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Foto: Rok Bačovnik za Neo VisualsDOBRODELNI KONCERT 
VREJI FEST

Klub študentov Slovenska Bistrica letos 
praznuje 30-letnico delovanja. Ob jubileju 
so v soboto, 14. avgusta, pripravili koncert 
z naslovom Vreji Fest. 500 obiskovalcev 
je pri nekdanjem Crouzetu v Slovenski 
Bistrici spremljalo nastop treh mladih 
glasbenih skupin, VamPir, Polkaholiki in 
Gospa profesor. 

Prireditev je imela dobrodelni namen. Or-
ganizatorji so s prihodki od prodaje pijač 
in s prostovoljnimi prispevki zbrali več 
kot 5500 evrov, ki jih bodo namenili lo-
kalnim dobrodelnim organizacijam. 
»Časovna stiska pred koncertom je bila 
velika, ampak imamo veliko in dobro 
ekipo. Zato smo se za prireditev odlično 
pripravili. Zelo smo veseli, da smo izvedli 
ta dogodek, ker se pri nas že dolgo ni nič 
dogajalo. Ponosni smo, da smo povabili 
lokalne izvajalce in jim dali priložnost, da 
se pokažejo publiki,« zadovoljno ugotavlja 
Tomaž Strelec, predsednik Kluba študen-
tov Slovenska Bistrica. 
»Lokalnemu okolju želimo pokazati, da 
klub študentov ni tukaj samo za zabavo, 
ampak da imamo dober namen in da smo 

tukaj dobri ljudje, odprti za vse ideje. Tru-
dimo se, da bi dali nekaj življenja in do-
gajanja v Slovensko Bistrico,« še dodaja 
Strelec. 
Klub študentov Slovenska Bistrica je pred 
tem organiziral tudi druženje z glasbo na 
mestnem kopališču. Septembra se bodo 
osredotočili predvsem na dijake, v teh 
dneh pripravljajo tudi podaljšan teden od-
prtih vrat. Poleg tega bodo v  društvenih 
prostorih in okolici izvedli več različnih 
dogodkov. Oktobra pa bodo začeli z re-
dnimi dejavnostmi za študente, pripravili 
bodo tudi več izobraževanj in delavnic.  

Tomaž Ajd 
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Nastop, igra in vzdušje v košarkarski 
reprezentanci Slovenije so pripomogli 
k velikemu uspehu na olimpijskih igrah 
v Tokiu. Premagati in dominirati na 
tekmah proti velikim državam, najprej 
zmagati sredi Kaunasa pred polno dvo-
rano košarkarske nacije Litvo in pozneje 
premagati Argentino, Nemčijo, Španijo 
za uvrstitev v polfinale je vsekakor spo-

članskih treningih, ki sem jih vodil (ob 
tem je na stranskem košu petletni Kle-
men z bratom Maticem igral do 100 ali 
do prepira), vsega tega ne bi bilo. In se 
še nadaljuje, vsako poletje se Klemen s 
svojim najboljšim prijateljem Juretom 
Pelkom pripravlja na sezono, ob tem 
se nam na treningih pridružijo fantje 
iz košarkarskega kluba. V klubu trenira 
in igra okoli sto otrok, med njimi je kar 
nekaj perspektivnih fantov, a pred njimi 
je še veliko dela, odrekanja. V zadnjem 
letu žal nismo smeli imeti treningov za 
najmlajše zaradi covida, verjamem pa, 
da bomo lahko z novim šolskim letom 
imeli treninge tudi za najmlajše.
Fenomen športnega mesta Bistrica je 
podoben košarkarskemu, nekako se 
prenaša iz roda v rod, v »športnih dru-
žinah«, kot so Prepelič, Štern, Očko, 
Dabanovič, Korošec, Trajkovič, Kunčič, 
Dragič in še bi lahko naštevali. Menim, 
da je družina osnova za morebitni us-
peh športnika, saj je na poti do uspehov 
treba veliko odrekanja in podpore dru-
žine, še posebej, ko pride do poškodb.
Ob vseh teh uspehih športnikov se naj-
dejo novi talenti v široki bazi športov v 
Slovenski Bistrici, ki jih na srečo znamo 
prepoznati. Ob dobrih pogojih za špor-
tno vadbo, ki jih bomo lahko z novo 
športno dvorano prihodnje leto samo 
še nadgradili, in ob posluhu občine za 
šport se lahko nadejamo novih uspehov 
bistriškega športa.

Matej Bakšič 

galo v stari telovadnici in brez Vlada 
Ivetiča, trenerja Vase Vujačiča v osem-
desetih, ko je bistriški klub za leto dni 
igral v prvi slovenski ligi, trenerja Mem-
ija Bečiroviča v devetdesetih, soigralcev, 
ki so pomagali v razvoju sprva Sama 
Gruma in Sanija Bečiroviča, in pozneje 
ob veliki pomoči očeta Klemna, Stanka 
Prepeliča, in drugih, ki so »trpeli« na 

štovanja vre-
den rezultat.
V tej zgodbi je 
imel Klemen 
Prepelič veliko 
vlogo. Je v naj-
boljših košar-
karskih letih, 
zrel, navsezad-
nje je mož, ki 
živi za take tre-
nutke, da odlo-
či tekmo. In za 
to je treba ime-
ti pogum, mor-
da še kaj več. 
Vsi mislimo, 
da vemo, kako 
je ali bi lahko 
bilo, ampak to 
je šport. 
Majhen del 
njegovega us-
peha je tudi 
Bistrica. Že v 
sedemdesetih 
letih se je mi-

Foto:osebni arhiv

FENOMEN 
ŠPORTNEGA MESTA 



V Slovenski Bistrici se je začela težko pri-
čakovana obnova športne dvorane. Dr. 
Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bi-
strica, in Boštjan Mencinger, predsednik 
upravnega odbora Lesnine MG oprema 
iz Ljubljane, sta v začetku julija podpisala 
pogodbo za izvedbo naložbe. Rok za do-
končanje naložbe je 365 dni od podpisa 
pogodbe. 
»Športna dvorana je stara skoraj 40 let in 
je potrebna temeljite obnove. Pridobili 
smo vso ustrezno dokumentacijo, kar je 
bil precejšen zalogaj. Objekt bomo preno-
vili v celoti. S to prenovo tudi zaokrožu-
jemo vsebine, ki so povezane s športnim 
parkom v Slovenski Bistrici. Vsi naši špor-

tniki, od najmlajših do vrhunskih, bodo 
odslej imeli primerljive pogoje za vadbo z 
drugimi centri,« pravi dr. Ivan Žagar, žu-
pan Občine Slovenska Bistrica. 
Dvorano bodo posodobili, dozidali in 
preuredili. Notranje in spremne prostore 
bodo odstranili, uredili jih bodo v pritličju 
in etaži dograjenega dela. V dograjenem 
delu objekta bodo zagotovili tudi tehnične 
prostore. Naložba vključuje tudi energet-
sko prenovo športne dvorane (menjavo 
streho in poševnin, menjavo oken, izoli-
ranje betonskih sten, sanacijo toplotnih 
mostov in izolacijo tal).
Z naložbo, ki je vredna dobrih 3,6 mili-
jona evrov, bodo zagotovili kakovostno 

OBNOVA ŠPORTNE DVORANE  

izvedbo tako športne vzgoje osnovnošol-
skih otrok kot drugih športnih dejavnosti. 
Športnim društvom in drugim uporabni-
kom bo z urejenimi površinami v dvora-
ni omogočeno kakovostno in predvsem 
varno športno in družabno udejstvova-
nje. Hkrati bodo z ustrezno umestitvijo 
površin in igrišč zagotovili upoštevanje 
vseh zahtev in standardov za izvajanje 
športnih dogodkov in tekmovanj. Prav 
tako bo dobro poskrbljeno za obiskovalce 
(ustrezne tribune in sanitarni prostori). 
Plezalno steno bodo premestili v nov ple-
zalni center. 

Tomaž Ajd 
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PRIHODNJE LETO DOZIDAVA DOMA 
STAREJŠIH V SLOVENSKI BISTRICI  

V Slovenski Bistrici bodo prihodnje leto 
nadzidali in prizidali dom starejših. Z 
naložbo bodo omogočili bivanje do 200 
starejšim. Ob tem sta predvidena tudi 
ukinitev programa nedelujočega dnev-
nega centra in povečanje spremljajočega 
zdravstvenega in servisnega programa, 
predvsem kuhinje.
Enota v Slovenski Bistrici, ki deluje kot 

dislocirana enota Doma dr. Jožeta Potrča 
Poljčane, lahko sprejme do 124 stanoval-
cev. Dom ima lastno kuhinjo, katere veli-
kost pa ne zadošča več, saj v njej priprav-
ljajo okrog 80 prilagojenih kosil tudi za 
okoliško prebivalstvo. V občini Slovenska 
Bistrica in tudi širši okolici obstaja velik 
interes za storitve, ki jih izvajajo v okvi-
ru dejavnosti doma za starejše. Poleg tega 

demografski trendi kažejo na konstantno 
večanje deleža starejšega prebivalstva in 
potreb po bivanju in oskrbi v domovih za 
starejše.
»Delno bo obnovljena druga etaža stavbe, 
tretja pa v celoti. V tretjem nadstropju je 
ob požarnem stopnišču predviden tudi 
prostor za fizioterapijo. Na vzhodnem 
delu bomo prizidali dodatno dvigalo, 
namenjeno predvsem dostavi in prevo-
zu stanovalcev na bolniških posteljah pa 
tudi ločevanju poti v epidemioloških ča-
sih,« pojasnjuje Branko Žnidar, direktor 
občinske uprave v Slovenski Bistrici. 
Naložba je ocenjena na 4 milijone 88 tisoč 
evrov. Dobre štiri milijone bo prispevalo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Občina Slo-
venska Bistrica pa bo zagotovila 50 tisoč 
evrov za dokumentacijo. 

T. A.



Stran 5NALOŽBEInformator, september 2021

dna 220 tisoč evrov, je v celoti financirala 
Občina Slovenska Bistrica. Poleg tega so 
uredili tudi uvoz in podporni zid pri šoli, 
zunanja igrala ter garderobo v šoli, za kar 
so namenili okoli 80 tisoč evrov.
Občina Slovenska Bistrica je zagotovila 
tudi denar za preplastitev dela ceste od 
naselja Radkovec do odcepa pri Zlogoni 
vasi. Gre za odsek v dolžini 1100 metrov. 
Naložba je ocenjena na skoraj 124 tisoč 
evrov. Predvidoma do sredine septembra 
bodo uredili tudi kanalizacijo v spodnjem 
delu Keblja. Na kmetijskem zemljišču so 
se namreč izlivale fekalne vode. V ta na-

NA KEBLJU NEKAJ POMEMBNIH NALOŽB 
men so zagotovili dobrih 23 tisoč evrov. 
Izmed pomembnejših letošnjih projek-
tov predsednik KS Kebelj Jožef Turner 
izpostavlja še ureditev vodovodnega 
omrežja in vodohrana v naselju Modrič. 
Naložbo, ki je skupaj vredna okoli 80 ti-
soč evrov, izvaja Vodovodna zadruga Po-
horski izviri, krajevna skupnost pa je za-
gotovila 20 tisoč evrov. 
Predsednik krajevne skupnosti se je od-
zval tudi na članek v tedniku Panorama 
z naslovom Obnovljena kapelica združila 
vaščane, v katerem med drugim piše, da 
je moral občinski svetnik Jože Gorinšek 
zaradi svojih prizadevanj za obnovo ka-
pelice v Podgradu prenesti nemalo nega-
tivnih kritik, ne le na občini, ampak tudi v 
krajevni skupnosti. Jožef Turner pojasnju-
je, da so kritike povsem neupravičene, saj 
krajevne skupnosti sploh niso pozvali k 
sodelovanju pri obnovi kapelice. Poleg 
tega pa po njegovih besedah zelo dobro 
sodelujejo z Občino Slovenska Bistrica in 
z županom dr. Ivanom Žagarjem.

