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POLKA REPREZENTANCA
V letu 2015 je bila ustanovljena nogometna reprezentanca glasbenikov narodnozabavnih ansamblov Slovenije; nadeli smo
si naziv Polka reprezentanca. Pobudo za
ustanovitev sta podala glasbena profesionalca, Gorazd Topolovec, vodja ansambla
Pajdaši, in Lovro Sadek, baritonist ansambla Poskočni muzikanti. Kot trener ekipe
Polka reprezentance se trudi Ivan Simonič
- Janko. Namen Polka reprezentance je,

da s svojimi nastopi pomaga nogometnim
klubom do sredstev za vzgojo mladih nogometašev.
Kako izgleda nastop? Najprej se odigra
nogometna tekma, običajno proti veteranski ekipi kluba, po odigrani tekmi pa
se nadaljuje druženje ob glasbi v izvedbi
nogometašev, ki so odigrali nogometno
tekmo.
Pridemo pa tja, kamor nas povabijo. Žal

naše druženje zaradi zasedenosti glasbenikov ob koncu tedna poteka ob sredah.
Zatorej, če ima kdo željo, da jih obiščemo
in pomagamo, smo vam na voljo.
Kontakta: Gorazd Topolovec: GSM: 070
895 175; Lovro Sadek: GSM: 051 369 691.
Ivan Simonič - Janko

TIM GAJSER NA PRIREDITVI TEČEM, DA POMAGAM!

V soboto, 21. maja, je v grajskem parku v
Slovenski Bistrici v okviru vseslovenske akcije Zveze lions klubov potekala dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam!. Akcija
slovenskih lionov ni le športna in družabna
prireditev, ampak je predvsem akcija ozaveščanja o slepih in slabovidnih. Posebnost
tekov, ki so se v soboto in nedeljo zvrstili po
celotni Sloveniji, je tek z zavezanimi očmi, ki
ima jasen namen, pomagati slepim in slabovidnim otrokom pri zgodnji obravnavi. Teka

v Slovenski Bistrici se je udeležil tudi najboljši
slovenski motokrosist Tim Gajser. Sicer pa so
v okviru prireditve izvedli še dan družin Leo

kluba Slovenska Bistrica.

T. A.
Foto: Edi Grobler
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UVODNIK

MOJA SLOVENIJA
VČERAJ, DANES IN JUTRI
Vsak človek ima svojo pot, ki jo dan
za dnem ubira. Zgodovino pa smo leta
1991 pisali tudi mi, Slovenci, ko smo
premagali tako rekoč nepremagljivo in
dokazali, da lahko v boju zmaga le tisti, na čigar strani je domoljuben narod.
In prav obletnica, piše se že 25., je tisti
pravi trenutek, da se predvsem kot ljudje
postavimo pred ogledalo in se opomnimo, da so se naši predniki borili prav za
našo prihodnost.
Sama svoje zgodbe v tistem času še nisem pisala, a menim, da se v teh dogodkih skriva večletno hrepenenje Slovencev po lastni državi. V slogi so nas
takrat s skupnimi močmi državniki in
državljani z vojaškimi, diplomatskimi
in logističnimi dejavnostmi pripeljali
do avtonomne države. Tako lahko povzamemo, da se v enotnosti slovenskega
naroda, domoljubnosti in idealiteti skriva ključ do uspeha.
Težavo današnje družbe vidim prav v
pomanjkanju skrbi za sočloveka in v
moralni izprijenosti. Seveda obstajajo
ljudje, ki živijo po načelih in se borijo

za višje dobro, vendar so (pre)pogosto
preglašeni in kruto utišani s strani tistih,
ki imajo oblast. Le-ti, ki naj bi se borili
za zmago legitimnega, pa se prav ironično trudijo le za lastne interese in kapital.
Takšna družba je obsojena na propad. Če
se ozremo v zgodovino, opazimo, da je
znanilec konca visokih civilizacij ravno
zaton moralnih vrednot. Družbo, kot je
naša, lahko rešimo le z velikimi dejanji,
ki niso sebične narave, temveč posledica
vizije za bolj harmonično življenje vseh,
torej družbe kot celote. Spremeniti moramo način, s katerim pristopamo drug
drugemu kot sodržavljani. Zavedati se
moramo, da svet ne sestoji le iz pravic,
ampak nas k obstoju na njem zavezuje
tudi odgovornost. Ne obstaja formula
za strpnost in medsebojno pomoč. Načrtno jo moramo podpirati in razvijati.
Generaciji, ki je že nekaj časa na tem
svetu in ima volilno pravico, očitam le
to, da nekateri med njimi niso nikoli
priznali, da so bolj odgovorni za razmere v državi kot mi. Starejša generacija v
nas mladih pogosto išče pomanjkljivo-
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sti, neozirajoč se na dejstvo, da so tudi
oni prispevali k današnji podobi sveta.
Danes se tako okoljske skrbi kot tudi
družbene težave prikazujejo kot izziv
prihodnosti. V uteho si jemljemo to, da
kaj bo jutri, ne moremo predvideti, in da
je takšno znanje omogočeno le strokovnjakom ali pa le peščici izbranega prebivalstva. Tako se na splošno prevzema
premalo odgovornosti. Eksistenco nas
mladih bodo krojila in pestila vprašanja
o tem, kakšno vodo bomo pili, kakšen
zrak bomo dihali, kako bomo zdravili
bolezni, ki so posledica današnjega načina življenja ...
Nekateri pravijo, da se bojimo sprememb. Pred četrtino stoletja smo dokazali, da to ni res, nismo premagali samo
(komunistične) jugoslovanske armade,
premagali smo svoj strah pred spremembami. To hrabrost in načelnost moramo obdržati, saj prav to potrebujemo.
Dan za dnem se soočamo s svetom, ki
se neprenehoma spreminja. Vsako novo
jutro prinaša nove ideje in s tem nove
odločitve in prilagajanje. Naša skupna
želja je večinoma le, da ne bi bilo slabše,
a kaj, če je lahko boljše. Tako svoj trud
vlagamo le v to, da bi ostali ujeti v nekih
že določenih okvirjih. Kar pa še zdaleč
ni dovolj. Zmoremo mnogo več. In kdo
bo delal spremembe, če ne mi? Če ne
zdaj?
Tako se reševanje te težave najprej začne
pri vsakem izmed nas posebej. Vsak posameznik se pri sebi odloči, ali si želi pravično, enakopravno in moralno družbo.
Večina prebivalstva mora tako prerasti
pregrado pohlepa, napuha in samovšečnosti, ker je le na tak način mogoča preobrazba in s tem preoblikovanje v želeni
družbeni red. Iluzorno je pričakovati, da
bodo spremembe uvedli tisti, ki bodo
prišli na oblast. Ljudje moramo nehati
zmotno pričakovati odrešitelja.
Svet se ne bo spremenil z danes na jutri, naše življenje je minljivo, a mi sami
smo krojači svoje usode. Življenje je
pravica in dar in prav nikomur na tem
svetu ne smemo dovoliti, da bi nam narekoval, kako naj ga živimo. Nihče ne ve
natančno, kaj bo jutri, a vsi vemo, kaj je
bilo nekoč, in iz tega se lahko marsikaj
naučimo.
					
