potrebno inštalacijo in priključitev defibrilatorja 
je pripravil Peter Žišt. Pobudi za namestitev defibrilatorja 
na dom kulture je prisluhnil tudi KUD Štefana Romiha s 
predsednikom Ivanom Krajnčičem na čelu. Svet krajevne 
skupnosti je v mesecu oktobru 2016 organiziral pouče-
vanje rokovanja z defibrilatorjem, ki ga je izvedel Andrej 
Hudin.

Simon Unuk

25 LET KLUBA ŠTUDENTOV
Končujejo se prireditve v okviru prazno-
vanja 25-letnice delovanja Kluba študen-
tov Slovenska Bistrica. V ta namen bodo 
do konca leta skupaj pripravili 25 dogod-

kov oziroma projektov. Še posebno odmevna je 
bila Bistriška noč ljubezni. 15. oktobra so najprej 
v Mladinskem centru gostili uspešen koncert 
skupine Nude, zaključili pa so jo 29. oktobra s 

»predhalloween« zabavo s sku-
pino Manouche. Med drugim so 
izvedli tudi krvodajalsko akcijo, 
pohod na Osankarico, psihološke 
delavnice in različne turnirje. Po 
besedah Lučke Goričan, predse-
dnice Kluba študentov Slovenska 
Bistrica, bodo pridobljena finanč-
na sredstva namenili v dobro-
delni sklad. Podelili ga bodo na 
zaključni prireditvi 17. decembra 
na vsakoletnem Stand upu Kluba 
študentov Slovenska Bistrica. 

T. A.

32. ŠTAJERSKI VALČEK NAVDUŠIL

Večer zabavne glasbe in smeha z radijci 
Štajerskega vala je navdušil tudi s humor-
jem in premiernim videom.
V nabito polni dvorani Podčetrtek se je 
19. novembra pred okrog 1500 obiskoval-
ci odvrtel že 32. Štajerski valček, Večer s 
prijatelji. Dvorana je bila razprodana že 
nekaj dni pred dogodkom, zabavno-glas-

valci so nastopili priljubljeni izvajalci na-
rodno-zabavne in zabavne glasbe. Zbrane 
so letos zabavali ansambli Unikat, Gadi, 
Petka, Navihanke, Poskočni muzikanti, 
Alfi Nipič, Folklorna skupina Kozje, Ta-
nja Žagar, Lun’ca, skupina M.J.A.V., Seks-
takord, Donačka in Godba Liboje. Skozi 
večer pa so tudi letos krmarili voditelji 

radia Štajerski val, ki so poskrbeli tudi za 
humorne vložke, in z njimi navdušili ob-
činstvo v dvorani. Radijci Davor, Žiga in 
Martin so izkoristili tudi svoj »zlati gumb« 
in pripravili presenečenje; na oder Večera 
s prijatelji so povabili Zlato Martinc, pol-
finalistko šova Slovenija ima talent, ki je 
zapela za vse avtomehanike in fante dobre 
volje. Fantje pa so seveda na odru »odple-
sali« z njo.
Večer s prijatelji zagotovo spet naslednje 
leto
Nadaljuje pa se tudi zgodba Štajerskega 
valčka, ki so ga pred več kot dvema dese-
tletjema začeli radijci Štajerskega vala. Z 
leti se je prireditev nadgrajevala in spre-
minjala, letos pa so mu radijci dodali še 
podnaslov Večer s prijatelji. 

P. R.

beni večer Štajerskega vala je tudi 
tokrat privabil številne obiskoval-
ce od blizu in daleč. Nastopili so 
sami odlični glasbeni gostje, za po-
vezovanje in zabavne vložke pa so 
poskrbeli radijci kar sami in glede 
na odziv dvorane so se v različnih 
vlogah odlično odrezali.
Večer glasbe in smeha navdušil
Pred skoraj tisoč petsto obisko-
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PREDAVANJE O SLADKORNI BOLEZNI

CENTER ZA STAREJŠE METULJ V LETU 2016

Društvo diabetikov Maribor je v sodelo-
vanju z Društvom invalidov Črešnjevec in 
Občino Slovenska Bistrica 16. novembra 
v sklopu projekta Občina po meri invali-
dov, ki pomeni tudi sodelovanje in pove-
zovanje med društvi, izvedlo predavanje o 
sladkorni bolezni. 
Društvo diabetikov Maribor je predstavilo 
delovanje društva, ki vključuje preko 1200 
sladkornih bolnikov in pokriva 22 občin v 
Podravju. Uvodoma je predsednik društva 
predstavil društvo in njegov program, nato 
je predavala zdravstvena delavka Nataša 
Vidnar o zdravi prehrani in kako omiliti 
že nastalo sladkorno bolezen. Dobili smo 
veliko koristnih nasvetov, kako naj bi se 
prehranjevali sladkorni bolniki in tudi 
ostali. Po predavanju se je razvila debata: 
vprašanj za Natašo Vidnar je bilo veliko in 
na vsa je tudi strokovno odgovorila. Tudi 

predsednik društva, Mirko Topolovec, je 
dodal nekaj besed, zastavili pa so vpraša-
nja o delovanju in aktivnostih društva. 
Članom društva je veliko pomenilo, da je 
bilo tovrstno predavanje v Slovenski Bi-
strici, in enotni so si bili, da je tovrstnih 

srečanj v Slovenski Bistrici premalo, saj se 
vse aktivnosti dogajajo v Mariboru, kar 
je omejitev predvsem za tiste, ki nimajo 
lastnega prevoza. 

Anton Kolar

V občini Slovenska Bistrica že 
osmo leto zapored uspešno delu-
je Center za starejše Metulj. Gre 
za eno izmed bolj unikatnih oblik 
povezovanja generacije ljudi, ki so 
v tretjem življenjskem obdobju. V 
Centru se dnevno odvijajo različ-
ne dejavnosti oz. skupine, v kate-
rih se telovadi, poje, pleše, karta, 
keglja, izdelujejo se ročna dela in 
igra namizni tenis. Trenutno de-
luje deset rednih tedenskih skupin 
(telovadba dvakrat na teden) ob 
za to predvidenih terminih skozi 
vse leto. Poleg rednih dejavnosti 
v prostorih Centra pripravljamo 
predavanja in delavnice s temami, 
ki so prilagojene interesom čla-
nov, proslave ob praznikih (letos 
smo skupaj praznovali slovenski 
kulturni praznik, dan žena in ma-

terinski dan ter dan reformacije) in zaba-
ve ob dnevih, kot sta pust in martinovo. 
Organiziramo tudi izlete in pohode. Tako 
smo si ogledali že lep del Slovenije; v leto-
šnjem letu smo bili na Veliki planini, v Ka-
mniku in v Kamniški Bistrici, v Rogatcu, v 
Makolah in na Boču, na kopalnem izletu v 
Banovcih, v Izoli in v Laškem, kmalu pa se 
bomo odpravili v Malo Nedeljo. Bili smo 
tudi čez mejo na Hrvaškem, kjer smo tra-
dicionalno letovali na otoku Rabu.
Decembra pa bo pri nas še posebej zani-
mivo, saj bomo izdelovali adventne venč-
ke, pekli piškote, pripravili silvestrovanje 

in se morda odpravili še na kakšen pohod. 
Pripadnike generacije tretjega življenjske-
ga obdobja, ki za nas še niste slišali ali pa 
bi se nam radi pridružili, vabimo, da si 
ogledate program naših dejavnosti ali se 
osebno oglasite v naših prostorih. Mesečni 
program lahko spremljate na spletni strani 
občine Slovenska Bistrica, KTV Slovenska 
Bistrica in v mesečnem programu TIC-a, 
tedenskega pa v časopisu Panorama. 

Petra Dobnikar, koordinatorka aktivnosti 
v Centru za starejše Metulj



Stran 18 ZAVOD ZA KULTURO Informator, december 2016

PREDPRAZNICNO VZDUSJE V BISTRISKEM GRADU 2016

KONCERTI
• 18. december:
»PESMI MOJIH KRAJEV«, KONCERT MANCE IZMAJLOVE Z GOSTI: 
ob 18. uri v Viteški dvorani Bistriškega gradu; vstopnina: 18 €.
• 27. december:
KONCERT BOŽIČNIH PESMI V IZVEDBI MATJAŽA ROBAVSA IN TOMAŽA PLAHUTNIKA:
ob 18. uri v Viteški dvorani Bistriškega gradu; vstopnina: 15 €.
Vstopnice in informacije o obeh koncertih dobite v sprejemni pisarni Bistriškega gradu; tel. št.: 02-805-53-56

v v
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PREDPRAZNICNO VZDUSJE V BISTRISKEM GRADU 2016
GRAJSKA TRZNICA: vsako soboto med 8. in 11. uro

• 3. december:
skupaj s tamburaši Kavkler in Območno enoto RK Slovenska Bistrica bomo 
zbirali igrače, šolske potrebščine in knjige za obdarovanje otrok.
• 10. december:
tržnica s praznično ponudbo in grajskim lajnarjem.
• 17. december:
grajska tržnica s praznično ponudbo in kulturnim programom dijakov Srednje 
šole Slovenska Bistrica.
• 24. december:
grajska tržnica s praznično ponudbo; za praznično vzdušje bodo poskrbeli 
člani okteta Planika.

• 18. december:
»PESMI MOJIH KRAJEV«, KONCERT MANCE IZMAJLOVE Z GOSTI: 
ob 18. uri v Viteški dvorani Bistriškega gradu; vstopnina: 18 €.
• 27. december:
KONCERT BOŽIČNIH PESMI V IZVEDBI MATJAŽA ROBAVSA IN TOMAŽA PLAHUTNIKA:
ob 18. uri v Viteški dvorani Bistriškega gradu; vstopnina: 15 €.
Vstopnice in informacije o obeh koncertih dobite v sprejemni pisarni Bistriškega gradu; tel. št.: 02-805-53-56

• Sobota in nedelja, 10. in 11. december, od 15. do 19. ure:
Praznično grajsko mesto z ustvarjalnimi delavnicami, Božičkovo 
pošto in ponudbo prazničnih dobrot, daril, okraskov …
• Sobota in nedelja, 17. in 18. december, od 15. do 19. ure:
Praznično grajsko mesto z ustvarjalnimi delavnicami, Božičkovo 
pošto in ponudbo prazničnih dobrot, daril, okraskov ...
• Nedelja, 18. december, ob 17. uri:
adventna maša v grajski kapeli.

• 3. december:
»Ta veseli dan kulture«: brezplačni ogledi 
gradu med 11. in 15. uro.
• 12. december:
Koncert Okteta Planika in komorne 
skupine Vivere: ob 18. uri v Viteški 
dvorani Bistriškega gradu.

PRAZNICNO GRAJSKO MESTO

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE

v

v

v
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PRAZNIcNI DECEMBER 
NA MESTNEM TRGU V SLOVENSKI BISTRICI

Organizator: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
PROGRAM   Od 5. do 31. decembra 2016 

v

Plesni klub Lara: četrtek, 22.12. ob 17.00

Božičkov sejem: ponedeljek, 19.-sreda, 

22. december od 10.00 naprej.

Petek, 23. december od 9.00 naprej.

Sobota, 24. december od 9.00-13.00
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PRAZNIcNI DECEMBER 
NA MESTNEM TRGU V SLOVENSKI BISTRICI

Organizator: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
PROGRAM   Od 5. do 31. decembra 2016 

Božičkov sejem: ponedeljek, 19.-sreda, 

22. december od 10.00 naprej.

Petek, 23. december od 9.00 naprej.