Tomaž Ajd 

Foto: Tomaž Ajd

Na Keblju so ob začetku novega šolskega 
leta namenu predali nov vrtec. Prostore za 
novi vrtec so uredili v prizidku k osnov-
ni šoli. Prizidek je velik 90 m2, v njem so 
večja igralnica in trije prostori: sanitarije 
za otroke, prostor za vzgojiteljice in skla-
diščni prostor. Kot je povedal Jožef Tur-
ner, predsednik Krajevne skupnosti Ke-
belj, je pred tem vrtec na Keblju deloval na 
dveh lokacijah, en oddelek v osnovni šoli, 
drugi v prostorih krajevne skupnosti. Pri 
izvajanju predšolskega varstva so se soo-
čali še s številnimi prostorsko-tehničnimi 
in drugimi omejitvami. Naložbo, ki je vre-

BREZPLAČNO BREZŽIČNO OMREŽJE 
WIFI4EU V SLOVENSKI BISTRICI   

V Slovenski Bistrici že od lanskega poletja 
deluje brezplačno javno brezžično (WiFi) 
omrežje WiFi4EU. Cilj pobude WiFi4EU, 
v okviru katere je bilo vzpostavljeno ome-
njeno omrežje, je občanom in drugim 
obiskovalcem mesta zagotoviti dostop do 
interneta visoke kakovosti po vsej EU. 
Omenjeno je doseženo prek vzpostavlje-
nih brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na 
javnih mestih, kot so parki, trgi, stavbe 

javne uprave, knjižnice in druga javna 
mesta.
Omrežje WiFi4EU je namenjeno tako 
lokalnim prebivalcem kot drugim obi-
skovalcem mesta, ki se nahajajo ali na 
frekventnih zunanjih javnih površinah v 
mestu Slovenska Bistrica (Trg svobode, 
avtobusna postaja, Športni park Sloven-
ska Bistrica, kopališče …) ali v določenih 
notranjih prostorih Zavoda za šport Slo-

venska Bistrica, Knjižnice Josipa Vošnjaka 
ter Občine Slovenska Bistrica in potrebu-
jejo začasni dostop do interneta. Območje 
pokritosti omrežja Wifi4EU v Slovenski 
Bistrici je prikazano na priloženem ze-
mljevidu (označeno z modro barvo) in 
označeno s prepoznavnim logotipom.
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IMPOL GRADI NOVO PARKIRIŠČE 
ZA TOVORNJAKE 

Impol gradi novo parkirišče za tovornja-
ke. Tovorna vozila dnevno povzročajo 
gnečo pri vhodu v industrijski kompleks, 
zato so se v uspešnem slovenjebistriškem 
podjetju odločili, da bodo zanje pred to-
varno zgradili ustrezno parkirišče. 
Parkirišče bo veliko 10.000 m2, na njem 
bo prostora za 30 kamionov in 39 osebnih 
vozil. Celotno povozno in pohodno povr-
šino bodo asfaltirali in preostalo površino 
ozelenili. Parkirišča bodo opremljena z 
lovilci olj. Tako v bodoče ne bo več pojava 
dvigovanja prahu, prav tako bodo lovilci 
olj preprečili onesnaževanje potoka Bistri-
ca. Zgradili bodo kombinirano parkirišče 
za osebna in tovorna vozila. Del parki-
rišča, ki bo namenjen tovornim vozilom, 
bo na vhodu in izhodu opremljen z zapor-
nicami. Tako bodo preprečili parkiranje 
vozilom, ki niso namenjena v Impol. Na 
celotni trasi ob potoku in ob vzhodnem 
robu parkirišča bodo zgradili dvosmerno 

kolesarsko stezo in pešpot, poleg tega pa 
bodo med zelenim pasom in parkiriščem 
postavili ograjo. »Pešcem in kolesarjem ne 
bo treba več prečkati površine, ki je name-
njena parkiranju, kar bo povečalo varnost 

vidoma končana do konca letošnjega leta. 

T. A. 

vseh udeležencev 
na tem območju. 
Za uporabnike 
parkirišča bodo 
zgrajeni sanitarni 
prostori. Področje 
parkirišča bo nad-
zorovano z video 
nadzornim siste-
mom,« pojasnjuje 
Nina Potočnik, 
predstavnica Im-
pola za odnose z 
javnostmi. 
Naložba je oce-
njena na 1 milijon 
evrov in bo pred-
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PRED 100 LETI JE »V VASI MODRIH 
UNIFORM« STEKLA ZIBELKA 
KULTURNEGA ŽIVLJENJA
Predstavitev publikacije o zgodovini 
kulturnih dejavnosti na Pragerskem
V dvorani kulturnega doma na Prager-
skem, ki je sredi popolne prenove, je DPD 
Svoboda Pragersko predstavilo novo pu-
blikacijo o kulturnem življenju na Pra-
gerskem. Za te razmere zadovoljivo šte-
vilo poslušalcev je spremljalo zanimivo 
predstavitev knjige o 100 letih kulturnih 
dejavnosti na Pragerskem, za katero je 
gradivo zbral in ga uredil avtor več zgo-
dovinskih knjig – tudi o Pragerskem – 
Pragerčan in upokojeni novinar g. Mirko 
Munda. 
Med zbiranjem gradiva za svojo knjigo o 

do danes. Prebral je šolsko kroniko, arhiv 
DPD Svoboda Pragersko, obiskal Pokra-
jinski arhiv Maribor in se pogovarjal z 
mnogimi krajani – soustvarjalci kultur-
nega življenja na Pragerskem. Med zbira-
njem gradiva je ugotovil, da so nekatera 
obdobja spremljana zelo podrobno, mimo 
drugih pa je čas šel, kot da jih ni bilo. Zato 
se je morda izgubil in pozabil tudi kakšen 
pomemben dogodek, a v stoletni zgodovi-
ni je treba sprejeti tudi to.
Je pa g.Munda ugotovil,daje v kraju že več 
kot desetletje pred tem delovala knjižnica, 
a stanovska, železničarska, v kateri so si 
leposlovje, strokovno literaturo in pet ča-

neje so ustanovili SKUD Franc Bizjak, ki 
je pod okrilje sprejelo dramsko sekcijo, 
godbo na pihala, folklorno sekcijo, knji-
žnico in pevski zbor. Društvo, v katerem 
so delovali pretežno železničarji, so leta 
1953 razpustili in ustanovili DPD Svobo-
da Pragersko, ki deluje še danes. 
V njem so delovale vse prejšnje sekcije, 
na novo pa so ustanovili kino sekcijo, ki 
je delovala od leta 1953, ko so zavrteli 
prvi slovenski zvočni igrani film »Na svo-
ji zemlji«, do leta 2000, ko se je odvrtela 
zadnja filmska predstava. Sprva so bile vse 
predstave v soboto in nedeljo razprodane, 
mnogo je bilo abonentov, potem pa je svo-
je »naredila« televizija in društvu ni zara-
di prevelikih finančnih stroškov preostalo 
drugega kot ukiniti sekcijo.
Sicer pa v DPD Svoboda danes uspešno 
delujejo MePZ, likovna in recitatorska 
sekcija. Članice in člani so zvesti nasle-
dniki svojih predhodnikov. Tudi danes so 
gibalo kulturnega življenja v kraju, kamor 
so pripeljali festival Forma viva, srečanja 
članov JSKD bistriške občine, predvsem 
pa so ponosni na trdne prijateljske vezi 
z MOPZ in Globasnice na avstrijskem 
Koroškem in pevci iz Porabja na Madžar-
skem, saj so eno redkih slovenskih dru-
štev, ki neguje stike z našimi zamejskimi 
rojaki. 
Vse to in veliko veliko več boste izvede-
li, če boste v roke vzeli publikacijo, ki jo 
lahko dobite pri g. Rudiju Kruhu. Po apla-
vzu sodeč in po pogovoru po predstavitvi 
so bili obiskovalci nad njo navdušeni ter 
hkrati presenečeni nad bogato kulturno 
dediščino kraja. Predvsem pa so izrazi-
li hvaležnost avtorju g. Mirku Mundi in 
pobudnikom za opravljeno veliko in po-
membno delo.
Pa še razlaga, zakaj v naslovu »vas modrih 
uniform«. Pragersko je nastajalo po izgra-
dnji železnice Dunaj – Trst in pridobilo 
svoj pomen po izgradnji proge leta 1857 
proti Budimpešti, ko je postalo eno najpo-
membnejših železniških križišč vAvstro
-Ogrski in nato tudi v novi državi južnih 
Slovanov. V kraju je bilo zaposlenih več 
sto železničarjev, ki sonosili modre uni-
forme – in od tod takratno zanimivo poi-
menovanje našega kraja.

M. F.

zgodovini Pragerskega je g. Munda zasle-
dil podatek o začetkih kulturne dejavnosti 
na Pragerskem, ki ga je zaznamovalo leto 
1921 z ustanovitvijo ljudske knjižnicein 
amaterske gledališke skupine, ki je tega 
leta odigrala prvo predstavo. Na pobudo 
predsednika DPD Svoboda g. Rudija Kru-
ha se je posvetil podrobnejšemu zbiranju 
gradiva in nastala je zanimiva in s podatki 
ter fotografijami bogata publikacija o sto-
letju organizirane kulturne dejavnosti na 
Pragerskem. 
Po uvodnem pozdravu predsednika DPD 
Svoboda Pragersko Gaj g. Rudija Kruha je 
publikacijo predstavljal avtor sam in se v 
dobri uri druženja z obiskovalci sprehodil 
skozi bogato 100-letno zgodovino kultur-
nega življenja na Pragerskem. Spregovo-
ril je o nastajanju publikacije in najzani-
mivejših utrinkih iz stoletne zgodovine 
kulturnega življenja v kraju. Za zbrano 
gradivo je g. Munda pregledal vse zapise o 
kraju v slovenskem časopisju od leta 1921 

snikov lahko izposojali le 
železničarji.
Sicer pa je kulturno živ-
ljenje v kraju spodbujalo 
društvo Sokol, eno naj-
uspešnejših na tem kon-
cu Slovenije, saj so pod 
njegovim okriljem poleg 
telovadne sekcije delovali 
še ljudska knjižnica, pev-
ski zbor, dramska sekci-
ja, harmonikarji, pa tudi 
sicer so bili člani gonilna 
sila dejavnosti v kraju. 
Posebej aktivna in zelo 

uspešna je bila dramska sekcija s številni-
mi upodobitvami dramskih besedil, ama-
terske igralce pa so hvalili tako kritiki kot 
poklicni igralci. Močan vpliv na začetek te 
dejavnosti je imel znani slovenski gleda-
liški igralec Vladimir Skrbinšek, ki je leta 
1921 na Pragerskem služboval kot žele-
zničar. Kako dolgo je bil zaposlen v kraju, 
ni znano, se je pa že leta 1923 zaposlil kot 
profesionalni gledališki igralec v maribor-
skem gledališču. 
Z drugo svetovno vojno je bilo delovanje 
sokolskih društev prepovedano in ukinje-
no, z njim pa so prenehala delovati tudi 
vsa druga društva in sekcije. Mnogo knjig 
iz ljudske knjižnice, ki jih ni uspelo rešiti 
zavednim Pragerčanom, je končalo v og-
nju na šolskem dvorišču. Po vojni pa je 
kulturno življenje v kraju ponovno zaži-
velo. Krajani so s številnimi udarniškimi 
urami preuredili gospodarsko poslopje 
Stampflove kmetije v kulturni dom in ga 
1. junija 1946 predali namenu. Leto kas-

Foto: Ignac Kitek
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OBVESTILO O 
JAVNIH RAZPISIH

Občina Slovenska Bistrica obvešča pod-
jetnike in obrtnike (pod točko 1.) ter fi-
zične osebe (pod točko 2.), ki se ukvar-
jajo s kmetijsko dejavnostjo na območju 
občine Slovenska Bistrica in so vpisane v 
register kmetijskih gospodarstev ter ima-
jo stalno prebivališče na območju občine 
Slovenska Bistrica, da so odprti naslednji 
razpisi:

1. JAVNI RAZPIS sredstev za 
investicijska posojila s subvencionirano 
obrestno mero za pospeševanje malega 
gospodarstva in obrti na območju 
občine Slovenska Bistrica za leto 2021

Razpisna vsota posojil s subvencioni-
rano obrestno mero za leto 2021 znaša 
708.000,00 EUR. Posojila se plasirajo 
prek Nove Ljubljanske banke, d. d. Obre-
stna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,5 %.

Za posojilo je treba oddati izpolnjeno 
vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisar-
ni občine Slovenske Bistrica, na spletni 
strani občine ter pri NLB, d.d. Obrav-
nava vlog bo sprotna do porabe sredstev 
oziroma zadnji termin za oddajo, če so 
sredstva še na razpolago, je 31. 12. 2021. 
Merilo za obravnavo vloge je dokumen-
tacijsko popolna in pravočasno prispela 
vloga na naslov Nova Ljubljanska banka, 
d. d., Titova cesta 2, 2000 Maribor (pri-
poročeno ali osebno) ali po elektronski 
pošti.

Dodatne informacije lahko prosilci dobi-
jo pri Novi Ljubljanski banki, d. d., Tito-
va cesta 2, 2000 Maribor, kontakt: Nuša 
Murko, tel. št. +386 2 23 44 518 ali +386 
41 761 631, oziroma e-naslov: Nusa.Mu-
rko@nlb.si ter na Občini Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistri-
ca, Slavka Zafošnik, tel. 843 28 38..