Melanie Jozić, dijakinja 3. b
Srednje šole Slovenska Bistrica
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POSTOPKI ZA GRADNJO ZAHODNE
OBVOZNICE SE NADALJUJEJO
Foto: Aleš Kolar

Občina Slovenska Bistrica nadaljuje prizadevanja za izgradnjo zahodne obvoznice.
Z naložbo bodo razbremenili promet v
mestu Slovenska Bistrica in omogočili cestno in energetsko infrastrukturno preskrbo podjetja Impol. V prvem delu bodo
širili industrijsko cono pri Impolu, nato
pa bodo zgradili še zahodno obvoznico. Predstavniki družbe Impol in Občine
Slovenska Bistrica so se z vladno stranjo
o nadaljnjih korakih najprej pogovarjali

v Ljubljani, 16. maja pa so se s predstavnikoma ministrstev za gospodarstvo in
infrastrukturo sestali še v Impolu. Kot je
za Studio Bistrica povedal župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, bodo do
poletja pripravili protokol o izpeljavi pomembne naložbe. Če ne bo zapletov, bodo

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je skupaj s sodelavci 23. maja v
sejni sobi Občine Slovenska Bistrica na
delovnem srečanju sestala z župani občin Zreče, Slovenske Konjice, Oplotnica,
Poljčane, Makole, Majšperk in Slovenska
Bistrica. Razpravljali so o projektih za zagotavljanje poplavne varnosti, o področju
vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter
o občinskih prostorskih načrtih. Srečanja
se je udeležila tudi predsednica Društva
Vintgar Sonja Jelen, ki je znova opozorila
na problematiko nelegalnega odpada v in-

dustrijski coni v Slovenski
Bistrici. Glavna inšpektorica Inšpektorata RS za
okolje in prostor Dragica
Hržica je pojasnila, da je
lastnik odpada zagotovil,
da bo odpadke odstranil
najpozneje do 31. avgusta, kot je tudi zahtevano.
Če pa se to ne bo zgodilo,
bo to storil njihov izvršitelj.
T. A.

industrijsko cono začeli širiti prihodnje
leto, prva dela za zahodno obvoznico pa
so predvidena za leto 2018. Župan je še
povedal, da je načrtovana še izgradnja
vzhodne obvoznice, s katero bi nato v celoti obkrožili mesto Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd

IRENA MAJCEN NA DELOVNEM
SREČANJU V SLOVENSKI BISTRICI

Foto: Aleš Kolar

SLOVESNO ODPRTJE
PRIZIDKA VRTCA NA ZGORNJI LOŽNICI
Na Zgornji Ložnici so 6. maja slovesno odprli nov prizidek vrtca na Zgornji
Ložnici. Gre za pomembno pridobitev, saj
se je v zadnjem desetletju število otrok v
krajevni skupnosti Zgornja Ložnica zelo
povečalo. Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica Ivana Leskovar
je povedala, da so z novimi prostori zagotovili najsodobnejše pogoje za predšolsko
vzgojo. Vrtec je namreč pridobil dve prostorni igralnici s sanitarijami in izhodom
na teraso, večnamenski prostor, gardero-

bo, kabinet za interesne dejavnosti
in igrišče. Denar za naložbo, ki je
stala 720 tisoč evrov, je v celoti zagotovila Občina Slovenska Bistrica.
Na popoldanski slovesnosti so trak
prerezali župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar, ravnateljica
Vrtca Otona Župančiča Slovenska
Bistrica Ivana Leskovar in Ivan
Kumaver, predsednik KS Zgornja
Ložnica.
Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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REGIJSKO PREVERJANJE
USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
Krvodajalstvo je najplemenitejša solidarnostna dejavnost,
ki jo premore človeštvo. Krvodajalke in krvodajalci udejanjate načelo solidarnosti tako, da darujete kri – to nenadomestljivo zdravilo za sočloveka. S svojo solidarnostjo
in požrtvovalnostjo širite ideje, na katerih temelji svetovna zgodovina gibanja Rdečega križa. Želimo, da bi nas še
naprej družila načela krvodajalstva: prostovoljnost, anoSpoštovane krvodajalke, spoštovani krvodajalci,
ob 4. juniju, dnevu slovenskega krvodajalstva, in 14. juniju, nimnost in brezplačnost. Ta načela so jamstvo za kakovostno kri. Kot organizator krvodajalstva v državi Sloveniji
svetovnem dnevu krvodajalstva, se iz srca zahvaljujemo
vsem krvodajalkam in krvodajalcem, prostovoljkam in pro- želimo, da bi tudi v prihodnosti skupaj reševali življenja in
stovoljcem, sodelavcem, strokovnjakom, organizatorjem, tako vračali srečo v prenekatero družino. Vsem krvodajaldelodajalcem in medijem za prispevek in skrb za sočloveka. kam in krvodajalcem se zahvaljujemo za darovano kri in
vabimo nove prostovoljke in prostovoljce, da se pridružijo
Vaša dejanja so plemenita.
naši številni družini krvodajalcev. Vsi ljudje smo potenciRdeči križ Slovenije –
Območno združenje Slovenska Bistrica
alni darovalci in prejemniki krvi.
22. regijskega preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči CZ in RK, ki ga je Izpostava URSZR Maribor v sodelovanju z
RKS – OZ Maribor organizirala 4. junija v
Lovrencu na Pohorju, so se udeležile tudi
ekipe prve pomoči občin Slovenska Bistrica in Poljčane. V konkurenci osmih ekip
je prvo mesto osvojila ekipa prve pomoči PGD Poljčane, druga je bila ekipa prve
pomoči Vrtca Otona Župančiča Slovenska
Bistrica, ekipa prve pomoči CZ Občine
Slovenska Bistrica pa se je uvrstila tik pod
stopničke. Čestitke vsem ekipam, prikazanega je bilo veliko znanja, saj je tudi četrtouvrščena ekipa dosegla 92,63-odstotno
uspešnost oskrbe poškodovanih in obolelih, kar je odličen rezultat.
Preverjanje usposobljenosti je potekalo na
štirih lokacijah v Lovrencu na Pohorju. Na
ta način so približali prvo pomoč javnosti
in prikazali delo in poslanstvo ekip prve
pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v različnih realistično prikazanih situacijah ob naravnih in delovnih ne-