Sobota, 24. december od 9.00-13.00

6PACK ČUKUR 

četrtek, 22. december ob 18.00

GEMAJ

Ponedeljek, 19. december ob 19.00

PLESNA ŠOLA JAYDANCE

Četrtek, 22. december ob 17.00

HARMONIKARJI NINA JAMNIKA

Torek, 20. december ob 19.00

OBERKRAINER

Torek, 20. december ob 20.00

SOUNDFLY

PETEK, 23. december ob 20.00
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DOGAJALO SE BO TUDI ...
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BISTRIŠKI POHODNIKI ZA 
ZDRAVO ŽIVLJENJE
V Slovenski Bistrici že več kot pol leta 
deluje neformalna skupina Bistriški po-
hodniki. Gre za skupino, ki se je udeleži-
la delavnic o zdravi prehrani in zdravem 
načinu življenja v Zdravstvenem domu  
Slovenska Bistrica. Po končanih delavni-
cah so udeleženci sklenili, da bodo orga-
nizirali pohode, primerne njihovi telesni 

pripravljenosti.
Namen skupine je spodbujati ljudi, da se 
gibajo, kjerkoli je to mogoče, spodbuja pa 
predvsem tiste, ki niso navajeni zahtev-
nejših pohodov. Doslej so se predvsem v 
toplejših mesecih odpravili po različnih 
poteh v naših krajih: na pohod od Osan-
karice do Črnega jezera k Trem kraljem, 

ostalih društev in predloge za izlete ter po-
hode drugod po Sloveniji in tudi v tujini. 
Na njihove pohode so dobrodošli prav vsi.

T. A. 

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

CEPLJENJE PROTI MODRIKASTEMU JEZIKU 
Bolezen modrikastega jezika je virusna 
bolezen domačih in divjih prežvekoval-
cev. Bolezen je prisotna v državah Sre-
dozemlja, v zadnjih letih pa se je pojavila 
tudi v državah srednje in severne Evrope. 
Pojavlja se v 27 različnih serotipih. 
V Sloveniji se je bolezen prvič pojavila leta 
2015, v letu 2016 pa so začele za bolezni-
jo modrikastega jezika obolevati ovce in 
goveda.  Bolezen modrikastega jezika se 
kaže s povišano telesno temperaturo, kot 
vnetje nosne in ustne sluznice, slinjenje, 
razjede po smrčku in ustni votlini, vnetje 
očesnih veznic, razjede po vimenu, svitku 
in usnjici parkljev. Pri živalih lahko pride 
do padca mlečnosti, mastitisa, šepanja, 
zvrgavanja in zmanjšane plodnosti. Poleg 
naštetega nastanejo ekonomske izgube še 
zaradi omejitev prometa z živimi žival-
mi in proizvodi. Lastniki so po zakonu 
dolžni ob vsakem sumu bolezni obvestiti 
veterinarja. Edina učinkovita preventi-

va, s katero so v državah zahodne Evro-
pe dosegli status držav prostih bolezni, 
je cepljenje. MKGP in Uprava za varno 
hrano in veterinarstvo sta se odločila, da 
se izvede obvezno cepljenje goved, ovac 
in koz proti bolezni modrikastega jezika. 
Obvezno morajo biti cepljena vsa goveda, 
starejša od enega meseca. Goveda morajo 
biti cepljena dvakrat v razmiku treh do šti-
rih tednov. Enako kot goveda se obvezno 
cepi tudi koze. Samo z enim odmerkom se 
obvezno cepi ovce, starejše od enega me-
seca. Cepljenje govedi, ovac in koz proti 
bolezni modrikastega jezika bo za lastnike 
brezplačno. Kot zapisano, je cepljenje ob-
vezno. V primeru izbruha bolezni modri-
kastega jezika lastniki necepljenih živali 
niso upravičeni do odškodnine.
Na območju upravne enote Slovenska 
Bistrica bo treba dvakrat cepiti približno 
17.000 govedi in enkrat približno 2.000 
ovac. Skupno bomo morali izvesti prib-

ližno 36.000 cepljenj. S cepljenjem se bo 
začelo v prvem tednu januarja 2017, vse 
živali morajo biti cepljene do 31. marca 
2017. Predvidevamo, da bomo prvi krog 
cepljenja goved opravili v januarju, drugi 
krog cepljenja goved v februarju in ceplje-
nje drobnice v marcu.
Organizacijsko bo cepljenje enako kot za 
celotno javno veterinarsko službo v Slove-
niji tudi za Veterinarsko bolnico Slovenska 
Bistrica velik projekt. Lastniki živali bodo 
o cepljenju vnaprej obveščeni. Podatki o 
cepljenju bodo vpisani v dnevnik veteri-
narskih posegov (v hlevsko knjigo) in vne-
seni v centralni informacijski sistem. 
V želji, da brez zapletov čim bolje in pra-
vočasno izvedemo zahtevano cepljenje, 
prosimo lastnike govedi, ovac in koz za 
sodelovanje.

Miran Ačko, dr. vet. med., 
Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica

po Tirgoškem gozdu, Moče-
radovi poti, Bistriškem vint-
garju, od Tinja do Jakčevega 
mlina, od Slovenske Bistrice 
do Spodnje Nove vasi preko 
Kovače vasi, do Zgornje Bi-
strice in Visol ter Zafošta in 
Črnca. Obiskali so tudi Rač-
ke ribnike in ribnik Požeg. 
Pohodi po lokalnih poteh 
so bili posebej zanimivi za 
številne priseljence. Na svo-
ji Facebook strani Bistriški 
pohodniki objavljajo termi-
ne svojih pohodov, pohode 
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EDVARD 
SLAČEK, 
glavni izvršni direktor 
skupine Impol 

Gospod Slaček, v uvodnem govoru na 
letošnjem 12. raziskovalnem simpoziju 
Impola pri Treh kraljih ste dejali, da pri-
ložnosti za razvoj, dokazovanje in rast 
v skupini Impol še nikoli niso bile tako 
brezmejne, kot so danes …
Res je. To ugotovitev med drugim podpira 
tudi dejstvo, da bomo s pripojitvijo novih 
proizvodnih kapacitet v TLM Šibenik prek 
valjarništva in valjanih izdelkov dodatno 
okrepili vstop na tržišče avtomobilske in-
dustrije, kjer velja omeniti zlasti karoserije 
in pa seveda druge dele, ki se izdelujejo iz 
pločevine in valjanih trakov.
Iz vaše pisarne je lep panoramski pogled 
na del mesta. Med Bistričani velja krila-
tica, da če Impol slučajno »kihne«, se bo 
prehlad razširil daleč naokrog …
Najbrž ni daleč od resnice, glede na po-
datek, da je danes v Impolu zaposlenih 
približno 1200 ljudi. Če k temu dodamo še 
njihove ožje družinske člane, se ta številka 
nekajkrat poveča. Ob tem ne gre prezreti 
dejstva, da se večina podpornih oziroma 
servisnih storitev za Impol zagotavlja iz 
lokalnega okolja oziroma zaledja, ali če 
hočete, iz širšega impolskega bazena. Vsi 

vemo, kaj se je v preteklosti dogajalo v 
okolici Slovenske Bistrice, omenil bi Mari-
bor ali Slovenske Konjice, kjer je iz takšnih 
ali drugačnih razlogov propadlo kar nekaj 
večjih tovarn, poslovnih sistemov. Ljudje 
so ostali na cesti, brez služb in osnovne 
eksistence. Če ni zdravega jedra, vizije in 
strategij, ni prosperitete in vse skupaj zgolj 
nazaduje.
Sicer je res, da bolezen nikoli ne počiva, 
ampak skupina Impol je danes uspešen, 
zdrav poslovni sistem, po doseženem 
izvozu se uvršča tik za vlečnimi konji 
slovenskega izvoza, Krko, Gorenjem, 
Revozom, Lekom. Poslovni rezultati, 
zlasti v zadnjem obdobju, so impresivni. 
Med drugim o tem pričajo tudi različna 
priznanja in nagrade …
Ja, Impol se že vrsto let uvršča med pet, 
šest največjih slovenskih izvoznikov. Dob-
re poslovne rezultate in uspešno poslova-
nje vseskozi spremlja in prepoznava tudi 
širše okolje. Deležni smo različnih pri-
znanj in nazivov, s katerimi se nagrajujejo 
dosežki na področju poslovanja oziroma 
gospodarstva. Zadnje v nizu je priznanje 
za najuspešnejše veliko podjetje v Podrav-

ju. Vsa ta priznanja in nagrade nas seveda 
dodatno krepijo v prepričanju, da smo na 
pravi poti.
Polletna bilanca kaže, da boste tudi le-
tošnje leto zaključili zelo uspešno, tako 
glede doseganja prodajnih kot proizvo-
dnih načrtov.
Številke iz polletnega poslovnega poroči-
la kažejo, da presegamo poslovni načrt, 
tako v smislu fizičnega obsega, se pravi 
glede doseženih proizvodnih količin, kot 
tudi vrednostno. Rezultat na koncu ne bo 
odstopal od teh trendov, kar pomeni, da 
bo za nami še eno zelo uspešno poslovno 
leto.
Vsi ti poslovni rezultati seveda niso od 
včeraj. Ti so rezultat znanja, dolgoletnih 
izkušenj ter uspešne kombinacije ma-
terialnih, kadrovskih, organizacijskih 
in drugih resursov. In pa seveda pravo-
časnih investicijskih ciklov. Investicijski 
vložki v zadnjih desetih letih gredo v 
stotine milijonov evrov …
Dobri rezultati seveda niso samoumevni 
in nikoli ne pridejo sami od sebe. Temelji 
za to uspešno poslovno nadstavbo so bili 
postavljeni že pred časom, leta nazaj, ko 
smo očitno pravilno zastavili strategijo 
razvoja. Lahko rečem, da smo danes po-
novno na neki prelomnici, ko si za nasled-
nje desetletje, se pravi nekje do leta 2025, 
postavljamo nove, višje cilje. Prepričani 
smo, da bodo zadani cilji ob koncu tega 
obdobja tudi uresničeni. Omenil bi še to, 
da smo v preteklih desetih letih v opremo 
in v nove tehnološke procese investirali 
okrog 400 milijonov evrov. Tudi v prihod-
njem obdobju bodo ti zneski vsaj podob-
ni, če ne celo višji.
Leta 2002 ste sprejeli poslovno odločitev 
o nakupu srbskega Sevala. Signifikanten 
je zlasti podatek, da se je v določenem 
obdobju po lastniškem vstopu in moder-
nizaciji ter realiziranih investicijah pro-
izvodnja v tem podjetju potrojila, in to 
ob istočasnem zmanjšanju števila zapo-
slenih za približno štirideset odstotkov. 
Verjetno pričakujete podobno uspešno 
zgodbo tudi v TLM Šibenik.
Ti zgodbi nista identični. V primeru 
TLM Šibenik Impol ni lastnik opreme 
in sredstev, ampak zgolj najemnik. Ker 
je TLM podjetje v stečaju, smo na Hrva-
škem ustanovili podjetje Impol TLM, ki 
je, kot že rečeno, vzelo v najem opremo in 
sredstva ter zaposlilo potrebno število lju-
di, s čimer so odpadli problemi, poveza-
ni z zmanjševanjem števila zaposlenih, ki 
smo jih imeli v Srbiji. Smo pa imeli nekaj 
težav zaradi požara na topli valjarni, kar je 
ustavilo proizvodnjo za približno dva me-