2. JAVNI RAZPIS sredstev za 
investicijska posojila s subvencionirano 
obrestno mero v kmetijski dejavnosti 
na območju občine Slovenska Bistrica za 
leto 2021

Razpisna vsota posojil s subvencionirano 
obrestno mero za naložbe v kmetijska go-
spodarstva v občini Slovenska Bistrica za 
leto 2021 znaša 177.200,00 EUR. Posojila 
se plasirajo prek Nove Ljubljanske banke, 
d. d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Lju-
bljana. Obrestna mera: 6-mesečni EURI-
BOR + 0,5 %. 

Za posojilo je treba oddati izpolnjeno vlo-
go, ki je dostopna v sprejemni pisarni Ob-
čine Slovenska Bistrica, Kolodvorska  uli-
ca 10, 2310 Slovenska Bistrica, na spletni 
strani Občine Slovenska Bistrica http://
www.slovenska-bistrica.si/ in na sedežu 
banke – Nova Ljubljanska banka, d. d., 
Ljubljana, Poslovalnica Slovenska Bistri-
ca, ali po elektronski pošti. Obravnava 
vlog bo sprotna do porabe sredstev oziro-
ma zadnji termin za oddajo, če so sredstva 
še na razpolago, je 31. 12. 2021.

Dodatne informacije lahko prosilci dobijo 
pri Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljublja-
na, Poslovalnica Slovenska Bistrica, pri 
Simonu Ungerju, tel. št.: +386 2 515 41 99 
ali +386 51 375 041, in na Občini Sloven-
ska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafošnik, tel. 
št. 843 28 38.

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije lastniških 
mačk v letu 2021
  
Sredstva so zagotovljena v proračunu 
Občine Slovenska Bistrica za leto 2021 v 
višini 4.300,00 EUR. Pogoj je stalno pre-
bivališče na območju občine Slovenska 

načelu vrstnega reda prispetja popolnih 
vlog, vendar najdlje do porabe načrtova-
nih sredstev. Z dnem porabe sredstev se 
javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na 
uradni spletni strani občine.

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje 
obnove fasad objektov, varovanih kot 
kulturna dediščina. 

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma najpozneje do 31. 12. 2021. V pri-
meru predčasnega zaprtja razpisa bosta 
datum in ura javnega razpisa objavljena 
na spletni strani občine. Vse dodatne in-
formacije lahko kandidati dobijo v času 
uradnih ur na sedežu občine na Oddel-
ku za gospodarstvo, Trg svobode 5, 2310 
Slovenska Bistrica. Kontaktna oseba je 
Nina Iršič, tel. št.: 02 843 28 44, e-mail: 
nina.irsic@slov-bistrica.si.

Razpisi so odprti in objavljeni na uradni 
spletni strani občine www.slovenska-bi-
strica.si.
Dodatne informacije lahko dobite v času 
uradnih ur pri zgoraj navedenih kontak-
tnih osebah Občine Slovenska Bistrica in 
spremljajte uradno spletno stran Občine 
Slovenska Bistrica.

S spoštovanjem, 
Občina Slovenska Bistrica

Bistrica, da so 
lastniki mačk/
-e za katero/-e 
u v e l j a v l j a j o 
vlogo in je bila 
opravljena ste-
rilizacija ali 
kastracija, da 
je bila stori-
tev opravljena 
od 1. 1. 2021 
do porabe 
sredstev oziro-
ma do 31. 12. 
2021. Sredstva 
se odobrijo po 
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KAKO DO SLUŠNEGA APARATA?
Pri specialistu pregledajo vaša ušesa, nos 
in grlo, da ugotovijo vzrok okvare vašega 
sluha, saj ni nujno, da je vaš sluh okvarjen 
zaradi staranja. Sluh se lahko začne slabšati 
zaradi infekcije, vnetja ali okužbe z glivi-
cami, zato je najprej treba odpraviti okužbe 
in vnetja. Po zdravljenju pa lahko dobite 
slušni aparat. Sluh je lahko okvarjen tudi 
zaradi fizične poškodbe. Vzrokov je veliko, 
od napačnega čiščenja ušesa do pokanja 
s petardami. Po zadnjih ugotovitvah tudi 
covid vpliva na sluh, zato imajo nekateri 
okvaro sluha zaradi tega, ker so ga prebole-
li.  
Ko dobite pri specialistu avdiogram in 
naročilnico za slušni aparat, se lahko od-
pravite k dobavitelju slušnih aparatov. Pri 
katerem dobavitelju medicinskih pripo-
močkov boste vzeli slušni aparat, je vaša iz-
bira. Kako izbrati dobavitelja slušnih apara-
tov, je zelo pomembno. Ker je treba aparat 
vzdrževati, čistiti, v primeru okvare pa tudi 
zamenjati, je dobro, da izberete dobavitel-
ja v svojem kraju, saj bo dobavitelj aparata 
»pri roki« in ne bo potrebna vožnja v druge 
kraje.
Če še niste nikoli nosili aparata, ORL-spe-
cialist predpiše testno obdobje. Dolžina ob-
dobja je določena glede na oceno specialis-
ta. To preizkusno obdobje lahko traja tudi 
do dva meseca. V tem času lahko novi up-
orabnik slušnega aparata preizkusi aparate 
in se odloči za osnovnega ali za nadstand-
ardnega. V tem času se novi uporabnik tudi 
navaja na aparat in se uči ravnanja z njim. 
Običajno novi uporabniki večkrat obiščejo 

dobavitelja za dodatna pojasnila ali repro-
gramiranje aparatov za boljšo slušnost in 
razumevanje sogovornika
Kot smo že navedli, so aparati različnih 
oblik in velikosti ter različnih cenovnih 
razredov. Z naročilnico, ki jo izda special-
ist, je predpisan en ali pa oba slušna apara-
ta osnovnega cenovnega razreda. ZZZS in 
vaše prostovoljno zavarovanje krije celotno 
ceno slušnega aparata osnovnega cenovne-
ga razreda. Tako lahko dobite oba aparata 
praktično zastonj. Če pa želite aparat višje-
ga tehnološkega razreda, doplačate razliko 
od vrednosti naročilnice, saj naročilnica že 
pokrije ceno osnovnega aparata.  
Posvetujte se s svojim akustikom, kakšne 
so možnosti, da se vam pomaga pri težavah 
s sluhom in se vam omogoči bolj kakovost-
no življenje.
Naša PE Moj slušni aparat se ukvarja z 
izdajo in s prodajo slušnih aparatov in 
drugih slušnih medicinskih pripomočkov, 
ki izboljšajo kakovost življenja. Poslovno 
enoto na Tomšičevi 9 v Slovenski Bistrici 
smo odprli v avgustu 2020 z namenom, 
da pomagamo pri različnih težavah s slu-
hom, saj smo edini s tovrstno dejavnostjo 
na širšem bistriškem območju. Obiščite 
nas in potrudili se bomo, da vam omogoči-
mo kakovostno življenje z našimi slušnimi 
aparati. 

Marko Pehant,
Moj slušni aparat, Tomšičeva 9, 

Slovenska Bistrica

Živimo v času, ko je komunikacija ključne-
ga pomena, hkrati pa vsak osmi Slovenec 
oziroma Evropejec trpi za naglušnostjo ali 
drugo motnjo sluha, kar bistveno poslabša 
kakovost komunikacije in življenja. Na-
glušnost v veliko primerih ni bolezen, tem-
več proces staranja, saj je normalno, da po 
petdesetem letu starosti sluh upada.
V današnjem času se lahko ob razvoju 
tehnologije osebam s težavami s sluhom 
omogoči bolj kakovostno poslušanje oziro-
ma komunikacijo.
Tehnologija slušnih aparatov je ena od 
najhitreje napredujočih tehnoloških vej. 
Evropski proizvajalci pa so vodilni v tej in-
dustriji za področje celega sveta.
Slušne aparate najdemo v veliko oblikah, 
kakovostnih in cenovnih razredih. 
Slušni aparat ni več nujno dolgočasen rjav 
privesek na vašem uhlju. Današnji slušni 
aparati so lahko manjši od kovanca in so 
dobavljivi v raznih barvnih kombinacijah.
Napredek tehnologije omogoča tudi, da 
slušnega aparata ni treba več nastavljati, 
temveč je nameščen po uporabnikovem 
izvidu in se samodejno prilagaja slušnim 
situacijam. Povezljivi so tudi z mobilnimi 
telefoni in drugimi izvori zvoka, kot so tel-
evizija, radio ipd.
Slušni aparati so postali uporabni tudi v 
hrupnih oziroma aktivnih okoljih, saj se 
na njih samodejno prilagodijo. Omogo-
čajo poslušanje brez šumov in podobnih 
motenj.
Dokazano je, da slab sluh negativno vpliva 
na več dejavnikov pri človeku. Vpliv ima na 
prostorsko orientacijo, ravnotežje in 
ne nazadnje na spomin (demenca).
Velika škoda je, da ljudje v današn-
jem času trpijo za nezmožnostjo ko-
munikacije, ki zmanjšuje kakovost 
življenja.
Kako do slušnih aparatov?
Še danes mnogo ljudi ne ve, kako 
preprosto je priti do brezplačnega 
slušnega aparata. Če opazimo ali pa 
menimo, da je naš sluh začel pešati, 
lahko obiščemo najbližjega proda-
jalca slušnih aparatov, kjer nam 
avdiolog lahko izmeri sluh. Tako 
dobimo orientacijski avdiogram, ki 
nam pove, ali potrebujemo slušni 
aparat. Te meritve so orientacijske 
in zato brezplačne. Če avdiolog 
ugotovi, da ste kandidat za slušni 
aparat, vas napoti k vašemu iz-
branemu zdravniku, ki izda napot-
nico za ORL-specialista. 
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PODPOLKOVNIK 
ANDREJ SKODIČ,
poveljnik Vojašnice Vincenca 
Repnika v Slovenski Bistrici

Kaj je pravzaprav botrovalo odločitvi, 
da se zapišete vojaškemu poklicu, in 
kako je tekla vaša karierna pot poklicne-
ga vojaka?

Ko nas je učiteljica v prvem razredu 
osnovne šole ob neki priložnosti vprašala, 
kaj bo kdo, ko bo velik, so nekateri ome-
nili poklic zdravnika, mehanika in podob-
no, jaz sem pa kot iz topa izstrelil, da bom 
vojak (smeh). Sicer pa sem bil po služenju 
vojaškega roka v letu 1996 in zaključeni 
častniški šoli razporejen v vojašnico Ptuj 
na dolžnost poveljnika voda. Tam sem 
služboval približno pet let in imam na ta 
čas zelo prijetne spomine. Pozneje sem 
odšel v Maribor, kjer sem bil prerazpo-
rejen v tehnične delavnice. Tam sem bil 
namestnik poveljnika čete za vzdrževanje 
in tehnolog. Leta 2004 pa sem prišel v vo-
jašnico v Slovenski Bistrici, ko se je usta-
novil 670. poveljniško-logistični bataljon. 
V času do leta 2010, ko sem odšel iz bata-
ljona, je bilo opravljenega zelo veliko dela. 
Prihajalo je veliko tehnike in tudi kad-
rovsko se je bataljon vse bolj krepil. Takrat 
sem postal poveljnik transportne čete, ki je 
bila leta 2006 preverjena tudi s strani zve-
ze Nato. In preverjanje smo tudi uspešno 

Podpolkovnik Skodič, najprej seveda če-
stitke ob imenovanju na položaj povelj-
nika Vojašnice Vincenca Repnika tu v 
Slovenski Bistrici, ki ste ga prevzeli pred 
kratkim.

Hvala za čestitke. Moram povedati, da 
sem v slovenjebistriški vojašnici že službo-
val, in sicer v obdobju med letoma 2004 in 
2010, in imam na to obdobje svoje vojaške 
kariere nadvse prijetne spomine.