srečah ter zdravstvenih težavah beguncev
in migrantov. Svojo dejavnost so predstavile različne službe in društva, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Znanje prve pomoči je izrednega pomena
v vsakodnevnem življenju. Človeško življenje je eno samo in zato najvišja vrednost. To poudarja tudi temeljno načelo

doktrine zaščite, reševanja in pomoči:
»Ob nesrečah imata zaščita in reševanje
človeških življenj prednost pred drugimi
zaščitnimi in reševalnimi ukrepi.«
Prvouvrščeni ekipi želimo uspešen nastop
na državnem preverjanju, ki bo oktobra v
Slovenj Gradcu.
		
RKS – Območno
združenje Slovenska Bistrica

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA
OMREŽJA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Načrt razvoja širokopasovnega omrežja
do leta 2020 postavlja osnovna izhodišča,
na katerih bosta temeljila razpis in gradnja
omrežja. Ko bodo operaterji izrazili ekonomski interes za gradnjo omrežja v naslednjih letih, bodo objavljeni tudi seznami
gospodinjstev po posameznih občinah. Ti
podatki bodo osnova za pripravo prijave
za razpis, ki bo objavljen predvidoma v

mesecu decembru 2016. Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica bo v
fazi priprave Načrta razvoja širokopasovnega omrežja v občini Slovenska Bistrica
izvajal analizo potreb odjemalcev, saj je
potrebno v načrtu izkazati interes javnosti
za gradnjo širokopasovnega omrežja. V
tej fazi bo k sodelovanju povabljena tudi
širša javnost, predvsem pa predstavniki

krajevnih skupnosti. Eden od predpogojev za uspešno kandidiranje na razpisu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport je seveda tudi kakovostni Načrt širokopasovnega omrežja v občini, ki ga bo
obravnaval in sprejel občinski svet.
D. Č.
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BREZPOSELNOST
SE ŠE ZMANJŠUJE

ZAPOSLITVE Delovno aktivno
Med januarjem in aprilom letos se je
iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 631 brezposelnih
oseb, kar je 11,5 odstotka več kot v
enakem obdobju lani.

Registrirana
brezposelnost

OBČINE

Število registriranih brezposelnih oseb
april 2016)

Število delovno
aktivnih feb.
2016

Stopnja registrirane brezposelnosti
feb. 2016

Aprila letos je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica registriranih
1.708 brezposelnih oseb, kar je za 4,2
odstotka manj kot v mesecu marcu in za
14,9 odstotka manj kot v enakem obdobju
lani. Med registriranimi brezposelnimi
je bilo 398 mladih, kar znaša 23,3
odstotka. Februarja je stopnja registrirane
brezposelnosti na Uradu za delo Slovenska
Bistrica znašala 12,5 odstotka, na območju
celotne Slovenije pa 12,6 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in
stopnje registrirane brezposelnosti po
občinah

Makole

88

291

11,3

Oplotnica 184

613

10,4

Poljčane

230

980

12,4

Slovenska
Bistrica

1.465

7.600

12,9

prebivalstvo

ostaja skoraj nespremenjeno. Februarja je
bilo po podatkih Statističnega urada RS
na območju Urada za delo Slovenska Bistrica 9.484 delovno aktivnih prebivalcev
(po lokaciji delovnega mesta), kar je za 0,1
odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Prav tako se je v Območni službi Maribor
delež znatno zmanjšal, in sicer za 0,4 odstotka na ravni Slovenije pa se je delež povečal za 0,6 odstotka.

Število delovno aktivnih brezposelnih
oseb v primerjavi z enakim obdobjem lani
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slovenska Bistrica

57,3%

ženske

49,6%
16,0%

13,5%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

23,3%

31,4%

30,1 %

dolgotrajno stari do 29 let stari 50 let in brezposelni 2
brezposelni
več
leti ali več

SODELOVANJE NA
DOGODKU Z MLADIMI ZA MLADE

V okviru tedna vseživljenjskega učenja je na Ljudski univerzi potekal nacionalni strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih z naslovom Z
mladimi za mlade, kjer je bilo govora o participaciji, zaposlovanju in političnem
udejstvovanju mladih. Predstavljena tematska področja so bila namenjena ravno
mladim, da so lahko izrazili svoje mnenje in se aktivno vključili v diskusijo, podali
svoj glas in zavzeli lastno stališče. Govornika na dogodku sta bila med drugimi
tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predstavnica Zavoda za
zaposlovanje, direktorica Območne službe Maribor Mateja Kreže. V okviru dogodka je bila organizirana tudi interaktivna delavnica naprednejše rabe mobilnih
aplikacij, predstavljen je bil primer dobre prakse samozaposlovanja mladih v Beli
krajini. Na koncu je bil s skupinskimi močmi oblikovan manifest dogodka. Tri
mlade brezposelne osebe so dobile priložnost in so na dogodku sodelovale kot
novinarji oz. fotografi na podlagi pogodbe o delu.