Foto: Aleš Kolar
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seca, in smo težave reševali na drug način.
Trg aluminija je eden najhitreje rastočih 
sektorjev na področju primarnih mate-
rialov, ki ga v dobršni meri usmerja av-
tomobilska industrija. Večji del vašega 
izvoza gre sicer na trge držav Evropske 
unije, vendar se že porajajo novi obrisi 
gospodarske ureditve sveta s hitro rasto-
čimi trgi, kot so Brazilija, Indija, Rusija, 
Kitajska, v zadnjem času tudi Indonezi-
ja.
Napovedi glede uporabe aluminija v pri-
hodnje so pozitivne, predvsem na podro-
čju avtomobilske industrije. Dejstvo je, da 
na področju onesnaževanja okolja veljajo 
vse ostrejše omejitve. In aluminij je kovi-
na, ki ponuja možnost vplivanja na zmanj-
ševanje onesnaženosti, recimo z manjšo 
težo vozil zaradi vgradnje aluminijskih 
komponent. Znane so tudi težnje, da bi se 
po letu 2030 prenehalo z izdelavo avtomo-
bilov z motorji z notranjim izgorevanjem, 
nadomestila naj bi jih vozila na električ-
ni pogon. Glede tržnega pozicioniranja 
naših izdelkov pa moram povedati, da je 
približno 95 % našega izvoza usmerjenega 
na trg Evropske unije. Pri izvozu na ob-
močje dežel BRIKS-a pa na uspešnost po-
slovanja med drugim pomembno vplivajo 
tudi stroški transporta, ki seveda dodatno 
ogrožajo konkurenčnost. Recimo, Rusija 
je problematična zaradi visokih carinskih 
dajatev, vendar nam gre tu v prid dejstvo, 
da imata Srbija in Rusija podpisan spora-
zum o brezcarinskem poslovanju, tako da 
z Rusijo poslujemo izključno prek našega 
podjetja v Srbiji.
Če nekoliko poenostavimo, bi lahko rek-
li, da v strogo dohodkovnem smislu na 
poslovni rezultat vplivajo cene oziroma 
nabavne premije aluminija, prodajna 
marža, obvladovanje stroškov in struk-
tura virov financiranja poslovnega siste-
ma.
Vse to načeloma drži, seveda pa so lastni 
stroški oziroma obvladovanje lastnih stro-
škov tisti dejavnik, na katerega imamo 
največji vpliv. V tem kontekstu bi omenil 
sistem varovanja oziroma tako imenovani 
risk management, ko skušamo zavarova-
ti ceno surovine istočasno ob prodaji, da 
tako nevtraliziramo cenovna nihanja.
Sprejeli ste tudi strategijo skupine do 
leta 2025. Med drugim načrtujete pove-
čanje proizvodnih količin in prihodkov 
od prodaje ter nove naložbe.
V okviru sprejete strategije do leta 2025 bi 
posebej izpostavil dva cilja: najprej pove-
čanje skupnih prihodkov na ciljno letno 
vrednost približno 1 milijarde evrov in ko-
ličinski dvig proizvodnje z 220 tisoč ton na 

dobrih 400 tisoč ton. Od tega bo največji 
delež povečanja odpadel na valjarniški 
program. Tudi investicijske naložbe bodo 
v obdobju do leta 2025 dosegle približno 
400 milijonov evrov. Posebej bi izpostavil 
naložbe v termično obdelavo trakov in v 
novo hladno valjarno. K temu je treba do-
dati še povečan obseg potrebnih obratnih 
sredstev.
Ob divizijski organiziranosti Impola ste 
nekoliko spremenili tudi sistem poslo-
vodenja oziroma upravljanja družbe.
No, ključni razlog za modifikacijo sistema 
poslovodenja oziroma upravljanja družbe 
je v tem, da se naša proizvodnja odvija na 
treh lokacijah. Zaradi realizacije skupnih 
ciljev je treba zagotoviti ustrezno koordi-
nacijo razvoja teh sistemov in zagotoviti 
prenos dobrih praks in izkušenj med temi 
nivoji in procesi. Dejstvo je, da postaja ob-
vladovanje vseh teh procesov zgolj z enega 
mesta praktično nemogoče.
Povejva še nekaj o trajnostnem razvoju, 
okoljski osveščenosti, družbeni odgo-
vornosti, pa vpetosti Impola v lokalno 
okolje. Tudi sredstva, ki jih na lokalni 
ravni namenjate za šport, kulturo in 
društvene dejavnosti, so vse prej kot za-
nemarljiva.
Ko omenjamo trajnostni razvoj, je z vidika 
ekonomike aluminija, če se tako izrazim, 
treba upoštevati dejstvo, da je za ponovno 
predelavo sekundarnega aluminija v pri-
merjavi s primarno proizvodnjo potreb-
nih le 5 % energije. Tudi glede varovanja 
okolja so postavljeni zelo visoki standar-
di zaščite. Vsaka nova tehnologija mora 
izpolnjevati zahteve IPPC-direktive in 
ustrezati tako imenovani the best available 
techniques kot eni najnaprednejših pra-
ks na svetu na tem področju. Kar zadeva 
sredstva, ki jih namenjamo za sponzorira-
nje športa, kulture in društvenih dejavno-
sti v lokalnem okolju, se ti zneski na letni 
ravni gibljejo v višini okrog dobrih 100 
tisoč evrov. Vseh želja in potreb pa v tem 
smislu seveda ni mogoče zadovoljiti.
Verjetno v družbi že z nestrpnostjo pri-
čakujete tudi pričetek izgradnje zahod-
ne obvoznice.
Ko govorimo o zahodni obvoznici, je po-
sebej signifikanten podatek, da je treba 
dnevno iz Impola odpeljati med 400 in 
500 ton izdelkov in v obratni smeri pri-
peljati približno isto količino vstopnih 
surovin. Druga težava je iztrošenost in 
preobremenjenost daljnovodov, ki napa-
jajo Impol z električno energijo. Z obvo-
znico bi tako reševali dva problema, na eni 
strani razbremenitev mestnega središča v 
prometnem smislu, na drugi strani pa bi 

z izgradnjo kablovoda v trasi bodoče ob-
voznice zagotovili stabilno oskrbo z ele-
ktrično energijo. Pričakujemo, da se bo z 
izgradnjo obvoznice začelo v prihodnjem 
letu in zaključilo v letu 2018.
V dogovoru s srednjo šolo Slovenska 
Bistrice je letos uveden srednješolski 
program izobraževanja in usposabljanja 
metalurških tehnikov. Tudi štipendije 
ste razpisali.
Ja, v podjetju smo se kar močno angažira-
li, da ponovno vzpostavimo ta srednješol-
ski program metalurškega izobraževanja, 
ki ga v Sloveniji ni bilo skoraj 20 let. Potre-
be po tem profilu naraščajo in če tega ka-
dra ni, pomeni to toliko večje tveganje pri 
upravljanju in rokovanju z opremo, ki pa 
je zelo draga. Razpisali smo 15 štipendij, 
kandidatov je bilo celo več. Računamo, da 
bo število štipendistov, glede na analizo 
potreb v prihodnjih letih, ostajalo na prib-
ližno tej ravni. Ob tem smo se obvezali, 
da bomo v srednji šoli opremili učilnico 
za pouk strokovnih predmetov, istočasno 
bomo dijakom zagotovili tudi opravljanje 
strokovne prakse v Impolu. 
Konec meseca bo v nemškem Düssel-
dorfu sejem Aluminium. Tja se tokrat 
menda odpravlja okrepljena impolska 
ekipa.
Začetki tega sejma segajo v Essen, pozneje 
se je zadeva preselila v Düsseldorf. To je 
največji sejem aluminija na svetu. Impol 
je na tem sejmu s svojim razstavnim pro-
storom prisoten od vsega začetka. Sejem 
je seveda odlična priložnost za srečanja s 
kupci, dobavitelji surovin in opreme, skle-
panje dogovorov, poleg tega lahko vidimo 
in spoznamo, kaj počne naša konkurenca, 
kar je lahko koristen napotek pri usmerja-
nju naših razvojnih aktivnosti.
Nadvse pomenljiva je izjava enega od 
nemških industrijskih menedžerjev, da 
je mobilnost moderne dobe narejena iz 
aluminija. Gospod glavni izvršni direk-
tor, ob koncu, nekoliko za šalo, nekoliko 
zares, kaj pravite, bomo v prihodnje ne-
mara celo oblečeni v aluminij?
Ja, aluminij ima glede tega eno dobro in 
eno slabo lastnost. Na eni strani ima iz-
redno visoko sposobnost refleksije, to se 
pravi odbijanja toplotnih žarkov, tista sla-
ba pa je prevodnost, ki je takoj za bakrom. 
Torej nas ščiti pred viri toplote, ki sevajo, 
če pa bi si to oblekli v hladnem vremenu, 
bi nas še dodatno zeblo, aluminij pa je pri-
soten v zaščitnih oblačilih. Dvomim pa, 
da bodo oblačila iz aluminija v naših do-
mačih garderobah. Midva tega verjetno ne 
bova dočakala … mogoče pa tudi. 

Drago Čož
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• ODPRTJE RAZSTAVE MEDOBČINSKE ZVEZE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV SLOVENSKA BISTRICA IZ PRETEKLOSTI 
ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
• V ČETRTEK, 8. DECEMBRA, OB 18. URI: ODPRTJE RAZSTAVE 

ZDRUŽENJA GORENJSKIH MUZEJEV LIRIKA ČRTE

bogatih zbirk; Gorenjski muzej v Kranju 
fotografije Janeza Marenčiča Pogled od 
zgoraj; Gornjesavski muzej Jesenice ci-
kel Božidarja Jakca na temo Jesenice in 
železarstvo, Muzeji radovljiške občine 
ilustracije z izborom iz zbirke ilustracij za 
otroke in mladino in Tržiški muzej dela 
Davida Premrla Harmonija angelskega 
sveta.

Na območju Gorenjske deluje šest mu-
zejev z dislociranimi enotami. V njih 
se razkrivajo zgodbe z raznovrstnih 
strokovnih področij, od zgodovine in 
arheologije do etnologije in zgodovine 
umetnosti, orisujejo pa dogodke v času 
in prostoru na obširnem gorenjskem 
območju. Ponovno so pripravili skupno 
razstavo, ki tokrat predstavlja izbor iz li-
kovnih zbirk sodelujočih muzejev. Ku-

stosi za umetnostnozgodovinsko stroko 
in galerijske dejavnosti so se odločili, da 
bodo za projekt izbrali motiviko in osnov-
no ploskev (nosilec), ki sta prisotna v vseh 
enotah, in s tem začrtali pot predstavitvi, 
ki so jo naslovili Lirika črte. Predstavljena 
so namreč dela na papirju, a tehnika pri 
tem nima bistvene vloge. Razstava ponu-
ja v tehniki raznovrstna dela pomembnih 
slovenskih umetnikov, ki so tako ali dru-
gače prispevali v galerijske fonde posame-
znih muzejev, hkrati pa z motiviko figure 
začrtuje rdečo nit razstave. Medobčinski 
muzej Kamnik – Galerija Miha Maleš se 
predstavlja z izbranimi deli Mihe Maleša 
in Karla Zelenka na temo Risbe o ljubezni; 
Loški muzej Škofja Loka umetnika Fran-
ceta Miheliča in Iveta Šubica Kukalo v svet 

V ponedeljek, 14. novembra, smo v 
Galeriji Grad odprli že drugo razstavo 
Medobčinske zveze društev upokojen-
cev Slovenska Bistrica. Na odprtju je v 
kulturnem programu nastopila citrarka 
Glasbene šole Slovenska Bistrica Hana 
Hren, vsebino razstave je predstavila 
Herta Žagar, direktorica Zavoda za kul-
turo Slovenska Bistrica, govornik pa je 

bil Gabrijel Cintauer, predsednik Me-
dobčinske zveze društev upokojencev 
Slovenska Bistrica. Razstavo je odprl 
župan Občine Slovenska Bistrica, dr. 
Ivan Žagar.
Tokrat se nam od trinajstih društev, ki 
jih združuje Medobčinska zveza dru-
štev upokojencev Slovenska Bistrica, 
predstavlja naslednjih devet društev: 

DU Črešnjevec, DU Kebelj, DU Laporje, 
DU Leskovec-Stari log, Preloge-Vrhole, 
Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, 
Tinje in Zgornja Polskava. Predstavljajo 
se z vezeninami, izdelki iz keramike, na-
kitom iz lesa, pohorskih kamnin in mine-
ralov, unikatnimi pleteninami, pletenimi 
košarami, čipkami in unikatnimi izdelki 
iz kamna. Med ogledom razstave so si obiskovalci 

lahko v živo ogledali postopek pletenja 
košar, ki ga je prikazal Drago Majerič, 
predenje na kolovratu pa je prikazala 
Hedvika Kočnik. Z umetnostjo klek-
ljanja nas je seznanila Verena Cehtl, 
obdelavo in oblikovanje kamna pa je 
predstavil gost razstave iz Društva upo-
kojencev Oplotnica Marjan Crnič.
Razstava je bila na ogled do 3. decem-
bra 2016.
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• PO VOŠNJAKOVI POTI V VISOLE