Mogoče v uvodu nekaj osnovnih, avtobi-
ografskih podatkov …

Sem Andrej Skodič, podpolkovnik Slo-
venske vojske. Rodil sem se v Mariboru. 
Osnovno šolo sem končal v Staršah, sre-
dnjo šolo in fakulteto pa v Mariboru, kjer 
sem zaključil univerzitetni študij strojni-
štva. Tam je bil eden od mojih profesorjev 
tudi vaš zdajšnji župan, dr. Ivan Žagar. Na 
fakulteti za logistiko v Celju sem opravil še 
magisterij. Živim v Staršah, kjer sva si s so-
progo, sicer diplomirano fizioterapevtko v 
UKC Maribor, zgradila stanovanjsko hišo. 
Imava dva otroka, hčer osnovnošolko in 
sina, ki je ravno letos zaključil šolanje na 
I. gimnaziji v Mariboru.

prestali. Kasneje sem odšel na prvo misijo 
na Kosovo kot poveljnik transportne čete. 
Po prihodu z misije sem kakšna tri leta 
opravljal dolžnost načelnika operative v 
670. poveljniško-logističnem bataljonu v 
Slovenski Bistrici in opravil še drugo mi-
sijo na Kosovu kot načelnik logistike ba-
taljonske bojne skupine. Po letu 2010 sem 
bil odrejen za šolanje na višjem štabnem 
tečaju v mariborski kadetnici. Kasneje 
sem bil prerazporejen na poveljstvo sil 
in generalštab SV, kjer sem opravljal na-
loge s področja logistike. Konec leta 2014 
sem bil prerazporejen v 72. brigado, kjer 
sem opravljal dolžnost načelnika logisti-
ke in tudi načelnika štaba in neposredno 
pred prihodom v Slovensko Bistrico tudi 
dolžnost poveljnika rodovskega bataljo-
na 72. brigade in pa dolžnost poveljnika 
vojašnice Murska Sobota. V tem času sem 
odšel tudi na tretjo misijo, in sicer v Afga-
nistan, kjer sem bil poveljnik kontingenta 
in istočasno najvišji vojaški predstavnik s 
strani Slovenije. Po prihodu s te misije pa 
sem dobil ukaz za prevzem 670. logistič-
nega polka tu v Slovenski Bistrici. Enota, 
ki sem jo zapustil leta 2010, je iz bataljo-
na prerastla v polk in je odlična enota z 
izjemnimi posamezniki. Naj povem, da 

Foto: Aleš Kolar
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je bistriška vojašnica ena izmed najlepših 
manjših vojašnic Slovenske vojske.

V vojašnici Vincenca Repnika je bil 
svoj čas tudi 710. učni center Slovenske 
vojske, danes tu domuje 670. logistični 
polk. Katere so vaše osnovne naloge in 
zadolžitve?

Kot je bilo že povedano, sem poveljnik 
670. logističnega polka. Gre za odlično, 
izkušeno enoto z izjemnimi pripadniki. 
Kar je še posebej pomembno, je dejstvo, 
da gre za logistično enoto, ki je praktično 
edina te vrste v Slovenski vojski za zagota-
vljanje logistične podpore. Polk zagotavlja 
to podporo za vse ostale enote Slovenske 
vojske, v prvi vrsti gre za podporo pri te-
renskih usposabljanjih, podporo pri raz-
ličnih prevozih v tujino, iz tujine, kontro-
lo, usmerjanje in koordinacijo premikov 
in pa seveda vse ostale storitve s področja 
logistike, s poudarkom na manipulativnih 
storitvah in storitvah skladiščenja materi-
alno-tehničnih sredstev. V vojašnici poleg 
častnikov in podčastnikov ter seveda vo-
jakov delujejo tudi vojaški in civilni usluž-
benci. Naj posebej omenim tudi pogodbe-
no rezervno sestavo, ki se v okviru rednih 
letnih usposabljanj odlično vključuje v 
delovanje polka. Mimogrede, bistriška 
vojašnica je vselej slovela tudi po odličnih 
kuharjih. Skratka, trudimo se, da bi bilo 
bivanje pripadnikov Slovenske vojske v 
naši vojašnici kar se da prijetno.

Lahko bi se reklo, da vseskozi korektno 
in zadovoljivo sodelujete tudi z lokal-
no skupnostjo. Okolje vas je sprejelo in 
verjetno bo tako tudi naprej pod vašim 
poveljevanjem …

Naj povem, da kar precej truda in naporov 
vlagamo v to, da bi kar se da tvorno in za-
dovoljivo sodelovali z lokalnim okoljem, 
predvsem na področju civilno-vojaškega 
sodelovanja. Recimo, ko sem bil poveljnik 
vojašnice v Murski Soboti, smo odlično 
sodelovali s kar 27 občinami in podobno 
je tudi tukaj V Slovenski Bistrici. V voja-
šnici čutimo, da smo v tem okolju dobro 
sprejeti, da nas lokalna skupnost podpira. 
Sodelovanje želimo tudi v prihodnje kre-
piti, saj je prijazno sobivanje zanesljivo 
naš skupni cilj. Zelo dobro sodelujemo z 
različnimi društvi, taborniki, policijskim 
združenjem Sever, s centrom za socialno 
delo, z Društvom generala Maistra, v voja-
šnici je tudi njegova spominska soba. Prav 
tako se trudimo, da bi šolarjem in mladim 
poskušali kar se da nazorno in konkretno 

predstaviti poklic vojaka. Verjetno ves-
te, da v Slovenski vojski v zadnjem času 
poteka kar nekaj promocijskih aktivno-
sti, med drugim tudi projekt Zaposlitev v 
sedmih dneh. In prišlo je kar nekaj novih 
pripadnikov, skratka naših sodelavcev. 
Primarno skušamo kar se da uspešno 
predstaviti poklic vojaškega logista. Uspo-
sabljamo tudi lastni kader, kuharje, vozni-
ke, imamo tudi šolo vožnje. V okviru tega 
jim omogočamo tudi nadaljnji karierni 
razvoj. Naj ob tem posebej omenim dan 
odprtih vrat vojašnice, ki bo letos 17. in 
18. septembra in na katerega so nadvse 
prijazno vabljeni vsi, ki se želijo nekoliko 
pobliže seznaniti in spoznati delo in živ-
ljenje v naši lepi vojašnici, preizkusiti raz-
lično tehniko, sredstva. V petek bo neko-
liko več poudarka na obisku šol, šolarjev 
in dijakov, v soboto pa si želimo čimbolj 
množičnega obiska vseh.

Malo za šalo, malo zares, kar nekaj po-
veljnikov bistriške vojašnice je prišlo in 
seveda še prihaja iz tega vzhodnega dela 
naše domovine. Je mogoče v tistih krajih 
kakšna posebna vojaška klima? 

Ja, jaz sem prišel v bistriško vojašnico leta 
2004. Res pa je, da je 670. poveljniško-lo-
gistični bataljon nastal iz 670. logistične 
baze, ki je imela sedež v Celju, v celjski 

vojašnici. Lahko bi pritrdil tej vaši ugoto-
vitvi, namreč večina poveljnikov logistov 
je res prihajala iz tega vzhodnega dela 
Slovenije. To se mi zdi dokaj posrečena 
izbira, da poveljniki prihajajo iz lokalnega 
okolja, saj se tako tudi lažje vzpostavljajo 
stiki in vodijo aktivnosti na nivoju lokalne 
skupnosti.

Ob koncu nam zaupajte še to, kako pre-
življate svoj prosti čas, kako polnite ba-
terije.

Ja, nekaj svojega prostega časa namenjam 
tudi športu in rekreaciji, predvsem ko-
lesarjenju in igranju odbojke. Sem tudi 
krvodajalec. Svoje seveda pričakuje in 
zahteva tudi družina. Sem tudi prosto-
voljni gasilec, član Prostovoljnega gasil-
skega društva Starše. Imam čin višjega ga-
silskega častnika druge stopnje in ob tem 
že praktično deset let opravljam naloge 
poveljnika Gasilske zveze Starše, v katero 
so vključena štiri gasilska društva. Tako 
kar precej časa preživim tudi v gasilskem 
domu, pa tudi sicer v domačem, lokalnem 
okolju nikoli ni dolgčas. Vedno se še kaj 
najde.

Drago Čož

Foto: osebni arhiv
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Maturanti in maturantke Srednje šole Slo-
venska Bistrica so bili vsi uspešni. Izjemen 
uspeh je dosegla Naja Medved, ki je pos-
tala zlata maturantka. Spričevala splošne 
mature, nagrade in priznanja ter župano-
ve petice so po koncu preteklega šolskega 
leta podelili na dvorišču Bistriškega gradu. 
Županove petice je podelil dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica. Preje-
li so jih Martin Grilj, Ana Marija Jug, 
Tinkara Novak Domijan, Metka Potoč-
nik, Tibor Vito Šušnjara, Hana Brumec, 
Nina Kresnik, Naja Medved, Zara No-
vak, Doroteja Tomazin in Eva Jug.
Ne glede na to, da je bilo zadnje šolsko 
leto drugačno od kateregakoli do sedaj, so 
nekateri dokazali, da znajo in zmorejo do-
seči najvišje rezultate. Ravnateljica mag. 
Iva Pučnik Ozimič je podelila priznanja 
šole kar 20 dijakinjam in dijakom. Prejeli 
so jih: Martin Grilj (srebrno Vegovo pri-
znanje), Alen Juhart (srebrno priznanje 
na državnem tekmovanju Eko kviz), Tibor 
Vito Šušnjara (srebrno Preglovo plaketo iz 

šek (za večletno sodelovanje v Lutkovnem 
krožniku SŠSB), Špela Kunčič (za izjemne 
dosežke v kegljanju), Gal Leskovar (za 
izjemne dosežke v deskanju na snegu), 
Zara Novak (za večletno sodelovanje v 
pevskem zboru SŠSB in v Lutkovnem 
krožniku SŠSB), Doroteja Tomazin (za 
najboljši haiku v španskem jeziku in za 
večletno sodelovanje v pevskem zboru 
ter v Lutkovnem krožniku SŠSB) in Laura 
Skrbinek (za srebrno priznanje iz znanja 
španščine, za najboljši haiku v španskem 
jeziku in za večletno sodelovanje v pev-
skem zboru SŠSB). 

T. A. 

znanja kemije), Lana Višnar (za večlet-
no sodelovanje v pevskem zboru SŠSB), 
Polona Volavc (za večletno sodelovanje 
v pevskem zboru SŠSB), Nika Leva (sre-
brno priznanje na državnem tekmova-
nju Eko kviz in za večletno sodelovanje v 
pevskem zboru SŠSB), Hana Brumec (za 
večletno sodelovanje v pevskem zboru 
SŠSB), Eva Jug (za večletno sodelovanje 
v pevskem zboru SŠSB), Katja Kranj-
čec (za večletno sodelovanje v pevskem 
zboru SŠSB), Nina Kresnik (za večletno 
sodelovanje v pevskem zboru SŠSB), Ti-
len Lončarič (za večletno sodelovanje v 
pevskem zboru SŠSB), Ajda Ritonja (za 
večletno sodelovanje v pevskem zboru 
SŠSB), Amanda Šošter Turin (za večletno 

Počitnice so Srednji šoli Slovenska Bistrica prinesle še enega 
zlatega maturanta. Iz šole z velikim veseljem in s ponosom 
sporočajo, da je bil njihov dijak Tibor Vito Šušnjara uspešen 
pri ugovoru na oceno, ki jo je prejel na splošni maturi. Tako je 
tudi on dosegel 30 točk in postal zlati maturant.
Na šoli Tiborju iskreno čestitajo in dodajajo še njegovo misel, 
ki jo je napisal pod svojo fotografijo, ki bo našla častno mesto 
med drugimi zlatimi maturantkami in maturanti Srednje šole 
Slovenska Bistrica: »Zmeraj se bori za boljši svet.«

STOODSTOTNA GENERACIJA 
Z ODTENKOM ZLATE 

sodelovanje v pev-
skem zboru SŠSB), 
Eva Ježovnik (za 
večletno sodelova-
nje v Lutkovnem 
krožniku SŠSB), 
Karmen Brezov-
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IZJEMNI DOSEŽKI MATURANTOV POKLICNE ŠOLE 

Dijaki zaključnih letnikov programov 
ekonomski in metalurški tehnik Srednje 
šole Slovenska Bistrica so dosegli izjemen 
uspeh. Zlate maturantke so postale Nastja 
Plavčak, Evita Valand in Nika Vetrih. 
Poleg tega so prejeli še štiri priznanja šole, 
dve nagradi šole in 14 županovih petic. 
Rezultatov so se veselili v začetku julija na 
slavnostni prireditvi na notranjem dvori-

Jevšinek, Evita Valand, Kristina Štern, 
Nastja Plavčak, Nika Vetrih in Neva Zalo-
kar (ekonomski tehnik).
Kljub posebnemu letu so se dijaki spo-
padli z mnogimi izzivi in dokazali, da so 
uspešni na različnih področjih. Najuspe-
šnejšim je mag. Iva Pučnik Ozimič, ravna-
teljica Srednje šole Slovenska Bistrica, po-
delila priznanja in nagrado šole. Priznanje 
šole so prejeli: Jakob Novak (za večletno 
sodelovanje v bendu Srednje šole Sloven-
ska Bistrica), Lana Simonič (za večletno 
sodelovanje v pevskem zboru Srednje 
šole Slovenska Bistrica), Nika Vetrih (za 
osvojeni srebrni priznanji na državnem 
tekmovanju iz znanja ekonomije in stati-
stike) in Neva Zalokar (za osvojeni srebr-
ni priznanji na državnem tekmovanju iz 
znanja ekonomije in statistike). Nagrado 
šole sta prejeli Eva Jevšinek za vestno in 
odlično usklajevanje šolskih obveznosti z 
materinstvom in Evita Valand za osvojeno 
zlato priznanje na državnem tekmovanju 
iz znanja ekonomije in za osvojeno srebr-
no priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja statistike. 