SOCIALNA OMREŽJA KOT POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

Pri iskanju zaposlitve je dobro uporabljati tudi socialna omrežja (Facebook, LinkedIn, Twitter). Ustvarite si lahko spletni življenjepis (bodisi v obliki spletne strani ali videa), ki je lahko dostopen – od vas pa je odvisno, kako
viden bo. Na drugi strani pa imajo tudi delodajalci možnost, da iščejo kadre preko ključnih besed. Spletna socialna omrežja ponujajo možnost, da si ustvarite lasten profil in se na ta način predstavite širši javnosti. Profil naj
bo prefosionalen: osredotočite se na pretekle delovne izkušnje,
specifični in konkretni bodite pri vnašanju svojih izkušenj in
interesov, hkrati pa ne nastavite preozkega področja iskanja
zaposlitve. Vse več podjetij pa socialna omrežja spretno uporablja za promocijo, prodajo storitev in tudi za iskanje ustreznih kadrov. Osebe, odgovorne za iskanje in selekcijo kadrov v
podjetjih, preverjajo tudi profile kandidatov na spletu. Dobro
izpolnjen profil, dobra predstavitev in povezave, s katerimi izkažete svoje interese, so lahko v pomoč kadrovnikom pri izboru novega sodelavca.

URAD ZA DELO
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PRILOŽNOSTI ZA DELODAJALCE
Ugodnosti Zavoda,
namenjene delodajalcem
•NOVO JAVNO POVABILO:
Zaposli.me

Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5000
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij
iz ciljne skupine; 6000 EUR za osebe, ki
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri
kriterije iz ciljne skupine. Ciljna skupina
so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj
enega od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 let; so dolgotrajno brezposelne
osebe (prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb vsaj 12 mesecev) in stare 30 ali več
let; imajo izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana ali zaključena osnovna šola) in
stare 30 ali več let. Zaposlitev oseb iz ciljne
skupine mora biti realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne
osebe in invalidi se lahko zaposlijo tudi za
krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20
ur.

•Usposabljanje
mestu

na

delovnem

S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in

več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni
v naši evidenci in starim 30 let in več z
nedokončano ali končano osnovno šolo,
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši
evidenci. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. Ukrep je
aktualen do porabe sredstev oz. najdlje do
31. 5. 2017.

•Delovni preizkus

Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate kandidate in njihove kompetence.
Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 mesec.
Namenjen je osebam, starejšim od 30 let,
ki so med brezposelnimi prijavljeni vsaj
6 mesecev. Ukrep je aktualen do porabe
sredstev oz. najdlje do 9. 9. 2016.

•Prvi izziv

Program omogoča pridobitev subvencije v
višini 7250 evrov za zaposlitev mladih do
30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni
Sloveniji, ki so med brezposelnimi prijavljeni najmanj 3 mesece. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15
mesecev neprekinjeno in vključuje tudi
3-mesečno poskusno delo. Javno povabilo
je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do
31. 3. 2017.

Ugodnosti dr ugih
inštitucij, namenjene delodajalcem
•Vračilo prispevkov delodajalca
za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše
od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do
3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev
uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

•Oprostitev plačila prispevkov
delodajalca za starejše 2016

Če zaposlite brezposelne, starejše od 55
let, lahko za največ prvi dve leti njihove
zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila
prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora
biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12.
2017.
•Davčna olajšava za zaposlova-

nje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše
od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste
jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za
njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

•Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe
osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za
njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
Več informacij dobite v pisarni za delodajalce pri Uradu za delo Slovenska Bistrica
ali na naši spletni strani: http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude.
Marjeta Kovač,
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica,
Lenart, Ruše in Pesnica

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica,
davčna številka 72326018, e-pošta: info@ric-sb.si, tel. št. 02 8430246
OBVESTILO
Obveščamo vas, da Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica na svojih spletnih straneh in uradni Facebook strani redno objavlja informacije ter povezave o aktualnih evropskih in slovenskih javnih razpisih, na katerih lahko pridobite sredstva
za uresničitev svojih projektnih idej.
Naša spletna stran: http://www.ric-sb.si/
Vljudno vabljeni k ogledu in spremljanju!

Oddelek za gospodarstvo in RIC Slovenska Bistrica
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RITOZNOJČAN PTP
V DRUŽBI ELITNIH VIN
K elitni družbi slovenskih in evropskih
vinskih posebnežev se pridružuje vino
Ritoznojčan PTP, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (PTP). V Sloveniji imamo 7 vin z oznako PTP: cviček
PTP, teran PTP, belokranjec PTP, metliška
črnina PTP, bizeljčan beli PTP, bizeljčan
rdeči PTP in ritoznojčan PTP. Prvo in
edino vino s tradicionalno zaščito v vinorodni deželi Podravje je vino Ritoznojčan
PTP.
Prizadevanja za zaščito kakovosti in prepoznavnosti ritoznojčana PTP so se v občini Slovenska Bistrica začela leta 2012.
Vinogradniki smo ugotovili, da za svoj
razvoj in obstoj potrebujemo dodano
vrednost. Priložnost smo videli v skupni
blagovni znamki vina Ritoznojčan PTP.
Oblikovala se je projektna skupina in izvedel projekt Ritoznojčan – vino moje
mladosti. Izdelal se je strokovni elaborat
Ritoznojčan PTP in pravilnik za pridelavo vin Ritoznojčan PTP. Pravilnik o vinu
z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – ritoznojčan je bil objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije, št.