• LEVARSKA LIPA
Pred staro šolo na Levarju je stala stara 
lipa, po zgodovinskih virih vse po letu 
1821, ko jo je simbolično ob začetku 
pouka pred njo kot simbol slovenstva 
posadil prvi učitelj na Zgornji Polska-
vi Simon Pernat. Lipa je predstavljala 
osrednje vaško in tudi eno izmed po-

membnejših drevesnih naravnih vrednost 
na območju občine Slovenska Bistrica. 
Zaradi svojih dimenzij (obseg debla 362 
cm) ter pričevalne pomembnosti, je bila 
zavarovana kot dendrološki naravni spo-
menik. 
A lipi je že več kot desetletje upadala vital-
nost in je z odlomi suhih vej ogrožala ljudi 
in avtomobile, ki so bili parkirani pod njo 
pa tja seveda niso sodili. Rastiščni pogoji 
drevesa so se s tem samo slabšali (zbitost 
tal), hkrati pa je prihajalo tudi do poškodb 
koreninskega sistema, debla in vej. Prav 
tako so na propadanje drevesa nakazovale 
na deblu prisotne lesene gobe. 
Treba se je bilo odločiti in na podlagi 
večkratnih terenskih ogledov smo se sku-
paj z Zavodom Republike Slovenije za 
varstvo narave odločili, da lipo odstrani-
mo, na njenem mestu oz. v njegovi nepo-

sredni bližini pa v zgodnjem pomladan-
skem času damo prostor novemu drevesu. 
Takrat se bomo vsi skupaj zbrali pod novo 
lipo in se spominjali zgodb, ki so se stkale 
pod mogočno krošnjo stare levarske lipe.          

Silvo Husu

Če so nekoč govorili, da tam, kjer Vo-
šnjakovci hodijo, še trava ne raste, lah-
ko tudi mi z veseljem povemo, da tam, 
kjer hodimo udeleženci Vošnjakovega 
pohoda, vedno sije sonce.
Na sončno soboto, 22. vinotoka, smo 
se v veliki skupini podali z Zgornje Bi-
strice do Vošnjakove kleti. Na začetku 
nas je bilo okoli sto, na zaključku pa se 
nas je zbralo že okoli 130 pohodnikov 
od blizu in daleč in ostalih, ki razu-
mejo in čutijo Vošnjakovo poslanstvo 
rodoljubnosti. Opremljeni z lončki, 
iz kakršnih so pili nekoč, smo se na 
pot podali po cesti mimo nekdanjega 

bahu navdihnjen prav s pogledi na staro 
cerkev sv. Venčeslava. 
V Visolah, nekoč so jim zaradi odlične 
lege rekli tudi Štajerski Merano, so imele v 
lasti vinograde znane in pomembne dru-
žine, kot so Vošnjaki, Payerji, Egersdorfer-
ji, Levaniči …

Bovhovega mlina in žage do 
Tomazinijeve žage, kjer nam je 
Rudi Juhart povedal vesele in 
žalostne zgodbe domačinov z 
Zgornje Bistrice. 
Ob potoku Podlesek smo se 
povzpeli do Visol in uživali v 
pogledih, ki se niso spremenili 
že stoletja. V njih je užival tudi 
prijatelj dr. Josipa Vošnjaka, 
pisatelj Josip Jurčič, in napisal 
roman o Ivanu Erazmu Taten-

Ob analizi letošnjega pohoda bi se prav 
posebej radi zahvalili predsedniku KS 
Impol Dušanu Leskovarju za pomoč 
pri organizaciji, članom FS KUD Lojze-
ta Avžnerja Zgornja Ložnica, ki so nas 
spremljali po celotni poti, Vaberškim 
fantom, recitatorju Danilu Janžiču in 
vsem ostalim pripovedovalcem. Veli-
ka zahvala gre prijaznim domačinom 

za rujno kapljico in prigrizek, Romanu 
Dornu, družini Tomazini, Konradu Po-
gorevcu, družini Gabrc, družini Lerher, 
družini Pintarič - Lunežnik in gospodu 
Pergerju.
Zaključimo lahko, da živimo v lepih 
krajih, polnih zgodb in ponosnih do-
mačinov, ki pa se jih včasih premalo 
zavedamo.
Vabljeni prihodnje leto na že 4. Vošnja-
kov pohod.
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Kreativna šola MAGIJA GLINE 
16/17 v Slovenski Bistrici
V keramičnem ateljeju Centra domače in 
umetnostne obrti, Grajska 13, Slovenska 
Bistrica, je v petek, 18., in v soboto, 19. 11., 
potekal prvi od devetih tečajev devetme-
sečnega programa Velike šole keramike 
Magija gline 16/17. 
•Velika šola keramike Magija gline obsega 
devet zaključenih učnih enot. Vključuje-
jo predavanja, delavnice, praktično delo, 
preizkuse, analize, individualna svetova-
nja, med enim in drugim modulom pa sa-
mostojno delo v obliki projektov in nalog.
• Poteka enkrat na mesec, vsak tretji petek 
in tretjo soboto v mesecu. 
• Urnik: • ob petkih od 17 do 20. ure;
 • ob sobotah od 9. do 13. ure.
• Vodi jo izkušen mentor in avtor priroč-
nika »Keramika«, keramik Zvonko Bizjak. 

• Ob zaključku izobraževalnega programa 
prejmete potrdilo o opravljenem 80-ur-
nem usposabljanju.
•Šola je del programa, ki ga izvaja Zavod 
za vseživljenjsko učenje in produkcijo kre-
ativnih dogodkov Zajtrk v Glinokopu v 
sodelovanju z Centrom DUO, rokodelsko 
zadrugo, z. b. o.
PROGRAM : 
• PET + SOB, 16., 17. DEC 2016
Oblikujemo geometrijsko telo: kocko, pi-
ramido, valj, stožec ... S tehniko valjanih 
plošč. Uporabimo šamotirano glino. Lepi-
mo in zgladimo. Ustvarimo teksturo. Izde-
lek pobarvamo z engobami in pripravimo 
na peko. Izdelke pravilno naložimo v peč.
• PET + SOB, 20., 21. JAN 2017
Spoznamo in s prakso usvojimo osnove 
vrtenja na lončarskem kolesu. Nastale vr-
tenine pobarvamo z engobami.   

roma glazurno peko. Nalagamo glazirane 
izdelke v peč.        
• PET + SOB, 17., 18. MAR 2017       
Spoznamo in preizkusimo tehniko terra 
sigillata. 
Starodavna antična tehnika  poslikave gli-
nastih predmetov. 
• PET + SOB, 21., 22.  APR 2017       
Spoznamo in preizkusimo tehniko goli 
raku. To je japonska tehnika redukcijskega 
žganja. Daje izjemno lepe, neponovljive in 
nepredvidljive učinke.  
• PET + SOB,  19., 20. MAJ  2017      
Spoznamo in preizkusimo tehniko corda 
seca. To je starodavna perzijska tehnika 
poslikave keramičnih ploščic. Omogoča 
natančno izvedbo zapletenih geometrij-
skih ali figuralnih vzorcev.                            
• PET + SOB, 16., 17. JUN 2017
Spoznamo in preizkusimo tehniko buche-
ro. To je etruščanska tehnika žganja kera-
mike. Daje sijajne rezultate, ki so nepred-
vidljiva igra ognja in dima.
• PET + SOB,  21., 22. JUL 2017
Spoznamo in preizkusimo tehniko majo-
lika. To je tehnika glaziranja rdeče lonče-
vine z belo neprosojno glazuro in fino po-
slikavo z uporabo pigmentov in oksidov. 
Rišemo na surovo glazuro. Pripravimo 
izdelke za glazurno peko in naložimo peč. 
Programiramo temperaturo in časovnico 
žganja.
•Šolnina za devet tečajev je 900 evrov. 
Vključuje mentorstvo, material in žganje 
izdelkov. Poravna se v več obrokih. Mo-
žne so prijave za posamezen modul/tečaj. 
Šolnina za posamezni tečaj je 110 evrov. 
Prijave in informacije so možne:
•po e-pošti : magijagline@gmail.com; št. 
mob. tel.: 040 576 595,
•v Centru DUO, zadruga.cduo@gmail.
com; 040 160 641; 040462 339,
Dobrodošli tudi na obisk! Magija gline 
– ponese nas v globine in višine, kjer še 
nismo bili. 

V predprazničnih dneh vas vabimo na rokodelske delavnice 
za otroke in odrasle, kjer si boste lahko sami izdelali okraske 
za posebno praznično vzdušje ali izvirna unikatna darilca za 

svoje najbližje.
Pričakujemo vas v četrtek, 15., in v četrtek, 22. 12. 2016, od 

16. do 18. ure v prostorih keramične delavnice Centra domače 
in umetnostne obrti (pristava gradu), Grajska 13, Slovenska 

Bistrica. 
Cena delavnice je 5 do 10 € na osebo, odvisno od materiala, ki 

ga boste potrebovali.
Dobrodošli!

OKRASIMO DECEMBER

USTVARJANJE 
NAS USTVARJA

•Namenjena je vsem. 
Posebej jo priporočamo 
likovnim pedagogom, 
vzgojiteljem in vsem kre-
ativcem. Brezposelnim 
lahko omogoči nov po-
klicni začetek.
• V devetih izobraževal-
nih modulih pridobite 
celovito in kompleksno 
znanje, ki vam omogoči 
samostojno ustvarjanje 
na področju keramike.

• PET + SOB,  17., 
18.  FEB 2017

Nadaljujemo z os-
novami vrtenja na 
lončarskem kolesu. 
Biskvitno žgane vr-
tenine poslikamo s 
podglazurnimi bar-
vami. Glaziramo s 
transparentno gla-
zuro. Pripravimo iz-
delke za drugo ozi-
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MOČ HUMANOSTI 
Osnovni družbeni vrednoti sta solidarnost in 
pomoč ljudem v stiski, ne glede na raso, bar-
vo kože, spol, jezik, narodno ali socialno pri-
padnost, vero, politično in drugo prepričanje.
150 let delovanja Rdečega križa v Sloveniji 
pomeni neizmerno veliko človekoljubnega 
dela tisoče in tisoče prostovoljk in prosto-
voljcev, ki spoštujejo, spodbujajo in neguje-
jo solidarnost med ljudmi. Rdeči križ deluje 
na osnovi Zakona o Rdečem križu Slovenije, 
Statuta mednarodnega gibanja Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca, Statuta nacionalnega 
in območnega društva in sedmih Temeljnih 
načel Rdečega križa in Rdečega polmeseca: 
humanost, nepristranskost, nevtralnost, ne-
odvisnost, prostovoljnost, enotnost, univer-
zalnost.
Območno združenje Rdečega križa Slove-
nije Slovenska Bistrica deluje v 19 krajevnih 
organizacijah Rdečega križa in ima 371 pro-
stovoljk in prostovoljcev ter 4380 članov in 
članic. 