T. A. 

šču Bistriškega gradu. 
Žarko Furman, podžupan Občine Sloven-
ska Bistrica, je podelil županovo petico, 
posebno priznanje, s katerim župan nag-
radi najuspešnejše dijake. Letošnji preje-
mniki so Vid Hrovat, Žana Jug Blagovič, 
Tinkara Juhart, Lana Simonič, Tomi Očko 
Smogavec, Timotej Rakuša, Žiga Kapun 
(metalurški tehnik) in Dare Korošec, Eva 

BISTRIŠKI STARŠI HVALEŽNI ZA 
POČITNIŠKO VARSTVO
Medtem ko se učenci neizmerno veselijo 
počitnic in sprostitve, se njihovi starši 
ukvarjajo z vprašanjem, kam z otroki v 
času počitnic zaradi pomanjkanja dopusta. 
Ob finančni pomoči Občine Slovenska 
Bistrica je zato lažje za marsikatero 
družino. In letos se je to izkazalo z 
rekordnim vpisom otrok v varstvo na 2. 
OŠ Slovenska Bistrica, ki je potekalo v 
zadnjem tednu junija in v mesecu juliju. 
Tudi letos smo učiteljici in učenci preživeli 
zelo lepe dni v počitniškem varstvu. 
Program je bil raznolik in se je dnevno 
prilagajal željam in številu otrok. Igrali 
smo se zanimive družabne igre, ustvarjali 
iz različnih materialov, se sprehajali po 
mestu in spoznavali naravno in kulturno 
dediščino. 
Večkrat smo odšli v gozd, kjer smo čofotali 
v potoku, nabirali naravni material in iz 
njega ustvarjali in gradili hiške, se lovili 
in raziskovali. Najboljša zabava je bila v 
šolski telovadnici, kjer so nastali številni 
bunkerji, igralni in plesni kotički, in ne 
nazadnje se je tukaj vsakodnevno odvijal 

pravi nogometni boj. 
Odpravili smo se tudi v Kino Slovenska 
Bistrica, kjer smo si ogledali animirani 
film Luka, ki nas je vse navdušil in 
popeljal na morje. Ustvarjali smo iz 
papirja, kamnov, lesa in žice. Na šolskem 
vrtu smo občudovali pridelke, se poučili o 
vrtnarjenju in nabrali solato, ki smo jo ob 
pomoči kuharic pripravili za kosilo.
Prebrali smo veliko knjig, pisali in reševali 
matematične naloge, se urili v znanju 
računalništva. Kot detektivi smo se 
preizkusili v lovu za zakladom. V vročih 
dneh smo si na šolskem igrišču naredili 
plažo in se hladili z vodnimi baloni in 

smo na sprehod. Bilo je zelo fino.« (Tesa)
»V počitniškem varstvu mi je bilo zelo 
všeč.« (Jošt)
»V varstvu je bilo zabavno in veselo. Bilo 
mi je všeč.« (Ela)
»Zelo mi je bilo všeč, da smo se igrali 
s prijatelji, pomagali pripraviti kosilo, 
da smo šli v kino in se hladili z vodnimi 
igrami in sladoledom.« (Alijas) 
»Všeč mi je bilo, da smo šli v kino.« (Vid)
»Všeč mi je bilo, da smo se veliko igrali.« 
(Jurij)

Učiteljici počitniškega varstva Jasmina 
Zidovnik in Iza Mernik

vodnimi pištolami.
Misli o počitniškem 
varstvu
»V počitniškem 
varstvu mi je bilo 
zelo lepo. Delali smo 
umetnine, risbe, 
barvali smo kamne, 
imeli smo kino dni, 
vodne dni, hodili 
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ODLIČEN USPEH TEČAJNIKOV 
JEZIKOVNE ŠOLE IZZA 
V prostorih jezikovne šole IZZA je v pe-
tek, 18. junija, potekala podelitev medna-
rodnih certifikatov iz znanja tujega jezika 
Univerze Cambridge. Certifikat prizna-
vajo šole in univerze v 160 državah. Trije 
izjemni učenci, Urban Bauman, Kristina 
Rihtar in Žan Rozman, so opravili izpit iz 
angleščine stopnje C1, Miha Sterkuš pa z 
najvišjo stopnjo znanja angleščine C2, vsi 
pa dokazali izjemno znanje jezika. 

Mednarodni izpiti so več kot potrebni pri 
dokazovanju ustreznega znanja ob vpisu 
na tuje univerze in druge izobraževalne 
ustanove ali pri iskanju zaposlitve v med-
narodnem okolju. Pomembno je, da se ot-
roci začnejo tujega jezika učiti že zgodaj v 
otroštvu in da z njim odraščajo. V naspro-
tnem primeru lahko že v osnovni šoli raz-
vijejo odpor do jezika, kar se kaže v njiho-

vem odnosu do predmeta. »Vizija in cilji 
so naravnani tako, da postane učenje tujih 
jezikov veselje. Otroci se tukaj učijo jezika 
za življenje in ne za ocene,« sta o jezikovni 
šoli povedala starša Mihe Sterkuša.
V zasebni šoli tujih jezikov IZZA se lah-
ko otroci in odrasli udeležujejo tečajev v 
angleščini in nemščini ali individualnih 
srečanj in inštrukcij. Programi so prila-
gojeni različnim starostnim skupinam za 
zagotovitev specifičnih potreb in razvoja 
jezikovnih kompetenc. »V jezikovni šoli 
verjamemo, da lahko vsak posameznik 
premosti jezikovne ovire z ustrezno usme-
ritvijo in pomočjo,« je še dodala strokov-
na direktorica jezikovne šole IZZA, Zlat-
ka Dreo. Svet je poln priložnosti in dobro 
znanje jezika nam lahko odpre marsika-
tera vrata.

L. N.
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UČENKE 2. A RAZREDA ZMAGALE NA 
NATEČAJU ZAREP(K)AJ

starim do tri do 
enajst let, in dru-
žinam. Strokov-
njak za mladinsko 
književnost Igor 
Saksida je zbral ra-
znovrstno otroško 
poezijo slovenskih 
pesnikov: Otona 
Župančiča, Toneta 
Pavčka, Anje Šte-
fan, Ferija Lainšč-
ka, Petra Svetine, 
Lile Prap, Mirosla-
va Košute, Daneta 
Zajca, Nika Grafe-
nauerja, Andreja 
Rozmana Roze in 
drugih, Trkaj pa 
jih je dopolnil z di-
namičnimi rapi, v 
katerih prepozna-
vamo motive in 
tematiko iz otroške 
poezije, a v sodob-
nem, igrivem in 
manj predvidljivem 
jeziku. 

T. A. 

Učence in učenke 2. osnovne šole Sloven-
ska Bistrica sta na počitnice pospremi-
la Rok Terkaj - Trkaj in dr. Igor Saksida. 
Dekleta 2. a razreda, ki so ustvarjala pod 
mentorstvom učiteljice Lučke Šraml, so 
namreč zmagala na natečaju Mladinske 
knjige z naslovom Zarep(k)aj. Pri izde-
lavi videoposnetka so sodelovali še Luka 
Husu, Jasmina Zidovnik, Damijan Cigler 
in Andreja Podgrajšek. Učenke so repale 
pesem Abeceda in nanjo naredile koreo-
grafijo. Deklice so si s prikazanim prislu-
žile glavno nagrado – obisk in nastop re-
perja Trkaja in Igorja Sakside.
Odziv na hiphop natečaj Repki je bil odli-
čen, saj je sodelovalo kar 40 šol in več kot 
600 učencev. Strokovna komisija je izbrala 
šest nagrajencev. »Hvala, da ste si vzeli čas 
in spodbudili otroke k ustvarjanju. Sledili 
ste namigom, ki jih je v spremni besedi h 
knjigi Repki zapisal Igor Saksida: 'Ta knji-
ga vas in vaše mlade sogovornike vabi k 
ustvarjanju z besedo, zvokom, barvo, gibi. 
Tako bo nastal svet, v katerem lahko poč-
neš, kar želiš, kjer ob pesmi – če jo bereš 
ali poslušaš, čisto vseeno je – pišeš, rišeš, 
plešeš, vriskaš, zidaš gradove (v oblakih) 
iz lego kock,' so poudarili člani komisije 
Rok Terkaj - Trkaj, dr. Igor Saksida, dr. 
Alenka Kepic Mohar, Tihana Kurtin Jeraj 
in Monika Jagodič Gobec. 
Knjiga Repki je namenjena otrokom, 
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MLADA PEVKA 
NAVDUŠILA OBČINSTVO 

200 LET ŠOLSTVA NA ZGORNJI POLSKAVI 
Letošnje leto je za vse učence in delavce 
na Zgornji Polskavi posebno. V tem letu 
namreč obeležujejo 200-letnico delovanja 
šolstva v kraju. Praznovanje so vsak mesec 
popestrili z raznimi dejavnostmi, na kate-
rih so spoznavali preteklost šolanja, življe-
nja in kraja ter jo primerjali z današnjimi 
časi. Zanimivo je, da je od vseh šol, usta-
novljenih v letu 1821, šola na Zgornji Pol-
skavi še edina, ki deluje. 
Do zdaj so raziskali in spoznali že mar-
sikaj. Naprej so spoznavali zgodovino 
šolstva na šoli in kazni ter ukrepe učite-
ljev preizkusili tudi sami (klečali so na 
koruzi, se igrali staro šolo, pisali s peresi 
in podobno). V dnevih dejavnosti so sami 
izdelovali glasbila, ki so jih uporabljali v 
preteklosti učenci šole, peli iste pesmi kot 
oni, sami naredili igre, s katerimi so se 
kratkočasili, in opravili marsikateri obhod 
po kraju z namenom spoznavanja stare ar-

hitekture. Ko jim je zagodel virus, jih to ni 
ustavilo in so od doma raziskovali pretek-
lost šole še naprej; peli so stare pesmi, se 
doma igrali stare igre, izdelovali igrače in 
po podstrešjih brskali za starimi predmeti 
in knjigami. »Tudi sami smo se preizkusili 
v lepopisju, napisali voščilo svoji šoli in si 
z zanimanjem ogledovali pisave v starih 
zapisih in knjigah. Po receptu naših babic 
smo pripravljali razne slaščice in druge 
jedi. Svoje stare starše smo v intervjuju 
zelo natančno povprašali, kako se spomi-
njajo svojih šolskih dni in ugotovili, kako 
lepo nam je pravzaprav danes ter kaj vse 
imamo. V natečaju smo ustvarili tudi nov 
logotip podružnične šole, ki bo od letos 
naprej predstavljal našo Zgornjepolska-
vsko šolo. Vsak mesec pa si privoščimo 
radijsko oddajo, kjer izvemo najnovejše 
novice in pomembne informacije ter so-
delujemo v nagradni igri, ki temu sledi,« 

pojasnjuje učiteljica Saša Pušaver.
Spomladi so spoznavali bolezni, ki so 
nekoč pestile učence na njihovi šoli, in 
si nato sami pripravili »zdravila«, ki lah-
ko omilijo marsikatero bolezen. »Nasta-
li so sirupi iz smrekovih vršičkov, sušili 
smo zelišča za čaje in spoznavali rastline 
skozi herbarij, ki smo ga prav tako sami 
naredili. Iz marjetic, ki rastejo na našem 
igrišču, izdelujemo 'pušelce', kamenčke in 
paličice pa uporabimo, ko gradimo hiši-
ce za žuželke ali namišljene škrate. Rdeči 
kamen je dober, da z njim narišemo ri-
stanc, tako kot so to otroci počeli nekoč. 
Naše okenske poličke se šibijo od rožic, 
ki smo jih sami vzgojili iz listov, hodniki 
pa so polni raznih izdelkov iz volne, pa 
tudi drugih materialov, s kateri zelo radi 
ustvarjamo. Tudi šivamo in vezemo, niče-
sar se ne bojimo preizkusiti. Lahko bi rek-
li, da v nov čas vnašamo duh starih običa-
jev in v tem neizmerno uživamo,« dodaja 
Saša Pušaver.
Starejši učenci šole so pri gospodinjstvu 
raziskovali in primerjali hrano nekoč s 
to, ki jo imamo danes. Nastali so zanimi-
vi plakati, polni informacij o tem, kako, v 
čem in s čim je kuharica kuhala nekoč in s 
čim to počne danes.
Na Zgornji Polskavi bodo praznova-
li še naprej, jeseni jih čaka tudi osrednja 
proslava ob 200-letnici šolstva v njihovem 
kraju. 