38, 27. 5. 2016. S tem se je jasno opredelila kakovost ritoznojčana PTP, pridelava
grozdja in vina ter stekleničenje in označevanje vina. Na podlagi tega bomo zagotovili stalno kakovost ritoznojčana PTP,
povečali prepoznavnost vina, geografskega porekla in z njim izražene lokalno-tradicionalne lastnosti (vpliv klime, lege, tal,
sorte in tehnologije), zagotovili kontrolo
kakovosti (kontrola v vinogradu, kontrola
grozdja, kontrola vina) in vzpostavili red
na trgu vina Ritoznojčan PTP.
Zaščita tradicionalne kakovosti temelji na
zgodovinskih dejstvih. Vinogradništvo
v občini Slovenska Bistrica ima zelo bogato tradicijo. Sega namreč v stari vek, v
čas, ko so na vznožju Pohorja živeli Iliri.
Te so okoli 400 let p. n. št. začeli izpodrivati Kelti in v ta čas segajo zapisi, da so
tod gojili vinsko trto. Slovenska Bistrica je
že v 16. stoletju krojila usodo vinske trgovine tistega časa. Leta 1643 je bila sedež
Davčnega okraja za vino. Še danes se okoli
mesta vzpenjajo griči z okoli 140 hektarji vinogradov, ki so zaokroženi kompleksi z izjemno lepim krajinskim vzorcem.
Med vinogradi Ritoznoja je cerkev
svete Marjete, ki
nanje pazi že od
leta 1542. Uspeh
in
priljubljenost
vin segata krepko nazaj v prejšnje
stoletje. Hudomušnost in ime vina
Ritoznojčan izvira
iz imena naselja Ritoznoj. Ritoznojčan
se ponaša s kopico
različnih
zgodb.
Najbolj hudomuš-

na je tista, ki pravi, da je ime nastalo zaradi znoja, ki je tekel po zadnjicah vinogradnikov. Bližja se zdi razlaga, da je bil nekdanji lastnik ritoznojskega sveta, po nemško
imenovanega Rittersberg, grof Ritter von
Snoj. Domačini so tako za svoje prevzeli
ime Ritoznoj. Z ritoznojčanom so si sladili življenje na Dunaju, Gradcu, v Pragi in
še kje. V tistih časih so dobro vedeli, da je
vino nad Slovensko Bistrico najboljše vino
na Štajerskem.
Pomembno vlogo pri nadaljevanju tradicije pridelave ritoznojčana je imela klet v
Slovenski Bistrici. Tu so generacije ustvarjale odlične zgodbe kakovosti in okusa
vina ter postavile temelje, na katerih smo
lahko speljali zahtevno zaščito vina Ritoznojčan PTP.
Vzporedno z zaščito vina se je 30. 12.
2013 ustanovila Zadruga Konzorcij Ritoznojčan, z. b. o., (v nadaljevanju Konzorcij). V Konzorciju je 13 vinogradnikov,
ki pridelajo glavnino grozdja in vina v občini Slovenska Bistrica. Članstvo je pestro,
saj povezujemo pridelovalce z različnimi
pogledi in načini pridelovanja grozdja in
vina: tradicionalno, ekološko in biodinamično. Gradimo na temeljih inovativnosti, strokovnosti, izkušenj in sprejemanju
drugačnosti.
Skupen cilj članov Konzorcija je prepoznavna in dolgoročna kakovost tradicionalnega vina Ritoznojčan PTP, obogatitev
turistične ponudbe v okviru podpohorske
vinske turistične ceste, povezovanje vinogradnikov, večja možnost uspešnega trženja vina in krajine ter razvoj Slovenske Bistrice kot turistične destinacije z vizijo RITOZNOJČAN, DOŽIVETJE OKUSOV.
Darja Bovha, predsednica
Zadruge Konzorcij Ritoznojčan, z. b. o.
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RAZVOJ PODEŽELJA 2014–2020

EKSRP
ESRR
Skupaj

12.408,00
617.707,00
7.592,00
528.408,00
20.000,00 1.146.115,00

Sredstva bodo dosegljiva na podlagi izdelane in s strani koordinacijskega odbora CLLD potrjene strategije lokalnega
razvoja. Strategija lokalnega razvoja za
programsko obdobje 2014–2020, to je
pripravil vodilni partner LAS, Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica,
je bila v presojo in potrditev pristojnim
organom upravljanja poslana v prvem

/
27.000,00
27.000,00

Skupaj

Podpora za
tekoče stroške in stroške
animacije

od treh razpisanih rokov, in sicer konec
oktobra 2015. Pričakujemo, da bo naša
strategija lokalnega razvoja potrjena do
poletja 2016. Po potrditvi strategije bo
pripravljen prvi javni poziv za pridobitev
nepovratnih evropskih sredstev. Prednost
bodo imele naložbe v delovna mesta, razvoj storitev, varstvo okolja in ohranjanje
narave ter v večjo vključenost ranljivejših
skupin. Programska izhodišča in projektne prioritete, ki jih morajo zasledovati
prijavljeni projekti, so zapisani v strategiji
lokalnega razvoja, ki jo najdete na spletni
strani: http://www.lasdobrozanas.si/strategija-lokalnega-razvoja/. Priporočamo,
da se z vsebino strategije dobro seznanite
in pričnete s pripravo projektnih predlogov. Financirani bodo samo tisti projekti,
ki bodo zasledovali ukrepe in cilje, zastavljene v strategiji lokalnega razvoja.
Potrebno je poudariti, da morajo prijavitelji projektov ob prijavi projekta na javni poziv zagotavljati finančna sredstva v
višini 100 % celotne vrednosti projekta,
ki mora imeti tudi zaprto finančno konstrukcijo. Ob zaključku projekta se k
zahtevku za povračilo sredstev (do 85 %
upravičenih stroškov) namreč predložijo
računi in potrdila o plačilu le-teh. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po pregledu zahtevka ter morebitni
kontroli na kraju samem v roku pol leta
od oddaje zahtevka izvede izplačilo nepovratnih evropskih sredstev na račun prijavitelja projekta.
Več informacij najdete na spletni strani
www.lasdobrozanas.si, lahko pa nam tudi
pišete na las@ric-sb.si.