KRVODAJALSTVO
Krvodajalstvo v Sloveniji temelji na pro-
stovoljnosti, anonimnosti in brezplačnosti. 
Dnevno mora darovati kri 400 krvodajalk in 
krvodajalcev, da zadostimo potrebam zdra-
vstva – to je 200 litrov krvi. V Območnem 
združenju RKS Slovenska Bistrica smo letos 
organizirali 17 rednih krvodajalskih akcij. 
V enajstih mesecih letošnjega leta je kri da-
rovalo 2584 krvodajalk in krvodajalcev, kar 
pomeni preko 7 odstotkov vseh prebivalk in 
prebivalcev občin Makole, Oplotnica, Poljča-
ne in Slovenska Bistrica. 242 krvodajalcev je 
prvič darovalo kri.
Naši vitezi krvodajalstvaso: Jože Kos s Kosta-
njevca (kri daroval 114-krat), Anton Košič s 
Križnega Vrha (110-krat), Branko Lunder s 
Spodnje Polskave (112-krat) in Zdravko Širec 
iz Kočnega ob Ložnici (146-krat). 
Hvala vsem krvodajalkam in krvodajalcem, 

ker pomagate, da veliko življenj z vami teče 
dalje.
V mesecu decembru lahko kri darujete v 
Centru za transfuzijsko medicino UKC Ma-
ribor: ob torkih, od 7.00 do 17.30, 
ob četrtkih, od 7. do 11. ure.
Slovenija transplant – projekt Darovalec:  
Območno združenje RKS Slovenska Bistrica 
je pooblaščena organizacija za zbiranje pri-
stopnih izjav darovalcev. Opredelitev za da-
rovanje je nevidno zapisana na kartici zdra-
vstvenega zavarovanja. V letošnjem letu smo 
evidentirali le eno pristopno izjavo darovalca. 
Postanite darovalec - dajte življenju prilož-
nost.

               SOCIALNA DEJAVNOST
S prostovoljnim delom zagotavljamo izvaja-
nje različnih prvih in nujnih pomoči posa-
meznikom in družinam v stiski, ki nimajo 
osnovnih eksistenčnih pogojev za življenje. 
Vse več ljudi išče pomoč Rdečega križa v 
materialni in finančni obliki, npr. plačilo po-
ložnic nekaterih osnovnih življenjskih stro-
škov. Rdeči križ nima namenskih sredstev 
za to dejavnost, sredstva so prostovoljni pri-
spevki in donacije pravnih in fizičnih oseb.
Pomoč nudimo v obliki: oblačil, obutve, šol-
skih potrebščin, prehrambnih in higienskih 
artiklov, pohištva,  gospodinjskih pripomoč-
kov, igrač …
V enajstih mesecih letošnjega leta smo evi-
dentirali 2675 prejemnikov materialne in ne-
materialne pomoči:
• razdelili smo 8 ton oblačil in obutve (28.050 

kosov otroških, moških in ženskih oblačil 
ter 1425 parov čevljev),

• 105 kosov pohištva, vzmetnic, bele tehnike, 
…

• 41 ton prehranskih artiklov (41.226 kg hra-
ne) iz ukrepa Evropske unije, sredstev Rde-
čega križa Slovenije in sredstev FIHO;  raz-
delili smo 2754 kg pralnega praška; 

nje otrok, sredstva za obnovo stanovanjske 
hiše po požaru - skupaj: 9.771,33 €;

• s šolskimi potrebščinami smo pomagali 160 
otrokom.

• Rdeči križ zbira zamaške za pomoč bolnim 
otrokom; akcija ima socialni, ekološki in 
vzgojni pomen. 

Skladišče Rdečega križa (v prostorih gasilske-
ga doma Prostovoljnega gasilskega društva 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 23, tel. 
št.: 02 8181645) je odprto ob delavnikih vsak 
torek od 9. do 13. ure in vsako sredo od 12. 
do 16. ure. Tu lahko oddate stvari, ki jih več 
ne potrebujete, a so še uporabne. Oblačil pred 
oddajo ni potrebno odnesti v čistilnico, naj pa 
bodo čista, cela in uporabna. 
Območno združenje RKS Slovenska Bistri-
ca izvaja programe ohranjanja socialnih sti-
kov: druženje in pomoč starejšim,  pomoč 
na domu in obiskovanje ostarelih in mlajših 
bolnih, invalidnih in osamljenih oseb ter 
obiskovanje in druženje ob visokih osebnih 
jubilejih in praznikih (do novembra 2016 so 
prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa 
opravili več kot 1000 obiskov). V sodelovanju 
z občinami in krajevnimi skupnostmi organi-
ziramo srečanja starejših krajanov in krajank 
po KO RK (letos 18 srečanj – 1475 udeležen-
cev). V prazničnem decembru bomo obiskali 
stanovalce Doma dr. Jožeta Potrča v Poljča-
nah in Slovenski Bistrici ter drugih domovih 
in starejše, ki se zaradi zdravstvenih razlogov 
niso udeležili srečanja. 

PRVA POMOČ
Obvladovanje ukrepov v prvi pomoči pome-
ni vsakodnevno pripravljenost za samopo-
moč in pomoč drugemu.  
V enajstih mesecih letošnjega leta smo izved-
li:
• 6 tečajev prve pomoči na delovnem mestu 

za podjetja in evidentirali 117 udeležencev;
• 12 tečajev in izpitov prve pomoči za voznike 

motornih vozil. Izpit je opravilo 241 kandi-
datov;

• v okviru akcije »Sekunde rešujejo« in ob 
evropskem dnevu oživljanja smo izvedli 
11 tečajev temeljnih postopkov oživljanja 
z defibrilatorjem in evidentirali 193 udele-
žencev;

• ekipe prve pomoči CZ in RK so se udeležile 
regijskega in državnega preverjanja usposo-
bljenosti;

• v okviru projekta »Samo eno življenje imaš 
- pazi, kako z njim ravnaš« smo aprila 2016 
izvedli 11. lokalno preverjanje usposoblje-
nosti osnovnošolskih ekip prve pomoči (so-
delovalo je sedem ekip učenk in učencev iz 
šestih osnovnih šol); 

• FACE 2016: v sodelovanju z Izpostavo UR-
SZR Maribor smo pripravili delovno točko 
evropskega preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči, ki je bilo julija v Ljubljani.

• 5600 kg jabolk (v 
skladu z Uredbo 
Vlade RS o začasnih 
izrednih ukrepih na 
trgu s svežim sad-
jem – ruski embar-
go na uvoz hrane);

• s plačilom položnic 
smo pomagali 105 
družinam: plačilo 
elektrike, ogrevanja, 
vode, zdravstvene-
ga zavarovanja, in-
ternetnih storitev za 
šolarje, prispevali 
smo za šolo v nara-
vi, šolsko prehrano, 
zdravstveno letova-
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             LETOVANJE OTROK

Na zdravstveno in socialno letovanje otrok in 
odraslih v Mladinskem počitniškem domu 
Frankopan v Punat na otoku Krku in v Mla-
dinskem zdravilišču in letovišču Rdečega 
križa Slovenije Debeli rtič smo v bmočnem 
združenju RKS Slovenska Bistrica napotili 
151 otrok in 2 odrasli osebi. Letovanje je še 
posebej pomembno za otroke iz socialno šib-
kejših okolij in za otroke z zdravstvenimi te-
žavami. Pomembno je, da so otroci v družbi 
sovrstnikov, da širijo krog prijateljev, da skozi 
različne aktivnosti razvijajo svoje potenciale. 
Počitnice ob morju so za mnoge otroke še 
vedno težko dosegljive.
Janko Predan, dr. med., predsednik Rdeče-
ga križa Slovenije – Območnega združenja 

Slovenska Bistrica, pravi: »V časih, ki niso 
enostavni, so nasmeški na obrazih otrok, ki 
jim Rdeči križ omogoči letovanje, zagotovo 
največje darilo. Med njimi so tudi otroci, ki 
sicer počitnic ob morju letos ne bi doživeli. 
Uresničili smo njihove želje in jim omogoči-
li, da pozabijo na svoje stiske, strahove in da 
se počutijo enakopravni. Iskrena hvala vsem, 
ki s svojimi dejanji omogočate otrokom lepo 
preživljanje počitniškega časa.« 

MLADI RK
Podmladek Rdečega križa v osnovnih šolah  
ter dijaki in študentje sodelujejo v projektih 
Rdečega križa: »Mladi in humanost kot zrca-
lo samopodobe – spoznavajmo drugačnost«,  
»Od potreb do akcije«, YABC – »Mladi za 
boljši svet« – delavnice po metodi vrstnik vr-
stniku, »Samo eno življenje imaš – pazi, kako 
z njim ravnaš« (evropska kampanja Rdečega 
križa o varnosti v cestnem prometu in znanju 
prve pomoči), »Drobtinica« (mednarodna 
kampanja ob svetovnem dnevu hrane – Hun-
ger Day), program EFFEKT (cilj programa je 
spremeniti odnos in toleranco staršev do pitja 
alkohola mladostnikov). 

POSTAJE RDEČEGA KRIŽA
Postaje Rdečega križa delujejo s ciljem varo-
vanja in krepitve zdravja, svetovanja in osve-
ščanja. V zdravstveno preventivnih akcijah 
krajevnih organizacij Rdečega križa je bilo 
evidentiranih več kot 1000 uporabnikov sto-
ritev: meritve holesterola, sladkorja v krvi, 
trigliceridov in krvnega tlaka, meritve kostne 
gostote ter osnovne laboratorijske preiskave 
krvi. Meritve enkrat mesečno opravljajo pro-
stovoljci Rdečega križa na Zgornji Ložnici, v 
Oplotnici in v  Območnem združenju RKS 

Slovenska Bistrica, štirikrat letno pa na Keb-
lju. Preostale krajevne organizacije Rdečega 
križa organizirajo meritve enkrat letno.
V osnovnih šolah in krajevnih organizacijah 
Rdečega križa smo izvedli 42 zdravstveno 
preventivnih delavnic in predavanj o različ-
nih oblikah zasvojenosti, o zdravem načinu 
življenja, o odnosih med partnerji, zdra-
vi spolnosti, motnjah hranjenja, delavnice: 
»Močnejši od droge«, o oblikovanju samopo-
dobe, delavnice prve pomoči, predavanja: o 
demenci, osteoporozi, inkontinenci, raku pri 
moškem in ženski, raku dojk in pouk otipa 
prsi, bolezni srca in ožilja, kaj storiti zase in za 
kakovosatno življenje, o socialno varstvenih 
prejemkih in oprostitvah, izvedli smo tečaj 
nege bolnika na domu (16 udeležencev) …  
Skupaj udeleženih 991 otrok in odraslih. 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKA BISTRICA

Ob zaključku leta izrekava zahvalo vsem 
sodelavkam in sodelavcem Rdečega križa, 
krvodajalkam in krvodajalcem za vse, kar 

ste storili za dobro ljudi. 
Spoštovane občanke in občani,

bodite srečni z življenjem in v življenju, 
odprti vsemu lepemu in dobremu. To je 
pot v veselje, pot v premagovanje tesnob 

in stisk, in to je prava pot k cilju.
SREČNO 2017.

 Območno združenje Rdečega križa 
Slovenije Slovenska Bistrica,

občin Makole, Oplotnica, Poljčane in 
Slovenska Bistrica

Janko Predan, dr. med., predsednik
Marija Bračič, sekretarka

VELIK DOBRODELNI KONCERT »ZA NOV KOMBI«
Učenci in učitelji Osnovne šole Minke 
Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica va-
bijo na velik dobrodelni koncert. Z veli-
kim veseljem so nam na pomoč priskočili 

Poskočni muzikanti, ki bodo sodelovali 
na našem koncertu in nam tudi pomagali 
pri njegovi organizaciji. Zbrana sredstva 
bomo namenili za nakup novega vozila.

-učenci in učitelji naše šole.
Na omenjenem koncertu bomo imeli za 
obiskovalce tudi velik srečelov. 
Pridružite se nam in podprite naša pri-
zadevanja v SREDO, 21. 12., ob 18. uri v 
športni dvorani srednje šole v Slovenski 
Bistrici.
Vstopnice po ceni 10 evrov so vam na vo-
ljo v TIC Slovenska Bistrica in informacij-
ski pisarni Europarka.
Generalni medijski sponzor prireditve je 
radio Net fm. Pri oglaševanju in organi-
zaciji nam pomagajo tudi Sazas, MP pro-
dukcija, Adria Media in Tiskarna Ekart.