Fotografije: učiteljica Nastja Auguštin

Julija je na terasi Centra Vintgar v Slo-
venski Bistrici nastopila Teodora Vio, fi-
nalistka nemškega pevskega showa The 
Voice Kids 2019. 11-letna Berlinčanka s 
slovenjebistriškimi koreninami je navdu-
šila številno občinstvo. Med počitnicami v 
Sloveniji jo je k nastopu povabil družinski 
prijatelj, mednarodni teniški sodnik Rok 
Matičič, eden izmed dveh najemnikov 
Centra Vintgar. 
»Z veseljem sem sprejela vabilo in ni mi 
žal, saj je bilo super, poslušalo me je oko-
li 100 ljudi,« pravi Teodora, ki si je že od 
malih nog želela peti na velikih odrih. » 
Ko sem bila stara tri leta, sem si sestavila 
oder s stoli in pela. Potem pa sem začela 
peti tudi v cerkvi,«  se svojih pevskih za-
četkih spominja mlada pevka z izjemnim 

glasom. 
Ko je nastopila v The Voice Kids je bila 
stara šele devet let. »Z mamo sva The Vo-
ice Kids redno spremljali tri leta. Rekla 
sem ji, da bi tudi jaz želela nastopiti v tem 
showu. Mama me prijavila in ko sem izve-
dela, da sem sprejeta, nisem mogla verjeti, 
bila sem presrečna. Z doseženim v showu 
sem bila super zadovoljna,« o sodelovanju 
na odmevnem pevskem tekmovanju pravi 
Teodora, ki tudi odlično govori slovensko. 
Sicer pa najraje posluša Adele, Disney pe-
smi in ostale trendovske pesmi ter dodaja, 
da bo vsekakor nadaljevala svojo pevsko 
kariero, saj izjemno uživa v petju.  

T. A. 
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VRAČA SE ZANIMANJE 
ZA STARE OBIČAJE 

Minilo je že kar nekaj časa, odkar so se 
zbrali člani Društva gobarjev in zeliščar-
jev iz Slovenske Bistrice, ki jim predseduje 
Marija Lešnik. Res je, da v teh časih ni bilo 
mogoče, da bi pripravili kakšno zanimivo 
predavanje, so se pa odločili, da gredo z 
avtobusom na kratek izlet k družini Av-
guštin s Štatenberga pri Makolah. Pred 
leti se je družina Avguštin odločila, da si 
nekje v okolici Makol kupi staro domačijo 
in jo lepo uredi. Kupili so Zebekovo do-
mačijo v Kamenkih, ki je bila ena najsta-
rejših domačij v okolici. Zagotovo je bilo 
treba veliko postoriti, posaditi in nekaj 
tudi obnoviti, da so jo olepšali in pripravili 
za ogled, saj je bilo v hiši veliko zanimi-
vih še uporabnih stvari. Imajo staro kruš-
no peč, mlin za mletje koruze in pšenice, 
posebno sobo za koline, kjer se lahko vidi, 
kako so včasih pripravljali domače koline. 
Zebekovo domačijo so poimenovali Hiša 
pridihov preteklosti. V hiši stene krasijo 
tudi Verine slike, ki jih je sama narisala. 
Okolico so uredili in posadili veliko grmi-
čevja, cvetja, predvsem prevladujejo vrtni-
ce. Vera in Jože pa poskrbita za razna zeli-
šča in za dobro domačo hrano. Ob dobro 
obloženi mizi so obiskovalci poklepetali o 
vsakodnevnem delu, nato so na mizo pos-
tavili domačo kapljico, gibanico, manjkalo 
ni niti pecivo iz krušne peči. Poskusili so 
tudi bio sok, ki je brez konzervansov in 
brez dodanega sladkorja, ki ga Avgušti-

nova pripravita sama. Tako sta poskrbela 
za dobro počutje in polne trebuščke obi-
skovalcev, zato se bodo še zagotovo vrnili. 
Jože pravi, da jih bo povabil tudi na do-
mače koline, kakršne so bile pred leti in so 
bile res velik družinski praznik. 
Nato sta jih Jože in Vera povabila še v sta-
ro vinsko klet na pokušino domače vinske 
kapljice, ki jo hranijo še v lesenih sodih. 
Vinko je vzel v roke še harmoniko in za-

čelo se je veselje. Ob takem vzdušju so se 
skoraj pozabili vrniti na avtobus in odpe-
ljati v Slovensko Bistrico.

Brigita Ptičar

Foto: Brigita Ptičar
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PRANJE PERILA
PO STAREM
NA LESKOVCU  

Na prireditvi je zbrane pozdravil predse-
dnik Beno Fingušt in povedal, da se je dru-
štvo zaradi covida odločilo, da v letošnjem 
letu opravijo prikaz pranja v ožji sestavi 
samo s člani društva in brez povabljenih 
gostov, seveda z upanjem, da bo v prihod-
njem letu spet vse po starem. Perice Jožica 
Fingušt, Danica Sobočan in Aleksandra 
Pliberšek so se spustile po brvi do potoka. 
Tam so jih čakali kadi, ročni pralni stroji 

ali »rifl mašine« in vsi drugi pripomočki 
za pranje perila, ki ga je bilo treba najprej 
namakati v lugu in nato drgniti po »rifl 
mašini«. Perice so perilo stresale in obe-
šale na soncu, tako kot so to počele naše 
prababice. 
Zvonko Pirec se je pripeljal s starodobnim 
traktorjem iz leta 1958 in zbrane pogostil 
z domačim žganjem in borovničevcem, 
pa še marsikaj drugega se je našlo v nje-

govem zaboju. Po končani predstavitvi 
pranja perila so se udeleženci zbrali pred 
društvenimi prostori, kjer jih je v senci 
čakal domači golaž s kruhom. Po starih 
receptih ga je odlično pripravila Angelca 
Pišek. Prijetno druženje je popestril tudi 
harmonikar Mirko Rebernak. 

T. A. 

POZDRAV POLETJU

Člani TD Breza Pragersko Gaj so na otro-
škem igrišču v Gaju 26. julija ob 14. uri 
pripravili zanimivo prireditev. Ker je pri-
reditev v teh časih že zelo manjkalo, je bila 

uživali, saj so bila vedno polna živžava. 
Manjkal ni niti curkomet, ki je v vročini 
zelo prijal, dolge vrste so bile pri poslikavi 
obraza, ki sta jo izvrstno izvajali Katja in 
Maja. Pripravili so tudi pravljični kotiček, 
veliko zanimivih iger, prikaz izdelovanja 
rož iz krep papirja ter tudi vožnjo okoli 
ribnikov. Članice TD Breza so spekle več 
kot 700 palačink, jih namazale in razdelile 
med obiskovalce, še najbolj veseli pa so jih 
bili otroci. Poskrbeli so tudi za srečelov in 
za še veliko drugih presenečenj. Največje 
presenečenje pa je bil gasilec Sašo, ki se je 
pripeljal s kočijo in obiskovalce razvese-
ljeval uro in pol. Res je bilo lepo in veselo, 
saj se je za trenutek le pozabilo na čase, 
ki smo jih preživljali zadnje obdobje. Da 
pa nihče ni bil žejen in lačen, je poskrbel 
Loco kafe. Veselje, dobra volja in sproš-
čenost so trajali do poznih večernih ur in 
bila je želja, da bi se lahko tako sprostili in 
družili večkrat.

Brigita Ptičar

množično obiskana. Pripravili so priredi-
tev, ki so jo poimenovali Pozdrav poletju. 
Za otroke so postavili dve veliki napihljivi 
igrali, na katerih so se otroci zabavali in 

Foto: Brigita Ptičar

Društvo Ajda z Leskovca je tudi letos izvedlo prikaz pranja perila na potoku na Le-
skovcu. Izbran je bil zadnji julijski dan, ko so se temperature dvignile tudi do 33 sto-
pinj Celzija. Dan prej so člani društva pripravili perišče in postavili kadi in ograjo.
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V Slovenski Bistrici so sredi junija gosti-
li športni praznik. V športnem parku so 
sprejeli slovensko olimpijsko plamenico. 
Na prireditvi, ki sta jo organizirala Javni 
zavod za šport Slovenska Bistrica in Špor-
tna zveza občine Slovenska Bistrica, so 
razglasili tudi najboljše športnike občine 
za leto 2020. 
S popotovanjem bakle, simbola povezova-
nja po Sloveniji želi organizator, Olimpij-
ski komite Slovenije, povezati občanke in 
občane iz vseh 212 občin, v njih prebuditi 
jekleno voljo in širiti vrednote olimpizma. 
V bistriškem športnem parku sta plame-
nico sprejela paraolimpijec Franc Pinter, 
vrhunski strelec, in olimpijec Miran Vo-
dovnik, nekdanji vrhunski atlet.
Zbrane, na prireditev so povabili tudi ot-
roke iz osnovnih šol iz vrtcev, sta v uvodu 

SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA 
V SLOVENSKI BISTRICI 

Foto: Aleš Kolar

nagovorila dr. Ivan Žagar, župan Občine 
Slovenska Bistrica, in Bojan Fajs, predse-
dnik bistriške športne zveze. »Bistrica je 
športno mesto, mesto olimpijcev. Na vas 
mladih je, da to nadaljujete,« je poudaril 
Fajs, Žagar pa je spomnil, da v občini veli-
ko vlagajo v športne objekte.
Najboljšega športnika in športnice za 
preteklo leto niso izbrali, ker zaradi epi-
demije športniki niso imeli pravih pogo-
jev za tekmovanja. Zato so enakovredna 
priznanja za športnico leta prejele: Teja 
Tropan (Judo klub Impol), Gala Trajko-
vič (Atletsko društvo Slovenska Bistrica), 
Lucija Tarkuš (Alpinistični klub Sloven-
ska Bistrica) in Maja Plavčak (Kegljaški 
klub Impol Slovenska Bistrica), v ožjem 
izboru za športnika leta pa sta priznanji 
dobila David Štarkel (Judo klub Impol) in 

Nino Celec (Atletsko društvo Slovenska 
Bistrica). Priznanja za najboljše kolektive 
so podelili Atletskemu društvu Slovenska 
Bistrica, Nogometnemu kluba Kety Emmi 
Bistrica, Judo klubu Impol in Alpinistič-
nemu klubu Impol Slovenska Bistrica. Na 
prireditvi so podelili tudi posebna prizna-
nja, priznanja perspektivnim športnikom 
in športnicam, perspektivnim ekipam in 
športnim delavcem. 
Dogajanje so s kulturnim programom 
popestrili učenci Glasbene šole Slovenska 
Bistrica. S plamenico so ob koncu priredi-
tve tekli bistriški olimpijci in predstavniki 
klubov ter organizatorjev.  

T. A. 
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za zmago proti Franciji. »Res, da so bile to 
moje prve olimpijske igre, a verjamem, da 
niso zadnje … in ker so naslednje v Fran-
ciji, bo zmaga nad Francijo sredi Pariza še 
toliko slajša,« je povedal Klemen Prepelič. 