Priprava in
izvajanje
dejavnosti
sodelovanja
lokalne akcijske skupine

Podpora za
izvajanje
operacij v
okviru SLR

»Območje LAS – kakovosten prostor
bivanja in dela za vse generacije na
območju lokalne akcijske skupine.«
Razvojni cilji:
• razvoj (socialnega) podjetništva, obrti
in spodbujanje zelenih delovnih mest,
• spodbujanje povezovanja med lokalnimi
razvojnimi deležniki,
• izboljšanje kakovosti in povečanje
obsega infrastrukture za osnovne
storitve (zlasti trajnostni turizem),
• nadgradnja obstoječih in razvoj novih
programov ter dejavnosti, ki izboljšujejo
kakovost življenja,
• dvig ozaveščenosti ljudi o pomembnosti
varovanja okolja in naravnih virov,
• raba obnovljivih virov energije,
• inovativne ekosistemske rešitve,
• povečanje
socialne
vključenosti
ranljivih skupin v lokalno okolje.
Ključnega pomena pri izboru operacij, ki se
bodo financirale in izvajale v okviru CLLD
oz. bodo izhajale iz strategije lokalnega
razvoja ter zasledovale realizacijo ciljev,
je, da vsaka izmed operacij predstavlja
odgovor na katerega izmed ciljev SLR,

Pripravljalna podpora

Temeljna vizija LAS Dobro za
nas ostaja enaka preteklemu
programskemu obdobju:

Podukrep

S podpisom partnerske pogodbe je bila
4. septembra 2015 ustanovljena lokalna
akcijska skupina (v nadaljevanju LAS)
Dobro za nas. LAS zajema območja občin
Makole, Poljčane, Rače-Fram in Slovenska
Bistrica in se razteza od Pohorja preko
Dravinjskih goric do Haloz, zavzema pa
tudi jugovzhodni del Dravskega polja. Na
površini 385,7 km2 živi približno 38.785
prebivalcev.
Na ustanovni in volilni skupščini, ki
je potekala 6. oktobra 2015, so bili
izvoljeni člani upravnega odbora in
člani nadzornega odbora. Predsednik
LAS Dobro za nas je Branko Žnidar,
podpredsednica pa mag. Brigita Kruder.
Za vodilnega partnerja za obdobje do leta
2023 je bil izbran Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica, ki je že v
preteklem obdobju upravljal funkcijo
upravljavca Zadruge LAS Dobro za nas, z.
b. o., predhodnice sedanje LAS.

ki mu je v lokalnem okolju potrebno
posvetiti posebno pozornost. Ključno
je torej, da prijavitelj operacije vnaprej
temeljito in razločno opredeli in utemelji
dodano vrednost, ki jo prinaša izvedba
njegove operacije, in vse pozitivne učinke,
ki jih okolju prinaša izvedba predlagane
operacije, hkrati pa tudi okolje prepozna,
da je izvedba operacije nujno potrebna, da
je operacija (oz. njene aktivnosti in cilji)
inovativna, da rezultati operacije prinašajo
pozitiven, pomemben in dolgoročen
doprinos širšemu okolju, torej da okolje
operacijo prepozna kot nujno potrebno
– bodisi za zadovoljitev osnovnih, nujnih
potreb, bodisi za nadgradnjo obstoječega
stanja.
V finančni perspektivi 2014–2020 bo za
območje LAS na voljo približno milijon
in pol evrov, od tega za izvajanje projektov
1.146.115,00 EUR. Pomembna sprememba
glede na obdobje 2007–2013 je, da so
sredstva za razvoj podeželja na voljo iz
dveh skladov: Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR). Omenjena sklada imata tudi vsak
svoja pravila, ki jih je, za uspešno črpanje
evropskih sredstev, potrebno upoštevati.
Eno izmed poglavitnih pravil Evropskega
sklada za regionalni razvoj je, da bodo do
sredstev upravičena samo območja, ki so
opredeljena v Pravilniku o drugih urbanih
območjih, in sicer naselja: Makole,
Poljčane, Rače, Fram in Slovenska Bistrica.
Poleg tega pa bo ta sklad sofinanciral samo
projekte naložb v delovna mesta, varstvo
okolja in vključenost ranljivih skupin.

Sklad

Sveže ideje, novi
projekti in nepovratna EU sredstva

289.870,00
919.985,00
/
563.000
289.870,00 1.482.985,00

Mirjana Predikaka, področna
svetovalka RIC Slovenska Bistrica
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TKANJE PRIJATELJSTVA Z NITKAMI TURIZMA

Prvo sredo v mesecu juniju je bilo na osrednjem mestnem trgu v Slovenski Bistrici
ponovno zelo veselo in razigrano. Potekalo je namreč že 10. medobčinsko srečanje
turističnih podmladkov z naslovom Tkanje
prijateljstva z nitkami turizma. Dogodek je
organiziral Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica v sodelovanju z medobčinsko turistično zvezo in ob podpori Občine Slovenska Bistrica.
Prireditev je nadaljevanje projektov Turistične zveze Slovenije, ki potekajo v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah. Z njimi želi
Zveza spodbuditi delovanje mladih v turizmu. Skupno vsem je, da se vsebine navezujejo na raziskovanje domačega kraja,
spoznavanje običajev, odkrivanje naravnih
in kulturnih znamenitosti, jedi po starih
receptih in podobno ter ugotavljanje možnosti za njihovo vključevanje v ponudbo

kraja. Letos so mladi ustvarjali na temo
Zeleni turizem. Turističnim podmladkom
pa so se tudi letos pridružili številni posamezniki in skupine, ki delujejo in ustvarjajo na šolah, in to na plesnem, pevskem,
glasbenem, lutkovnem ali gledališkem področju. Tako smo ponovno preživeli prijeten popoldan v družbi mladih turističnih
delavcev in mladih ustvarjalcev ter njihovih mentorjev. Predstavili so se nam:
-Ssončki v naravi iz vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica,
-Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica,
-turistični podmladek in folklorna skupina
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
-turistični krožek 5. razredov 2. osnovne
šole Slovenska Bistrica,
-lutkovna skupina TukajTu, OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica,
-turistični podmladek in gledališka skupina Makolske čebelice, OŠ Anice Černejeve
Makole,
-turistični podmladek OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava, podružnica Pragersko,
-turistični podmladek in mladi glasbeniki
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava,
-turistični krožek in otroška folklorna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje,
-turistični podmladek in hip hop plesalec

22. ZLATA VRTNICA 2016
1.Medobčinska turistična zveza Slovenska
Bistrica razpisuje tradicionalno, 22. akcijo
ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2016 in vabi k sodelovanju turistična
društva ter vse ostale člane zveze, vse štiri
občine, krajevne skupnosti in vaške odbore.
2.Akcija se je uradno začela 26. maja 2016
in poteka na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica ter se
pridružuje projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna.
3.Ocenjevalni kriteriji so usklajeni s splošno uveljavljenimi merili ocenjevanja urejenosti okolja in predstavljajo osnovo ocenjevalnega lista:
–celovitost urejenosti okolja (urejenost
objekta in skladnost z okoljem, delež lastne
kreativnosti in delovnega prispevka),
–urejenost objekta kot arhitekturne celote
(vzorno urejeno pročelje in vse fasadne površine),
–urejenost okolice objekta, trata (negovanost zelenih površin, kakovost, urejen travnati rob, cvetoči travnik),