Vljudno vabljeni

Renato De Corti

Na dobrodelnem 
koncertu bodo 
sodelovali: 
-Poskočni muzi-
kanti, 
-skupina Jebe`la 
cesta,
-orientalske ple-
salke iz plesne de-
lavnice Zahir,
-Miran Rudan, 
-Nuša Rojs, 
-skupina Skater, 
-Dejan Vunjak, 
-Gadi, 
-skupina Sonus 
ter 
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V Sloveniji letos potekajo že 26. Dnevi 
evropske kulturne dediščine in 4. Teden 
kulturne dediščine. Dnevi evropske kul-
turne dediščine so vseevropski projekt, 
ki poteka pod okriljem Sveta Evrope in 
Evropske unije ter je na evropski ravni 
na področju kulture tudi najbolj prepo-
znaven, saj povezuje 50 držav, 6.000 mest, 
30.000 spomenikov in privabi na oglede 
več kot 20.000.000 obiskovalcev širom 

Evrope.
Teden kulturne dediščine je namenjen 
predvsem mladim (predšolskim, osnov-
nošolskim in srednješolskim otrokom). 
Za sodelovanje pri dejavnostih v okviru 
tega tedna smo se odločili tudi na naši šoli 
in se v petek ter soboto posvečali projektu 
Dediščina okoli nas – arhitektura 20. sto-
letja: kaj se skriva za temi zidovi.
V petek, 30. septembra, so na šoli potekale 
različne delavnice na temo arhitekturne 
kulturne dediščine. Učenci smo pod vod-
stvom učiteljev razvijali pravilen odnos 
do zaščite slovenske kulturne dediščine, 
spoznavali stavbno kulturno dediščino 
in ustvarili veliko zanimivih izdelkov. V 
soboto, 1. oktobra, smo imeli učenci in 
učitelji naše šole delovno soboto, s katero 
smo zaključili projekt ob Tednu kulturne 
dediščine – Dediščina gre v šole. 
Ob osmi uri zjutraj smo se zbrali pred 

šolami (Spodnja Polskava, Zgornja Pol-
skava in Pragersko), ki jih obiskujemo. V 
nahrbtnike smo spravili malico, vzeli ze-
mljevide, ki so jih dan poprej pripravili pri 
delavnicah, in se skupaj z učitelji in starši 
odpravili raziskovat svoj domači kraj in 
bližnjo okolico. Na poti smo spoznavali 
pomembne objekte kulturne dediščine in 
se učili o arhitekturnih stvaritvah iz 20. 
stoletja. Ob izbranih objektih so stali naši 
učenci, ki so nam povedali veliko zanimi-
vosti o zgodovini teh objektov in o njihovi 
zdajšnji uporabi. Pri vsaki hiša je stala tudi 
tabla s fotografijami objektov iz preteklo-
sti, zapis je bil preveden še v nemščino in 
angleščino. Preživeli smo lep, sončen dan 
v družbi sošolcev, prijateljev, staršev in 
drugih pohodnikov, na poti smo se dru-
žili, pogovarjali in izvedeli ter se naučili 
veliko novega.

Šolski novinarji,
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava

SLOVESNO ODPRTJE PRENOVLJENEGA 
ŠMARTNEGA NA POHORJU 

V okviru prireditev ob krajevnem prazni-
ku KS Šmartno na Pohorju so v nedeljo, 
13. novembra, slovesno odprli prenov-
ljeno vaško jedro. Po letu dni so namreč 
zaključili dela. Večino denarja za milijon 
evrov vredno naložbo je prispevala Obči-
na Slovenska Bistrica iz občinskega prora-
čuna, 120.000 evrov pa krajevna skupnost. 

samoumevna. V naslednji fazi razmišlja-
mo o zasaditvi drevoreda, zelenih površin. 
Predvidoma spomladi bomo prenovili 
spomenik NOB in razsvetljavo na poko-
pališču,« je povedal Modest Motaln. Pred 
odprtjem je v Osnovni šoli Šmartno na 
Pohorju potekala tudi osrednja prireditev 
ob krajevnem prazniku. Najvišje krajevno 
priznanje so letos podelili Lovski družini 
Šmartno na Pohorju ob 70-letnici delova-
nja, zahvalo krajevne skupnosti je prejela 
tudi Občina Slovenska Bistrica za prenovo 
vaškega središča. Zahvalili so se še Alojzu 
in Francu Ačku za trud pri odkrivanju po-
vojnih morišč na vzhodnem Pohorju in 42 
lastnikom zemljišč, ki so tvorno sodelova-
li pri prenovi vaškega jedra.     

Tomaž Ajd

Foto: Tjaša Korošec Prenovo vaškega jedra so načrtovali že 15 
let, pred štirimi leti pa so dobili gradbe-
no dovoljenje. Rekonstruirali so cesto v 
vaškem središču, uredili pločnik, fekal-
no in meteorno kanalizacijo ter električ-
ne in druge vode. Vse to se dopolnjuje s 
parkiriščem, ki ga je pred dvema letoma 
v vasi uredila krajevna skupnost. Trak so 
slovesno prerezali župan Občine Sloven-
ska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik 
KS Šmartno na Pohorju Modest Motaln, 
predstavnik Komunale Slovenska Bistri-
ca Simon Unuk in šmarski župnik Dejan 
Frangež. »S prenovo smo izboljšali prome-
tno varnost, prenovljeno vaško jedro pa 
je tudi estetsko privlačno. Dokazali smo, 
da lahko tudi kraji, oddaljeni od mestnih 
središč, dobijo opremo, kot sta kanaliza-
cija in javna razsvetljava, ki je za meščane 

PLETEMO, PLETEMO NITKE MED-
GENERACIJSKEGA SODELOVANJA 

sti življenja varovancev doma s svojo iskri-
vostjo, nagajivostjo, odprtostjo …
V mesecu oktobru smo obiskali varovance 
doma in skupaj z njimi izvedli športne igre 
v okviru projekta Simbioza giba, pri kate-
rem sodeluje dom. Preko gibanja in igre 
smo kakovostno preživeli skupni čas ter 
tako obogatili naše sodelovanje. Ponosni 
smo, da nadaljujemo s tkanjem preproge 
generacij, saj se nitke znova in znova pre-
pletajo. Idej za sodelovanje nam zagotovo 

V vrtcu Ciciban skupaj z enoto doma sta-
rejših občanov dr. Jožeta Potrča v Sloven-
ski Bistrici že četrto leto zapored pletemo 
nitke medgeneracijskega sodelovanja. 
Prav to sodelovanje dobiva v današnjem 
času vse večji pomen. Vzajemnost med 
obema generacijama je izrednega pomena. 
Gre za vidik socialnega učenja, v katerem 
otroci prevzamejo določene izkušnje sta-
rejših, doživljajo prijetne skupne trenutke 
in hkrati prispevajo k izboljšanju kakovo-

ne bo zmanjkalo.
Barbara Špes

DEDIŠČINA GRE V ŠOLE
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USPEŠNO ZAKLJUČENO USPOSABLJANJE 
ZA BREZPOSELNE OSEBE

Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica je 
od septembra potekalo brezplačno uspo-
sabljanje za brezposelne osebe. Štiri pro-
grame (vrtnar pridelovalec, socialni os-
krbovalec na domu, knjigovodja in vodja 
projekta) je skupno obiskovalo 83 odra-
slih udeležencev izobraževanja. Progami 
so bili namenjeni pridobitvi poklicnih 
kompetenc, ki bodo neposredno izboljša-
le položaj vključenih brezposelnih oseb na 
trgu dela in jim omogočile zaposlitev. Prvi 
učinki so se že pokazali, saj se je že za-
poslilo 15 % udeležencev, načrtujemo pa, 
da bo službo našla vsaj tretjina vključenih. 
Programe smo načrtovali skupaj z Zavo-
dom za zaposlovanje oziroma Uradom za 

delo Slovenska Bistrica in pri tem izhajali 
iz zaznanih potreb. Udeleženci usposa-
bljanj so v celoti in zelo uspešno opravili 
program, tako teoretični del kakor tudi 
praktično usposabljanje. Nekateri poklici 
so bolj sezonske narave, zato tudi Klemen-
tina Pristovnik, ki se je usposabljala za vr-
tnarko pridelovalko računa na zaposlitev 
v spomladanskih mesecih, ko se prične in-
tenzivna vzgoja rastlin. Usposabljanje jo je 
navdušilo za zanimiv poklic, najbolj pa so 
bile dragocene izkušnje, ki jih je pridobi-
la neposredno z delom v vrtnariji. Z novo 
pridobljenimi znanji in kompetencami so 
se znatno povečale možnosti za zaposlitev, 
zato je optimistična tudi Andreja Kov-
še udeleženka usposabljanja v programu 
vodja projektov. Praktično usposabljanje z 
delom je opravljala v podjetju, ki opravlja 
gospodarsko javno službo. V istem progra-
mu se je usposabljala tudi Zlatka Keček, ki 
je zaposlitev že dobila. Poudarila je, da je 
na tečaju pridobljeno znanje pomembno, 
in dodala, da je za uspešno zaposlitev po-
membno pridobiti čim več izkušenj, tudi 

neformalnih, ki jih je sama pridobila skozi 
volontersko in občasno delo v preteklosti. 
Udeleženke programa socialni oskrbova-
lec na domu so se usposabljale za zahteven 
poklic, po katerem bo v prihodnosti zago-
tovo vedno več povpraševanja, zato je bila 
njihova skupina največja.  Knjigovodje so 
dobili veliko praktičnega znanja o vodenju 
poslovnih knjig, zbiranju in urejanju knji-
govodskih podatkov, knjiženju poslovnih 
dogodkov in nadzoru procesa knjigovo-
denja. Nekateri udeleženci bodo na tečajih 
pridobljeno znanje dodatno certificirali v 
postopku pridobivanja nacionalne poklice 
kvalifikacije.
Programe usposabljanja za brezposelne 
osebe je v celoti financiralo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Skupaj je 
država namenila preko 1,5 milijona evrov 
sredstev, usposobilo pa se je okoli 2000 
brezposelnih oseb. 

Mag. Brigita Kruder,
direktorica LU
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BISTRIČANKA JANJA RAKUŠ NA DVEH 
EVROPSKIH FILMSKIH FESTIVALIH

SPREHOD SKOZI LIKOVNO USTVARJANJE

V nizozemskem Amsterdamu je 29. no-
vembra potekal filmski festival kratko-
metražnega filma Shortcutz Amsterdam. 

Trinajstčlanska žirija, v kateri so bili tudi 
Rutger Hauer, igralec kultnega filma Bla-
de Runner, izvršni producent Kubricko-
vih in Spielbergovih filmov Jan Harlan ter 
hollywoodski režiser Roel Reine, je med 
velikim številom prijavljenih filmov iz-
brala drugi del filmske trilogije Alchemy 
On The Amstel (II) bistriške pisateljice in 
filmske ustvarjalke Janje Rakuš.
Rakuševo so povabili tudi portugalski 
filmski ustvarjalci sodobnega eksperimen-

Likovno društvo Paleta Slovenska Bistri-
ca, ki samostojno deluje že nekaj let, po-
vezuje člane in članice z različnimi inte-
resi, tehnikami in slogi. Društvo namreč 
vključuje slikarke in slikarje, odličnega 
in priznanega bistriškega karikaturista, 
keramičarko ter edinstvenega specialista 
evkavstike. S tako bogatim umetniškim 
potencialom se člani predstavljajo na ra-
znih tekmovanjih, likovnih kolonijah, 
razstavah, prireditvah in na druženju li-
kovnikov z različnimi društvi po Sloveni-
ji. V letošnjem letu so člani dali poseben 
poudarek na pomembnih dogodkih, ki so 
se dogajali skozi vse leto. V začetku leta so 
se skupinsko predstavili v Olimju z moti-
viko morja in kmečkega življenja, postavi-
li so razstavo v mariborskem razstavišču 

z naslovom Izlet po slovenskih krajih, na 
povabilo v Krajevno skupnost Impol so v 
kombinaciji z drugimi umetniki prikaza-
li svoja dela pod naslovom Rišem, rišem 
pot življenja, s slikami Rože zate razvese-
lili stanujoče v domu starejših v Slovenski 
Bistrici, z Barvitostjo in lepoto narave pa 
opremili Metulj – center za starejše. Sode-
lovali so na zelo pomembni prireditvi Sre-
čanje slovenskih čebelarjev v Račah, kjer 
so ustvarjali v organizaciji KUD-a Forma 
viva Makole. S končanimi deli so na plat-
nih prikazali čebelnjake, njihove stanoval-
ke čebelice in barvito naravo. Razstava je 
bila še istega dne na ogled v grajski galeri-
ji. Omenjena likovna dela so bila pozneje 
razstavljena tudi v galeriji Pri babici Mimi 
v Podovi in v kulturnem domu v Makolah. 