T. A. 

in predsednik Športne zveze Slovenska 
Bistrica Bojan Fajs, prav posebno darilo 
pa je dobil od svoje osnovnošolske učite-
ljice Ivane Frešer. Klemen je prepričan, da 
bodo čez tri leta na olimpijadi v Parizu z 
ekipo pokazali še več. Z olimpijskih iger v 
Tokiu pa si bo najbolj zapomnil nesrečni 
zgrešeni met v zadnjih sekundah tekme 

Bistriška športnika, ki sta nastopila na le-
tošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, sta do-
segla izjemen uspeh, oba sta bila tudi zelo 
blizu osvojitvi medalje. Klemen Prepelič 
je s slovensko košarkarsko reprezentan-
co osvojil četrto mesto in postal bistri-
ški olimpijec z najboljšo uvrstitvijo, Ivan 
Trajković pa je v taekwondoju v težki 
kategoriji nad 80 kilogramov tekmovanje 
končal na petem mestu. 
Za olimpijca so v športnem parku pripra-
vili sprejema. Najprej se je v začetku avgu-
sta v Slovensko Bistrico vrnil Ivan Trajko-
vić. Med drugim je povedal, da je še vedno 
razočaran, ker je bil zelo blizu medalje, a 
mu je ni uspelo osvojiti, čeprav se zaveda, 
da je peto mesto izvrsten rezultat. Želi si 
nastopiti tudi na olimpijskih igrah čez tri 
leta v Parizu, zato bo dal vse od sebe, da se 
bo na te tudi uvrstil. Priznanje so Ivanu, 
očetu Dragu in trenerju Juretu Pantarju 
izročili dr. Ivan Žagar, župan Občine Slo-
venska Bistrica, Bojan Fajs, predsednik 
Športne zveze Slovenska Bistrica, in Bo-
štjan Fridrih, direktor Javnega zavoda za 
šport Slovenska Bistrici, ki so Ivanu name-
nili tudi nekaj spodbudnih besed.
Dober teden dni pozneje so sprejem prip-
ravili tudi za Klemna Prepeliča. Na odru 
so se mu pridružili mladi bistriški košar-
karji, čestitala sta mu župan dr. Ivan Žagar 

Foto: Aleš Kolar

Foto: Tjaša Brglez

SPREJEMA ZA ODLIČNA 
BISTRIŠKA OLIMPIJCA 
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ŠTEVILNI USPEHI PLESALCEV 
PLESNEGA STUDIA PLOHL  

Mladi plesalci Plesnega studia Plohl iz 
Slovenske Bistrice nadaljujejo z dosega-
njem izjemnih uspehov. Še posebej sta se 
izkazala Nik Visnovič in Izaja Potočnik 
Smogavec, ki sta v Medvodah med mla-
dinci osvojila naslov državnih prvakov, in 
sicer v kombinaciji desetih plesov, stan-
dardnih in latinskoameriških. Tako bosta 
že tretjič nastopila na svetovnem prven-
stvu v desetih plesih. Poleg tega bosta Nik 
in Izaja prvič tekmovala na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v standardnih ple-
sih, saj sta na državnem prvenstvu v Ra-
čah osvojila drugo mesto. Še z enim dru-
gim mestom sta si priborila tudi nastop 
na mladinskem svetovnem prvenstvu v 

latinskoameriških 
plesih. 
Poleg tega so va-
rovanci Plesnega 
studia Plohl na dr-
žavnih prvenstvih 
v juniju dosegli 
še vrsto drugih 
vrhunskih uvrsti-
tev. Med drugim 
sta v Brežicah 
naslov državnih 
prvakinj v stan-
dardnih in latin-
skoameriških ple-
sih osvojili Žana 

Lovrec med pionirkami 2 in 
Anika Nagode med mladinka-
mi 2. 
Na državnem prvenstvu v stan-
dardnih plesih v Radljah ob 
Dravi sta Erik Rampre in Ana 
Vidovič med pionirji osvojila 
srebrno medaljo, med mladin-
kami pa je bila Žana Hudin 
tretja. Na državnem prvenstvu 
v latinskoameriških plesih v 
Račah sta Erik in Ana osvojila 
bronasto medaljo, tretje mesto 
si je znova priplesala Žana Hu-
din.
Na državnem prvenstvu v kom-
binaciji desetih plesov sta med 
pionirji Erik Rampre in Ana 
Vidovič osvojila srebrno me-
daljo, Lan Pristovnik in Mimi 
Godec pa sta bila tretja. Uspeh 
plesalcev iz Slovenske Bistrice 
je s tretjim mestom pri mladin-
kah dopolnila Žana Hudin. 
»Na svoje varovance sem izje-
mno ponosna, saj so se maksi-
malno izkazali in kljub težkim 
in predvsem drugačnim časom 
pokazali velik napredek in pre-
danost. Pridno in marljivo delo 
se je tako pokazalo na doseže-
nih rezultatih, na katere smo 
vsi izjemno ponosni,« ne skri-
va zadovoljstva Martina Plohl, 
glavna trenerka in koreografi-
nja Plesnega studia Plohl. 
Martina Plohl tudi vabi vse 
plesne navdušence, da se jim 
pridružijo v novi plesni sezoni 
v mesecu septembru in zaple-
šejo z njimi v plesnem studiu 
Plohl.

Tomaž Ajd
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Športno društvo Zgornja Ložnica je us-
pešno izvedlo jubilejni 10. VIP-turnir v 
malem nogometu za veterane. Na tur-
nirju, ki so ga organizirali v počastitev 
30. obletnice samostojnosti Slovenije in 
zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji 
Ložnici, se je pomerilo sedem veteranskih 
ekip, med njimi tudi Ekipa vojnih vetera-
nov iz Republike Bosne in Hercegovine. 
Moštva, za katera so igrali igralci, stari 
nad 40 let, so se najprej pomerila v dveh 
skupinah. V polfinalu je ekipa ŠD Zgornja 
Ložnica z 2 : 0 premagala Vojašnico Vin-

je pripadlo igralcem Policijskega veteran-
skega združenja Sever, odbor Slovenska 
Bistrica, Kluba direktorjev Slovenska Bi-
strica in ekipe vojnih veteranov iz Repu-
blike Bosne in Hercegovine. Pokal za naj-
boljšega vratarja je prejel Janko Kejžer, za 
najboljšega igralca turnirja pa Gregor Fre-
šer. Turnir je sodil Janko Simonič, znani 
športni delavec. 
Udeležence je nagovoril Andrej Tomažič, 
predsednik ŠD Zgornja Ložnica, pozdra-
vili so jih tudi Stanislav Skubic, predse-
dnik KS Zgornja Ložnica, Miran Krušič, 
predsednik OZVVS Slovenska Bistrica, in 
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska 
Bistrica. 

Tomaž Ajd 

TURNIR V KEGLJANJU Z VRVICO  
V okviru športnega vikenda, ki ga tradi-
cionalno pripravlja Športna zveza Obči-
ne Slovenska Bistrica, je sekcija kegljačev 

vsem le še starejši. 
V športnem parku v Slovenski Bistrici se 
je pred kratkim pomerilo 25 kegljačev in 
kegljačic s Spodnje Polskave, Pragerskega, 
iz Laporja in Metulja Slovenska Bistrica. V 
ekipnem delu tekmovanja so pri ženskah 
zmagale kegljačice Pragerskega pred La-
porjem, pri moških pa so slavili kegljači 
s Spodnje Polskave. Druga je bila ekipa 
Pragerskega, tretje mesto so osvojili La-
porčani, četrti so bili kegljači Metulja. V 
konkurenci posameznikov je med ženska-
mi največ kegljev podrla Majda Kokol 
(Pragersko), pri moških pa Danilo Krojs 
(Spodnja Polskava). 
Vodja tekmovanja Karl Justinek je pove-
dal, da je turnir potekal ob sproščenem 
druženju, kar je seveda tudi moto špor-
tnega vikenda. 

T. A. 

cenca Repnika, Krajevna skupnost Vrhole 
- Preloge pa Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) Sloven-
ska Bistrica z 1 : 0. 
Tekmi za tretje in prvo mesto sta se kon-
čali neodločeno, zato so o zmagovalcu 
odločali kazenski streli. V tekmi za tretje 
mesto je bila Vojašnica Vincenca Repnika 
Slovenska Bistrica uspešnejša od OZVVS 
Slovenska Bistrica, v tekmi za prvo mesto 
pa je naslov prvakov po izenačenem boju 
s ŠD Zgornja Ložnica osvojila ekipa KS 
Vrhole - Preloge. Peto do sedmo mesto 

Foto: Dušan Gajšt

10. VETERANSKI VIP-TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 
NA ZGORNJI LOŽNICI 

Društva upokojencev Gaj - Pragersko iz-
vedla turnir v kegljanju z vrvico. Gre za 
športno rekreacijo, ki jo ohranjajo pred-
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STRELJALI IN METALI ROČNO BOMBO   
Brežiška zveza slovenskih ča-
stnikov vsako leto organizira 
tradicionalno mednarodno 
tekmovanje v streljanju z malo-
kalibrsko puško in metanju roč-
ne bombe. Na tekmovanje so 
odšli štirje člani OZSČ Sloven-
ska Bistrica; ekipo so sestavljali 
Boštjan Plaznik, Jože Majcen in 
Miroslav Kamenik, med posa-
mezniki pa je tekmovala Brigita 
Ptičar. Ekipa je osvojila odlično 
peto mesto izmed šestnajstih 
ekip, do bronaste medalje sta ji 
manjkala samo dva kroga. Jože 

Majcen je v streljanju z malokalibrsko pu-
ško dosegel odlično tretje mesto s 96 krogi 
in samo tri kroge zaostal za zmagovalcem. 
Odlično se je odrezala tudi Brigita Ptičar, 
ki je v metanju bombe dosegla 3. mesto 
in bronasto medaljo. Streljanje in metanje 
bombe se je odvijalo na strelišču Lovske 
družine Globoko. Družabni del srečanja 
je bil veselo, za varnost pa je bilo poskr-
bljeno na najvišji možni ravni. Medalje sta 
podelila predsednik ZSČ Brežice Borut 
Suša in podpredsednik ZSČ iz Ljubljane 
Tomaž Lautežar. 

Brigita Ptičar
Foto: Brigita Ptičar

V času poletnih počitnic smo v Knjižnici 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica začeli 
bralni projekt Poletavci. Nosilka projek-
ta je Mestna knjižnica Ljubljana in naša 
knjižnica je bila ena od mnogih v Slove-
niji, ki je svojim mladim članom omogo-
čala sodelovanje v omenjenem projektu.
Poletavci so člani naše knjižnice, otroci, 

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica in v vseh krajevnih knjižnicah 
smo letošnje poletje uvedli novost. Lahko 
si privoščite vrečko bralnega preseneče-
nja – presenečko, ki jo za vas pripravimo 
v knjižnici.
Kaj je presenečka?
Presenečka je vrečka, v kateri so sprav-
ljene štiri knjige, štirje romani različnih 
žanrov, ki jih knjižničarke priporočajo v 
branje in jih z veseljem pripravijo v vreč-
ko bralnega oddiha za vas. Ob izposoji ne 
veste, katere knjige se skrivajo v vrečki. 
Vsebino spoznate šele, ko presenečko 

POLETAVCI

tavci so lahko sodelovali tudi mlajši člani 
naše knjižnice, saj je bil eden izmed ciljev 
projekta tudi spodbuditi k branju starše 
otrok, ki še niso dopolnili 7 let.
Vsi, ki so se odločili za sodelovanje, so 
lahko brali karkoli: leposlovne in strokov-
ne knjige, stripe, pesmi, revije, turistične 
vodnike, recepte idr.  Če so pri izbiri knjig 

želeli pomoč, so se lahko obrnili na knji-
žničarko ali pa so izbrali vrečko presene-
čenja, sestavljeno po naši presoji, in se 
pustili presenetiti. 
Mladi bralci so v prejeto zloženko zapi-
sali prebrano v bralni seznam, odrasli pa 
so s podpisom potrdili, da so res brali. 
Izpolnjene bralne sezname je bilo treba 
oddati v knjižnici ali po pošti.
Za vse poletavce bomo septembra orga-
nizirali dogodek, na katerem bomo po-
darili majico in priznanje, izvedli nagra-
dno žrebanje in v svojo sredino povabili 
zanimive goste ter pripravili igriv, zani-
miv in nepozaben dogodek. 
Pa še to, vsi bralci poletavci, ki med po-
letjem osvojijo priznanje, v jeseni to uve-
ljavijo v šoli kot eno prebrano knjigo za 
bralno značko. 

Tanja Jakolič

odprete. Pripravljene so 
tudi presenečke za ot-
roke, ki jih dobite v pio-
nirski knjižnici. Knjige 
vam izposodimo sku-
paj, vračate pa jih lahko 
posamezno, seveda tudi 
v knjigomat.
Želimo vam prijetno 
presenečenje in še pri-
jetnejše branje. 

Mojca Plaznik Plavec

PRIVOŠČITE SI PRESENEČKO – VREČKO BRALNEGA ODDIHA

stari med 7 in 12 
let, ki so med po-
čitnicami brali 30 
dni 30 minut na 
dan. Mladi člani 
knjižnice, ki so 
stari več kot 12 
let, so lahko pos-
tali najpoletavci, 
in sicer tako, da so 
prebrali tri obse-
žnejše knjige in o 
prebranem zapi-
sali svoje mnenje. 
V projektu Pole-
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VABILO K SODELOVANJU PRI 
LITERARNEM NATEČAJU 

OTROŠKO USTVARJANJE V  ČASU POLETNIH POČITNIC

Poletje je čas za sprostitev, 
zabavo in tudi za ustvar-
janje. Za naše najmlajše 
obiskovalce smo pripravili 
vrečico, ki so jo ob obisku 
knjižnice lahko prevzeli v 
osrednji ali v kateri izmed 
naših krajevnih knjižnic. 
V vrečicah ustvarjalnega 
presenečenja smo pripra-
vili material za izdelavo 
pisanih ribic, ki so otro-
kom lepšale in krajšale 
počitniške dni. 