–nasadi (skladnost zasaditve dreves, grmovnic, trajnic in sezonskega cvetja),
–zelenjavni vrt (umeščenost, skladnost, pestrost z mešanimi nasadi),
–grajene površine (ograje, utrjene površine,
nadstrešnice, vodni elementi, prostori za
druženje, zimski vrt, paviljon ipd.),
–okna, balkoni, terase (sezonsko cvetje, trajni nasadi, skladnost, izvirnost).
4.Način prijave:
Za sodelovanje v akciji se lahko z izpolnjeno
prijavnico in priloženimi fotografijami okolja prijavijo kandidati s sedežem ali stalnim
prebivališčem na območju štirih omenjenih
občin. Kandidate lahko predlagajo turistična društva in vodstva krajevnih skupnosti.
Prijave sprejemamo najpozneje do 31. julija
2016 v TIC Slovenska Bistrica na Trgu svobode z izpolnjeno prijavnico z vsemi potrebnimi podatki (naslov, telefon, elektronski
naslov) in priloženimi fotografijami, tudi
po elektronski pošti (nepopolnih prijav ne
bomo upoštevali) na naslov info@tic-sb.si.
5.Kategorije ocenjevanja:

Žan Pinter iz OŠ Gustava Šiliha Laporje,
-podmladek TD Lipa Kebelj in harmonikar
Vito Senič, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj,
-turistični podmladek OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica,
-turistični podmladek Mlada jelka in Klemen Vrentuša, OŠ Šmartno na Pohorju,
-turistični podmladek Srednje šole Slovenska Bistrica z nalogo »Zeleni wellnes na
Žabljeku«,
-turistični podmladek Srednje šole Slovenska Bistrica z nalogo »Mi smo za zeleno –
Urškina pot«.
Marsikaj smo si lahko ogledali, marsičemu
prisluhnili, med seboj stkali prijateljstva, sicer pa smo tudi z letošnjega srečanja odšli
bogatejši za številne ideje, ki so nam jih
predstavili mladi.
Vsem iskreno čestitamo za letošnje predstavitve in nastope.
10. srečanje turističnih podmladkov so
podprli: Občina Slovenska Bistrica, Pekarna Strnad, Sadjarska kmetija Frešer – Frešjabka, Ekološka kmetija Podgrajšek, Kmetija Avgust Lešnik, ITT Breznik, d. o. o.,
Oplotnica, Ahac Slovenska Bistrica. Vsem
se iskreno zahvaljujemo.
Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica
5.1. zasebne stanovanjske hiše,
5.2. naselja in ulice,
5.3. balkonske zasaditve,
5.4. kmetije,
5.5. objekti splošnega družbenega pomena.
V vsaki kategoriji bo komisija izbrala dobitnike zlatih, srebrnih in bronastih vrtnic,
razen če je kandidatov manj kot 3 (tri) – tedaj se podeli eno samo priznanje v kategoriji. Sodelujoči soglašajo, da lahko imena
nagrajencev in fotografije organizator posreduje medijem za objavo.
6.Ocenjevalna komisija Zlate vrtnice 2016:
Na podlagi prijav in morebitnega predizbora posameznih turističnih društev končni
izbor nagrajencev opravi posebna ocenjevalna komisija v sestavi Leopold Turk, Vesna Eberhart Čelan, Marijana Jereb, Viktor
Horvat, Milena Furek, Aljaž Jelen in Ivana
Pečovnik.
7.Slovesna razglasitev
Slovesna razglasitev bo ob svetovnem dnevu
turizma, v petek, 30. septembra 2016, z začetkom ob 18. uri.
Leopold Turk, predsednik UO Medobčinske
turistične zveze Slovenska Bistrica
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UKREPI EKO SKLADA

V prejšnji številki smo pisali o prvih dveh
ukrepih razpisa Eko sklada, Slovenskega
Ekološkega sklada: 37SUB-OB16, A)
vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v
stanovanjski stavbi in B) vgradnja kurilne
naprave na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe. Tokrat se
bomo posvetili ukrepoma C (vgradnja
toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe) in D (priključitev
starejše eno - ali dvostanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje na obnovljivi vir
energije).
Pravica do nepovratne finančne spodbude
se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne
črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske
stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje
prostorov in kombinirani grelniki s
toplotno črpalko) tipov zrak – voda, voda
– voda in slanica – voda. Toplotna črpalka
mora dosegati predpisano mejo sezonske
energijske
učinkovitosti
ogrevanja
prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih
razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:
Tip ogrevalne
Spodnja mejna vrednosti
toplotne črpalke sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri
nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
ZRAK – VODA

140

VODA – VODA 200
SALNICA –
VODA

170

Vgradnjo toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede
le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v
evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za
hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk
pri Agenciji Republike Slovenije za okolje
in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o
vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo
toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe na območju
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka ne more biti dodeljena, če
občinski akt ali lokalni energetski koncept
določa na tem območju drug prednostni
način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
–nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne
črpalke na stanovanjsko enoto;
–nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika in povezavo s

toplotno črpalko;
–cevne povezave toplotne črpalke z virom
toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot:
–2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko
tipa voda – voda ali slanica – voda;
–1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko
tipa zrak – voda.
Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na
območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne
finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
–3.100 EUR za ogrevalno toplotno črpalko
tipa voda – voda ali slanica – voda;
–1.250 EUR za ogrevalno toplotno črpalko
tipa zrak – voda.
Višja spodbuda na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka bo lahko dodeljena le v primeru, če bo
naložba izvedena v stanovanjski stavbi oziroma delu stanovanjske stavbe, za gradnjo
katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano
pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe,
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo
vloge po tem javnem pozivu.
Za pridobitev subvencije je potrebno oddati vlogo pred začetkom del in priložiti:
–fotografije prostora, kamor bo vgrajena
toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke,
–fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak – voda,
fotografijo stavbe, na kateri je vidna hišna
številka stavbe (vse fotografije morajo biti
posnete v času oddaje vloge);
–kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo,
na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
–veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni mogoče razbrat datumu veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni
od datuma izdaje predračuna) za nakup in
vgradnjo naprave in opreme, ki vključuje
popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca
naprave in opreme.
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne
črpalke voda – voda je potrebno priložiti
vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje. Priporočamo, da preveri-