Odzvali so se povabilu Medobčinske zveze 
Slovenska Bistrica ter s postavitvijo likov-
nih del in keramike v Knjižnici Josipa Vo-
šnjaka sodelovali na prireditvi 20. Podob 
bistriških domačij. Pridružili so se tudi 
14. mednarodnemu kiparsko-slikarskemu 
simpoziju, kjer so ustvarjali v družbi med-
narodnih umetnikov, ter postavili razsta-
vo v kulturnem domu v Makolah. Tudi v 
prostorih podjetja Impol so tri slikarke 
razstavljale svoja likovna dela na temati-
ko Narava ustvarja lepote. Na odmevni 
medobčinski razstavi društev upokojen-
cev, poimenovani Iz preteklosti za seda-
njost in prihodnost so tudi tri likovnice 
upokojenke in keramičarka sodelovale s 
svojimi likovnimi deli v prostorih galerije 
bistriškega gradu. Pripravlja se tudi raz-
stava zimskih motivov, ki bodo kmalu na 
ogled v prostorih Metulja – centra za sta-
rejše v Slovenski Bistrici. Leto je naokrog 
in ko člani pogledajo nazaj, na prehojeno 
likovno pot, so letos zelo zadovoljni s svo-
jim delom. Za vso pomoč in podporo ter 
obisk se zahvaljujejo vsem, ki so jim omo-
gočili izvedbo zgoraj navedenega.

Štefka Jesenek - Šeša

talnega filma 
v koproduk-
ciji s Short-
cutz Porto na 
portugalsko 
premiero ce-
lotne filmske 

Franc Kolar

»OD IZOLE DO ŠOLTE JE PLAVO MORJE …«
Pevci Okteta Tinje so novo pevsko sezo-
no začeli zelo ambiciozno. Potem ko so 
uspešno popolnili svoje vrste in izvedli 
tridnevne priprave v Izoli, so konec okto-
bra gostovali na Hrvaškem. V Grohotah 
na Šolti so izvedli koncert, na katerem je 
sodelovala tudi najboljša hrvaška Ženska 
klapa Čuvite. Koncert je bil nadvse uspe-
šen in deležen iskrenega odobravanja in 
aplavzov publike. Oktet je predstavil nekaj 
pesmi iz slovenske zborovske zakladnice, 
še posebej toplo pa so bile sprejete priredbe 
znanih dalmatinskih skladb. Seveda tudi 
zato, ker ni najbolj vsakdanje, da Pohorci 

Dalmatincem prepevajo dalmatinske pe-
smi. Štiridnevno glasbeno popotovanje je 
bilo pospremljeno z mnogoterimi dobro-
tami in lepotami dalmatinske pokrajine in 
prisrčno dobrodošlico domačinov. Zadnji 
dan popotovanja so pevci zapeli še v Dio-
klecijanovi palači v Splitu – skupaj s Klapo 
Cambi. Gostovanje Okteta Tinje je nastalo 
v okviru dolgoletnega sodelovanja med 
PGD Laporje in PGD Šolta.
V petek, 25. novembra, se je Oktet Tinje 
predstavil tudi domači publiki. V domu 
krajanov na Tinju so izvedli koncert Od 
Izole do Šolte je plavo morje. V aktualni 

pevski sezoni v tinjskemu oktetu pojejo 
Matej Horvat, Vili Pišotek, Marko Capl, 
Jernej Šega, Srečko Škorjanec, Anže Jau-
šovec, Krištof Blažič, Tadej Pišotek in De-
jan Pliberšek. Umetniški vodja je Marjan 
Krajnc.

M. K.

trilogije Alchemy On The Amstel (I–III). 
Premiera bo sedmega decembra v zname-
niti Maus Habitos v portugalskem Portu.

Romana Sagadin Stanka Reis Zvonimira Male
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS
PREDSTAVITEV FOTOMONOGRA-
FIJE MAKOLE AVTORJA MILANA 
STERNADA IN OTVORITEV RAZ-
STAVE
V osrednji knjižnici je potekala predsta-
vitev fotomonografije Makole, v kateri so 
zbrane stare fotografije Makol in okolice 
ter novejše umetniške fotografije nara-
ve, predmetov, ki nas obdajajo. Avtor je 
Milan Sternad, ljubiteljski fotograf, ki se 
s fotografiranjem ukvarja že več kot pet-
deset let. V domačem kraju in okolici je 
dobro poznan, saj ga redno videvamo na 
raznih prireditvah s fotoaparatom v ro-
kah. 
Med pogovorom, ki ga je vodila Moj-
ca Plaznik, smo izvedeli podrobnosti iz 
nastajanja knjige, pri kateri je sodeloval 
tudi priznani fotograf Stojan Kebler, pa 
tudi marsikatero zanimivost iz avtorje-
vega življenja, ta je namreč tudi izvrsten 
mojster ročnih del, ki so trenutno razsta-
vljena v knjižnici. Med njimi izstopajo 
predvsem izvezeni prti in prtički, gobe-
lini ter makrame. 
Bojan Sinič se je zahvalil avtorju za izje-
mne dosežke in mu predal darilo v ime-
nu podjetja Impos. Milan Sternad za svo-
je življenjsko delo letos prejme priznanje 
Občine Makole, predstavitev pa je s svo-
jim obiskom počastil tudi župan Obči-
ne Makole, Franc Majcen. Ob zaključku 
prireditve se je direktorica knjižnice, 
Patricija Breznikar, avtorju zahvalila in 
obiskovalce povabila na ogled avtorjeve 
razstave replik fotografij ter ročnih del. 

Predavanje in predstavitev knjige Ana v meni avtorice 
mag. Danaje Lorenčič

Otvoritev mednarodne potujoče razstave otroških risbic Igraj se z 
mano

UTRINKI S PRIREDITEV                

V sklopu potujoče razstave, ki je nastala v 
okviru Mednarodnega festivala Igraj se z 
mano, smo v ponedeljek, 17. oktobra, tudi 
v Pionirski knjižnici v Slovenski Bistrici 
odprli razstavo, na kateri se predstavljajo 
risbice, ki so jih ustvarili otroci s poseb-
nimi potrebami in so nastale v sklopu 
mednarodnega likovnega natečaja Igraj se 
z mano. 
Po osrednjem Mednarodnem kulturno 
likovnem dogodku Igraj se z mano, ki se 
februarja odvija v Cankarjevem domu, 
razstava v različnem obsegu zaokroži po 
šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih cen-
trih in drugih ustanovah. Razstava, njena 
postavitev in otvoritvena prireditev naj bi 

omogočali vzpostavljanje stikov in spod-
buja druženje med otroki s posebnimi 
potrebami in večinsko populacijo, zelo 
dobrodošlo pa je tudi medgeneracijsko 
druženje.
Na otvoritvi je zbrane pozdravila direkto-
rica knjižnice, Patricija Breznikar, k besedi 
je povabila še Anito Ogulin iz Zveze prija-
teljev mladine Ljubljana Moste - Polje in 
Meto Javernik, dolgoletno prostovoljko 
Rdečega križa, ki sta spregovorili o dejav-
nostih, ki jih izvajajo v povezavi z otroki s 
posebnimi potrebami.
Za kulturni program so poskrbeli otroci 
iz enote Sonček Vrtca Otona Župančiča 
pod vodstvom strokovnih delavk Marjane 
Verhovnik in Emilije Repič.

V novembru, mesecu boja proti zasvoje-
nosti, smo v knjižnico v goste tokrat po-
vabili avtorico knjige Ana v meni, mag. 
Danajo Lorenčič. 
Naša tokratna gostja je poslušalcem na 
iskren način povedala svojo izkušnjo ozi-
roma najtežjo preizkušnjo svojega življe-
nja. Ne kot najstnica, kot mlada ženska se 
je soočila z motnjo hranjenja, ki jo poz-
namo pod imenom anoreksija. Dobrih 
deset let se je spopadala z anoreksijo in 
jo obenem tudi strokovno proučevala v 
okviru magistrskega študija. Povedala je, 
da anoreksija ni bolezen, ampak duševna 
motnja, za katero zdravniki še danes ne 
poznajo pravega vzroka, zato je prizade-
temu zelo težko pomagati. Sama je ubrala 
svojo pot, umik od družine. Svojo potrdi-
tev je iskala kot prostovoljka na različnih 
koncih sveta, na poti je spoznala drugačne 
ljudi in drugačen svet, spoznala je, da je 
sama največja vrednota, da smo drug dru-
gemu največje bogastvo, na kar največkrat 
pozabimo. Drug drugega potrebujemo za 
pogovor, za potrditve, za uspeh, za vred-

note, zaradi katerih živimo.
Z anoreksijo je prehodila težko pot, v ka-
teri se danes ne vidi več. Na življenje gleda 
z drugačnimi očmi in se zaveda, kako po-
membno je živeti svoje – Življenje.
Predavanje je bilo izvedeno na visoki stro-
kovni ravni in žal nam je, da med mladi-
mi, njihovimi starši in strokovnimi delav-
ci s tega področja v Slovenski Bistrici in 
njeni bližnji okolici ni bilo večjega odziva. 

Darja Kolar



• Ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 18.30: 
predstavitvena ura 10-tedenskega pro-
grama POT DO IZVORA (Natalija 
Resnik Gavez), v katerem se skozi med-
sebojno druženje ob različnih nalogah 
lotevamo odstiranja blokad in korak za 
korakom odkrivamo kreativni življenj-
ski slog, ki ždi v nas.

• Ponedeljek, 12. 12. 2016, ob 18.30: ZA-
KLJUČEK BRALNE ZNAČKE za od-
rasle s priznanimi pravljičarji, ki nam 
bodo pričarali čaroben večer in nas po-
peljali v svet domišljije. Glasbena gostja 
bo Ajda Pušaver.

• Ponedeljek, 19. 12. 2016, ob 18.30: 
predstavitev literarnega opusa SIMO-
NE BABIČ.

Vse prireditve se bodo odvijale v prosto-
rih osrednje knjižnice na Trgu svobode 
16 v Slovenski Bistrici. Vljudno vabljeni!
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SLIKARSKA RAZSTAVA DEL VERE 
AVGUŠTIN
Likovno ustvarjanje Vere Avguštin sega 
daleč nazaj v njena osnovnošolska in 
mladostniška leta, ko je kot šolarka zelo 
rada risala in med vrstniki izstopala v li-
kovnem izražanju.
Narava je zanjo neizčrpen, najlepši in 
najpopolnejši vir navdiha. Motive iz na-
rave skuša na platno prenesti čim bolj re-
alistično, kolikor le zna in zmore s svojim 
ljubiteljskim poznavanjem slikanja. So-
delovala je na mnogih skupinskih razsta-
vah, imela je tudi že precej samostojnih 
razstav. Leta 2011 je dobila tudi certifikat 
na področju ljubiteljskega ustvarjanja pri 
Likovni zvezi Slovenije.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE                     
Obiščite Stepišnikovo bukvarnico
V naši bukvarnici, ki se nahaja v pritličju knjižnice, ja 
obiskovalcem na voljo velika izbira gradiva po simbo-
ličnih cenah, ki ga redno dopolnjujemo. Gradivo, ki 
se znajde na policah bukvarne, je odpisano, vendar še 
vedno vredno, da ne odroma v koš, in podarjeno gra-
divo, ki ga v knjižnici že imamo in si prav tako zasluži 
še eno priložnost. Nakup gradiva iz bukvarnice ni po-
gojen s članstvom v knjižnici. Cene so simbolične, ves 
izkupiček od prodaje pa je namenjen izključno nakupu 
novega gradiva. Obiščite nas in pobrskajte po policah 
bukvarnice, na katerih se vedno najde kaj zanimivega.