Tanja Jakolič

PISANA JATA RIBIC

FESTIVAL 
DOJIVA SE

Ob svetovnem dnevu dojenja, 2. avgustu, 
je znova potekal festival Dojiva se. Festi-
val se je odvijal z različnimi aktivnostmi 
v prvem tednu avgusta v kar dvaindvajse-
tih krajih po Sloveniji, in pri tem je sode-
lovala tudi naša knjižnica. 
Festival vsako leto snujejo mame za nove 
matere in družine, da s pridobljenim zna-
njem samozavestneje in bolj ozaveščeno 
vstopajo v svet starševstva. Cilj festivala 
je nudenje prostora ženskam, da se poču-
tijo slišane. Samo z znanjem lahko imajo 
močno vlogo posameznika in si zaupajo. 
Zato je tudi slogan festivala #zaupamsi.
V pritličju osrednje knjižnice smo pripra-
vili razstavo knjig, ki so velika zakladnica 
znanja, s katero ozaveščamo, saj dajemo 
podporo pri izzivih nosečnosti, dojenju, 
mladi družini, skrbi za dojenčka in ma-
terinstvu. Kje drugje lahko najdemo zna-
nje, če ne v knjigah? 

Tanja Jakolič

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica vabi k 
sodelovanju pri literarnem 
natečaju z naslovom ČEZ 
POTOK SKAČE, KJER 
JE MOST. Seveda se pod 
naslovom skriva tematika 
mladosti in otroštva, ki sta 
pomembni obdobji v člo-
vekovem življenju. 
Če ste starejši od 14 let, če 
se želite preizkusiti v pisa-
nju in si želite, da bi bilo 
vaše pisanje natisnjeno, je 
sodelovanje na našem na-
tečaju prava priložnost za 
vas.  
Verjamemo, da boste z lah-
koto izlili na papir smešna 
ali žalostna doživetja, zaga-
te in pripetljaje, sladke ali 
grenke spomine …
Vsa besedila, ki bodo k 
nam prispela do 15. okto-
bra 2021 in bodo ustrezala 
razpisnim pogojem, ki jih 
objavljamo na naši spletni 
strani www.kjv.si, bo preg-
ledala strokovna komisi-
ja, objavljena pa bodo v 
publikaciji, ki jo bo izdala 
Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica. 

Najboljšim literatom bomo na osrednji prireditvi ob dne-
vu slovenskih splošnih knjižnic v Knjižnici Josipa Vošnja-
ka Slovenska Bistrica podelili lepe nagrade.
Prisrčno vabljeni k sodelovanju. 

Mojca Plaznik Plavec
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IZ  DOMOZNANSTVA
JELKA (GABRIJELA)  VERDELJAK

kam. Šolo je obiskovala na Tinju, kjer je 
tamkajšnji učitelj Jože Tomažič prepoznal 
njeno nadarjenost, vendar pa na majhni 
pohorski kmetiji denarja za nadaljnje šo-
lanje ni bilo. Jelka, vešča branja, pisanja in 
šivanja, je vse to prenesla na svoje brate in 
sestre. 
Med 2. svetovno vojno je delovala kot 
kurirka, šivala je za partizane, bila je mla-
dinska aktivistka in mladinska sekretarka. 
Leta 1952 se je preselila na Veliko Tinje, 
kjer sta ji ostarela teta in stric podarila 
majhno hiško. Vse tri je preživljala s ši-
vanjem. Takratna oblast ji je šivanje pre-
povedala, nato pa ji je vendarle dodelila 
dovoljenje za pavšalno obrt. Zaradi vse 
slabšega zdravstvenega stanja se je k njej 
priselila sestra Marija (Marica), ki si je 
ustvarila družino z Gregorjem Janžičem z 
Malega Tinja. Zadnja leta svojega življenja 
je Jelka živela pri sestri Milki na Tinju. Po 
rojstvu prvega otroka nečakinje Štefke in 
njenega moža Darka se je Jelka v 63. letu 
starosti v mesecu maju poslovila.
Po koncu vojne se je Jelka aktivno vklju-
čila v kulturno in društveno delovanje v 
kraju. »Leta 1977 je postala predsednica 
novoustanovljenega kulturno-umetni-

škega društva in bila aktivna v krajevni 
skupnosti, v vaškem odboru Tinje in pri 
krvodajalcih. V osnovni šoli na Velikem 
Tinju je poučevala ročnodelski krožek, 
pletla, kvačkala, šivala, pisala pesmi ter 
igre, zapisovala dogajanje ter pela v cer-
kvenem pevskem zboru. Ni bilo proslave, 
kjer ne bi bila prisotna njena recitacija 
ali drugo delo. Zbirala je ljudske pesmi, 
napisala spevoigro, pisala pesmi, napi-
tnice, skeče, govore ob različnih prilikah, 
življenjepise borcev s tinjskega območja, 
spomine iz NOB in igre po resničnih 
dogodkih iz vojne, ki so jih kasneje tudi 
uprizarjali. Krajevni odbor Zveze zdru-
ženj borcev ji je odobril stalno borčevsko 
priznavalnino.« (Husu, Silvo: Biografski 
leksikon občine Slovenska Bistrica, 2020, 
str. 258–259) Knjiga Hrepenenja je izšla 
leta 1984. Ohranjene so številne pesmi, 
prozna besedila, govori za različne pri-
ložnosti, igre, zapisi dogodkov. Za svoje 
udejstvovanje na različnih področjih je 
Jelka Verdeljak prejela več priznanj, me-
dalj in spominsko značko. 

Natalija Stegne

Obletnica rojstva pesnice, pisateljice, 
kronistke … s sončne strani Pohorja
Jelka Verdeljak je bila rojena 22. juli-
ja 1920 v Mariboru. Pri petih letih se je 
priselila v Rep k mamini svakinji Alojziji 
in njenemu možu Jakobu Blažiču, ki sta 
jo vzela za svojo. Jelka je rastla ob nju-
nih šestih otrocih. Mama ji je namreč 
umrla za jetiko, oče pa je izginil neznano 

RAZSTAVA GOBELINOV CVETJE IN OBRAZI 
Zbirateljica mag. Ana Podhostnik je upo-
kojena predavateljica zdravstvene nege na 
Fakulteti za zdravstveno nego Novo mes-
to in dolgoletna delavka na raznih pod-
ročjih v zdravstvu kot višja medicinska 
sestra babica. Z velikim čutom za kultu-
ro in umetnost se je posvetila izginjajoči 
kulturni dobrini, gobelinom.
Mag. Ana Podhostnik je svojemu zbira-

teljskemu konjičku posvetila kar precej 
časa, saj se je z veliko ljubeznijo in zani-
manjem posvetila zbiranju in spoznava-
nju zgodovine nastanka gobelinov, njiho-
ve kulturne in umetniške vrednosti. Mag. 
Ana Podhostnik je začela zbirati gobeline 
pred 15 leti  v želji, da bi zaščitila del kul-
turne dediščine, ki so jo nekoč ustvarjale 
delovne in spretne roke naših žena, babic 

in dedkov. O svoji zbirki, ki sedaj šteje že 
več kot 400 gobelinov, pravi: »Zbiram in 
kupujem gobeline v želji, da bi jih rešila 
pred propadanjem in izginotjem v kupih 
odvrženih stvari. V začetku so me prite-
gnili lepi in zanimivi motivi ter načini 
izdelave, šele kasneje sem se pričela sez-
nanjati z zgodovino nastanka gobelinov, 
njihovo različnostjo v motiviki, materia-
lih in izdelavi. Vedno znova ugotavljam, 
da je bila njihova prvotna vrednost mno-
go večja od današnje. Dandanes ljudje 
namreč ne znajo več ceniti vrednosti vlo-
ženega dela in umetnosti izdelave. Mar-
sikateri gobelin bi lahko bil lep okras v 
naših domovih ne glede na to, da v njih 
stoji moderno ali manj sodobno pohi-
štvo.« Zbirka gobelinov je verjetno ena 
najbolj zanimivih, raznovrstnih in obse-
žnih tovrstnih zbirk v Sloveniji.  
Avgusta je bil v knjižnici na ogled le de-
lček obsežne zasebne zbirke različnih go-
belinov manjše in srednje velikosti, ki se 
med seboj razlikujejo po tematiki, staros-
ti, kakovosti in načinu izdelave. 

Natalija Stegne
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SAMOSTOJNA SLIKARSKA RAZSTAVA SLIK SONJE ZORKO 
SVETOVI MOJE DUŠE

Slikarka Sonja Zorko živi in ustvarja na 
Vrholah pri Slovenskih Konjicah. Na po-
dročju slikarstva je samouk, uči se skozi 
proces ustvarjanja. »Največ o meni vam 
bodo razkrile slike same. Vsaka slika je 
svet zase, v njih se zrcali odsev tistega, 
kar čutim. Ko slikam, se meja med zuna-
njim in notranjim svetom zabriše ter prej 
nevidna misel postane vidna. Slike nasta-
jajo več dni, včasih tudi več tednov. To je 
proces, ki se mu prepustim brez vezano-
sti na končni rezultat. Preprosto pustim 
sliki, da se zgodi. Ustvarjam v svojem 
ateljeju, vedno ob skodelici dobre kave. 
Najpogosteje ustvarjam v mešani tehni-
ki. Barve nanašam s slikarsko lopatico, 
čopiči, določene teksture oblikujem kar s 

prsti. Vsaka slika, ki nastane, je unikatna. 
Najpogostejši motivi, ki me spremljajo, so 

Natalija Stegne

ROSA PITSCHL
160.  OBLETNICA ROJSTVA KRONISTKE SLOVENJEBISTRIŠKE 

PRETEKLOSTI

dna ohranjena vgrajena pečnica. Sama se 
sicer s fotografijo ni ukvarjala, je pa bila 
lastnica knjigarne in založnica številnih 
slovenjebistriških razglednic, ki so jih po-

Začetki fotografije segajo daleč v pretek-
lost. Ljudje so si že od nekdaj želeli, da bi 
lahko določen trenutek ujeli v sliko, ki bi 
obstala za vekomaj. Želja se je iz nekdaj 
neverjetnega in prek številnih poskusov 
razvila v umetnost in v industrijo. Z izra-
zom fotografija opisujemo celoto postop-
kov, s katerimi brez čopiča ali svinčnika 
naredimo trajne podobe na materialu. 
Hiter razvoj fotografije se je začel šele v 
19. stoletju.
Fotografiranje so si lahko privoščile le bo-
gate družine. Fotografi so ob ateljejski in 
krajinski fotografiji za zanamce ohranili 
spomine na pestre družabne dogodke. V 
Slovenski Bistrici je v času pred 2. svetov-
no vojno delovala založnica razglednic 
Rosa Pitschl. 
Rosa Pitschl se je rodila 5. avgusta 1861 v 
Slovenski Bistrici očetu lončarju in pečar-
ju. Njena rojstna hiša stoji na današnjem 
Trgu svobode, kjer je še danes v steni vi-

sneli bistriški in drugi fotografi. Veljala je 
za eno najpomembnejših založnic avstro
-ogrske monarhije. Svoj lokal je imela v 
sedanji Kolodvorski ulici, v hiši levo od 
sedanje trgovine Strnad. Sicer pa je za 
fotografe veljalo, da so se selili iz kraja v 
kraj oziroma za delom. Tega pa v Sloven-
ski Bistrici, v mestu s kasarno in številni-
mi vojaki, ni manjkalo.
Z izdajami razglednic Slovenske Bistri-
ce in njene okolice je Rosa Pitschl po-
membno prispevala k ohranitvi zgodo-
vinske podobe naših krajev v tistih časih. 
(Povzeto po: Husu, Silvo: Biografski le-
ksikon občine Slovenska Bistrica, 2020, 
str. 168)

Natalija Stegne

gradovi, dvorci in volkovi.«
»Lepota ne izhaja vedno iz sli-
ke same, temveč iz oči tistega, 
ki jo zna ceniti. Hvala, ker ste 
pripomogli k temu in si ogle-
dali mojo prvo samostojno 
razstavo.«
Za več informacij o slikah in 
njihovem nakupu je slikarka 
dosegljiva na Facebookovem 
in Instagramovem profilu So-
nja Zorko Art, po e-pošti so-
nja.zorko@gmail.com ali po 
telefonu na telefonski številki 
040 708 528.

Foto: www.umetnost-za-turizem.si
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