PILOTSKI PROJEKT KNJIŽNI ZAKLADI MALEGA LOVRA 
Da so otroci naše največje bogastvo, vemo 
vsi. Vemo tudi, da so izjemno dojemljivi, 
radovedni, vedoželjni, da se vse, kar vloži-
mo vanje, vrača večkratno. Veseli so vsa-
kega presenečenja, pa naj bo sladko, pa-
pirnato, mehko ali kakršno koli drugačno.
Ker se vsega zgoraj naštetega dobro zave-
damo in ker si želimo, da bi knjižnica že v 
rani mladosti postala kraj dobrih občut-
kov in pozitivnih vibracij, kar je seveda 
dobra popotnica za vse življenje, smo v 
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bi-
strica, natančneje v Knjižnici Makole, v 
sodelovanju z enoto Vrtca Otona Župan-
čiča Slovenska Bistrica Krtek Makole in 
Osnovno šolo Anice Černejeve Makole 
v letošnjem šolskem letu začeli izvajati 
pilotski projekt, ki smo ga poimenovali 
Knjižni zakladi malega Lovra. Ime se se-
veda navezuje na našega potujočega knji-
žničarja Lovra Stepišnika, prav tako pa 
tudi vsebina projekta, pri katerem otroci 
v skupinah obiskujejo knjižnico skupaj z 
vzgojiteljico ali učiteljico, saj se v knjižnici 
vsakič kaj malega o knjigah in knjižnici 
naučijo, prisluhnejo pravljici, se pogovo-
rijo s knjižničarko, nato pa v skrivnostno 

zaprti škatli odnesejo zaklad, ki jim ga 
pripravi knjižničarka, v učilnico ali igral-
nico. Čez mesec dni se otroci vrnejo in v 
knjižnici po pravljici, razgovoru, učenju 
dobijo drug zaklad z drugo vsebino.
Zakladi vsebujejo leposlovno in strokov-
no gradivo za različne starostne stopnje in 
različna področja. Otroci gradivo samos-
tojno ali z učiteljico ali vzgojiteljico preg-
ledujejo, berejo, primerjajo, se o gradivu 
pogovarjajo in se konec koncev marsikaj 
naučijo. Vsak zaklad vsebuje zgoščenko z 
glasbo, ob kateri se otroci sprostijo, pleše-
jo, podoživljajo prebrano … Tudi kakšno 
majhno mehko ali didaktično presene-
čenje, s katerim se lahko otroci poigrajo, 
nikoli ne manjka v skrivnostni škatli, pa 
kakšen list z nalogami ali pobarvanka 
prav tako ne. Skratka – same otrokom za-
nimive stvari se znajdejo v zakladih.
Kljub temu da smo projekt šele začeli izva-
jati, že imamo nekaj neuradnih povratnih 
informacij: učiteljice, vzgojiteljice in otro-
ci so navdušeni in so z veseljem zakladom 
dodelili poseben prostor v učilnicah in 
igralnicah.

Mojca Plaznik Plavec

Predavanje Bogdane Brglez Fink Bachove cvetne esence

RAZSTAVE 
• 14. 11.–16. 12. 2016: razstava fotografij 

in ročnih del Milana Sternada
• 16. 12. 2016–16. 1. 2017: razstava del 

stekloslikarke Violete Prungl
• 16. 12. 2016–20. 1. 2017: Zelišča s Po-

horja (Božo Žerjav)
PRIREDITVE

KNJIŽNICA NAPOVEDUJE IN 
VABI

V prostorih Knjižnice Josipa Vošnjaka 
smo v ponedeljek, 24. oktobra, gostili 
Bogdano Brglez Fink, ki je svoje predava-
nje posvetila podrobnejši razlagi Bacho-
vih cvetnih esenc.
Predavateljica je razložila, da so v osnovi 
razdeljene v sedem temeljnih skupin gle-
de na splošna čustvena stanja in vplivajo 
na delovanje ter vzpostavljanje lastnega 
notranjega ravnovesja. Cvetni pripravki 
so uvrščeni v naslednje razdelke: za tis-
te, ki jih je strah; za negotove; za tiste, ki 
nimajo dovolj zanimanja za sedanjost; za 
osamljenost; za tiste, ki so preobčutljivi 
za vpliv in ideje drugih; za malodušne ter 
obupane; za tiste, ki so preveč zaskrbljeni 

za druge. Podrobneje smo znotraj teh sku-
pin spoznali še 39 cvetnih esenc in njihova 
delovanja. Poudarila je, da so vsi priprav-
ki popolnoma naravni, neškodljivi in ni 
nobene nevarnosti, da bi jih prepogosto 
jemali, vsaj dokler ne pride do izboljša-
nja stanja. Prav tako noben pripravek ne 
škoduje, čeprav tisti trenutek ni pravi. Po-
membno je, da v primeru cvetne terapije 
vzamemo zadnji odmerek ob koncu dneva 
pred spanjem. Glede na čustveno stanje, 
razpoloženje in odnosa do življenja vsa-
kega posameznika se lahko vsak naroči na 
posvet s strokovnjakinjo, ki ugotovi stanje 
vsakega posameznika in določi temu pri-
merno zdravljenje.
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ŽIVO NA OBJEKTIH ZAVODA ZA ŠPORT

NOVO VODSTVO JUDO ZVEZE SLOVENIJE
V restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici 
je 27. oktobra potekala volilna skupščina 
Judo zveze Slovenije, ene najuspešnej-
ših panožnih zvez v državi. Delegati so 
za novega predsednika s prvim polnim 
mandatom izvolili starega predsednika 
Darka Mušiča. Mušič je pred dvema le-
toma nasledil Bogdana Gabrovca, ko je ta 
postal predsednik Olimpijskega komiteja 

Slovenije. Po skupščini so podelili tudi 
posebne nagrade za dosežke na letošnjih 
olimpijskih igrah v Riu. Prejeli so jih Adri-
an Gomboc, ki je v Braziliji osvojil peto 
mesto, nosilka bronaste medalje Anamari 
Velenšek, olimpijska prvakinja Tina Trste-
njak ter trenerja Marjan Fabjan in Urška 
Žolnir. 

Tomaž Ajd 

Po počitniškem zatišju se s septembrom 
spet začne živ žav na športnih objektih 
v upravljanju bistriškega javnega zavoda 
za šport. Začne se šolski pouk in z njim 
vsakdanji obiski učencev. Dejstvo je, da je 
športna vzgoja v šolah vsebinsko napredo-
vala, kar se odraža tudi pri uporabi špor-
tnih objektov. Vendar športnih objektov 
ne uporabljajo le šole, ampak tudi športna 
društva in klubi, ki imajo vadbo resno 
in redno organizirano. Teh je kar nekaj, 
zato imamo težave z uskladitvijo urnikov 
vadbe v pokritih objektih, tista društva in 
klubi, ki imajo tudi tekmovalne ambicije, 
pa seveda rabijo tudi več prostora. Poleg 
omenjenega pa se športni objekti upora-
bljajo za razne prireditve, ki niso športne 
narave. Javni zavoda za šport Slovenska 
Bistrica vodi razvid obiskov športnih 
objektov, iz katerega lahko razberemo, da 
je v Športni dvorani Bistrici letno več kot 
35.000 vstopov, pri športnem parku je ta 
številka še precej večja, najmanj obiskov 
pa ima Center borilnih športov (a tudi ta 
beleži preko 20.000 vstopov). Iz tega lahko 
ugotovimo, da športne objekte obišče od 
600 do 700 uporabnikov dnevno. Menimo, 
da je to za Slovensko Bistrico precej in da 
je športno v kraju zelo dobro razvit. Tako 
dobro, da vsako popoldne zmanjka par-
kirnih prostorov okoli športnih objektov. 
Od začetka septembra do konca leta se v 
športnih objektih odvija tudi tekmovalna 
dejavnost. Tekmovalno delujejo na špor-

tnih objektih naslednji klubi in društva: 
NK Kety Emmi Bistrica, AD Slovenska 
Bistrica, Judo klub Impol, Boks klub, Ko-
šarkarski klub Bistrica, Odbojkarski klub 
Bistrica, Alpinistični klub Bistrica, Twir-
ling klub Sašo, ameriški nogomet, frizbi, 
Kegljaški klub Impol, Kegljaški klub Kri-
lato kolo, Tenis klub Bistrica, Futsal klub 
Kebelj, Športna zveza občine Slovenska 
Bistrica (upamo, da nismo koga pozabili).
• NK Kety Emmi Bistrica v tem obdobju 
odigra najmanj 110 nogometnih tekem v 
različnih kategorijah;
• Atletsko društvo Bistrica organizira tri 
dvoranske mitinge in otroško atletsko 
olimpijado na stadionu;
• Judo klub Impol organizira play off dr-
žavnega ekipnega prvenstva v judu in dva 
kola predtekmovanj ekipnega državnega 
prvenstva ter Memorial Stanka Topolčni-
ka;
•Boks klub Bistrica organizira prvo in 
drugo kolo državnega prvenstva v boksu;
•Košarkarski klub Bistrica odigra deset 
prvenstvenih tekem;
•Odbojkarski klub Bistrica deset 
prvenstvenih tekem;
• alpinisti organizirajo državno prvenstvo 
v tekmovalnem plezanju;
• Kegljaški klub Impol odigra najmanj 20 
prvenstvenih dvobojev v ženski in moški 
konkurenci;
•Kegljaški klub Krilato kolo odigra deset 
prvenstvenih dvobojev;

•Teniški klub Bistrica organizira »Taca 
turnir« in vsako sredo interni turnir;
•Športna zveza občine Slovenska Bistrica 
organizira ligo v odbojki in nogometu;
• ameriški nogomet odigra eno ligaško 
tekmo;
•poleg tega se pri nas organizira poslovna 
nogometna liga, v sklopu katere igrajo tri 
lige;
• koncert Poskočnih muzikantov je vsako 
jesen zelo dobro obiskan;
• srečanje upokojencev Impola in miklavž-
evanje za otroke zaposlenih v Impolu. 
Poskusili smo na kratko prikazati doga-
janje na športnih objektih v upravljanju 
Javnega zavoda za šport Slovenska Bistri-
ca. Zelo pomembno je poudariti, da vso 
vadbo in vsa tekmovanja organizira teh-
nično osebje Javnega zavoda za šport, ki 
ga predstavljajo operativni vodja, dva hi-
šnika in tri čistilke, tajnica, ki 30 % delov-
nega časa dela za Športno zvezo, strokovni 
sodelavec, ki organizira in vsebinsko vodi 
šolska športna tekmovanja, ki jih je 29 na 
leto, od tega polovica na objektih, s kate-
rimi upravlja Javni zavod za šport, in di-
rektor Javnega zavoda za šport Slovenska 
Bistrica. Za tolikšno število zaposlenih je 
dela veliko. Imamo pa zanesljiv podatek iz 
Združenja upravljavcev športnih centrov 
Slovenije, da smo operativno najbolj orga-
nizirani športni park v Sloveniji.

Marjan Štimec

V osrednji knjižnici v Slovenski Bi-
strici izvajamo brezplačne inštruk-
cije iz angleškega jezika za osnov-
nošolce in iz nemškega jezika za 
osnovnošolce ter dijake.
Inštrukcije vodi profesorica nemške-

ga jezika in potekajo v prostorih osrednje 
knjižnice na Trgu svobode 16 v Slovenski 
Bistrici. Učna pomoč se izvaja dvakrat te-
densko – ob ponedeljkih in sredah v po-

ANGLEŠČINA za osnovnošolce
NEMŠČINA za osnovnošolce in dijake

S knjižnico do boljših ocen
Brezplačne inštrukcije

poldanskih urah. Potreb-
na je predhodna najava 
na instrukcije@knjiznica
-slovenskabistrica.si

Foto: Aleš Kolar