te, ali je vaša izbrana toplotna črpalka na
informativnem seznamu, ki je objavljen
na internetni strani www. https://www.
ekosklad.si. Potem ko Eko sklad odobri
nameravani ukrep, je rok za zaključek naložbe za ukrep C 9 mesecev od dokončne
odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Naslednji ukrep je ukrep D (priključitev
starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir
energije).
Pravica do nepovratne finančne spodbude
se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne
postaje, ki bo zamenjala obstoječo kurilno
napravo in bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljivi vir energije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko
dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo
katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano
pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1.
1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb,
ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna
finančna spodbuda ne more biti dodeljena.
Priznani stroški vključujejo: nakup in
vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi
inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 1.000 EUR na posamezno stanovanjsko enoto.
Če bo naložba izvedena na območju občin
s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost
zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 1.250 EUR na
posamezno stanovanjsko enoto, pri čemer
bo razlika med osnovno in višjo spodbudo
dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne
spremembe.
Nadaljevanje prihodnjič.
Če želite odgovore na svoja vprašanja ali
potrebujete nasvet, se oglasite v Energetsko svetovalni pisarni Slovenska Bistrica,
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica,
vsak četrtek od 16. do 18. ure. Za obisk se
predhodno naročite po telefonu na telefonskih številkah 02 620 22 71 ali 02 843 02 46
(Tomaž Pristovnik) med 8. in 13. uro.
Mark Bržan, dipl. inž. grad,
energetski svetovalec,
ENSVET Slovenska Bistrica
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8. julij 2016, ob 20.30, cerkev sv. Treh kraljev na Pohorju: ŽIVA IN
NEJA SKRBIŠ – koncert klasične glasbe
Flavtistka Živa in pianistka Neja Skrbiš pripravljata večer klasične glasbe
naslednjih skladateljev: Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Bethovena,
Roberta Muczynskega, Sergeja Vasiljeviča Rahmaninoffa in Georga Philippa Telmanna.
Brezplačen avtobus bo proti Trem kraljem odpeljal ob 19. uri izpred Bistriškega gradu.
Vstopnice po enotni ceni 8 € so naprodaj v sprejemni pisarni Bistriškega
gradu.
14. julij 2016, ob 20.30, Bistriški grad: JEANS IN VISOKE
PETKE – večer Avsenikovih napevov v a capella izvedbi
Skupina izvaja a capella pesmi ansambla bratov Avsenik: Veter nosi
pesem mojo, Čakala bom, Rad te imam, Slovenija, od kod lepote tvoje, Jadraj z menoj, Cveteli so beli kostanji ...
Vstopnice po enotni ceni 8 € so naprodaj v sprejemni pisarni Bistriškega gradu.

6. avgust 2016, ob 20.30, Bistriški grad: ANSAMBEL LES CONTRE-SUJETS IZ
FRANCIJE – koncert baročne glasbe v okviru Festivala Seviqc Brežice
Mladi glasbeniki iz Francije bodo z vami delili svojo strast do glasbe
Cena vstopnice na dan koncerta znaša 25 €, so pa v predprodaji občutno cenejše. Naročite
jih lahko na spletni strani Seviqc Brežice http://www.seviqc-brezice.si/prodajna-mesta.
html

12. avgust 2016, ob 20.30, Bistriški grad: PETRA IN SERGEJ IZ ŠOLE PETJA ORFEUS, V DRUŽBI S SAKSOFONISTOM OTOM VRHOVNIKOM,
z dueti iz oper in muzikalov ter popularno glasbo
Odlična pevca Petra Turk Rupreht in Sergej Rupreht (finalista oddaje Slovenija ima talent) vam bosta z mednarodno priznanim saksofonistom mag. Otom
Vrhovnikom pričarala nepozaben večer najbolj priljubljenih duetov iz oper in
muzikalov ter tudi iz popularne glasbe.
Vstopnice po enotni ceni 8 € so naprodaj v sprejemni pisarni Bistriškega gradu.
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27. avgust 2016, ob 19. uri, Bistriški grad: TRIO EROIKA z gosti Oktetom Planika
Trio Eroika bo 10. obletnico delovanja obeležili s koncertno turnejo po slovenskih gradovih.
Ko zvonovi zapojo, Stop, Dan ljubezni, Namesto koga roža cveti, Ko mene več ne
bo, Julija, Nessun dorma, Always on my mind, španska prepesnitev uspešnice Ti
si mi u krvi ...
Gost koncerta bo Oktet Planika.
Vstopnice po ceni 18 € so v predprodaji v sprejemni pisarni Bistriškega gradu in
na spletni strani eventim.si. Na dan koncerta bo cena vstopnice 20 €
2. september 2016, ob 20.30, Bistriški grad: BILO JE V ŠESTDESETIH – Od pesmi Poletna noč do prvega koraka človeka na Luni
Ob projekciji dogodkov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja boste v živo poslušali tudi slovenske glasbene uspešnice iz tistega časa v izvedbi mladih glasbenikov iz naše občine.
Vstopnice po enotni ceni 8 € so naprodaj v sprejemni pisarni Bistriškega
gradu.

POLETNA MUZEJSKA NOČ TUDI V BISTRIŠKEM GRADU
Vabljeni prav si, otroci, starši, družine, odrasli, starejši, da se nam
pridružite v posebni poletni noči v soboto, 18. junija 2016 z začetkom ob
18. uri. Za vas Bistriški grad odpira vrata. Na voljo bodo brezplačna vodenja
po gradu in zbirki starodobnikov ter po razstavi o fotografski družini Čerič
v Galeriji Grad (ob. 18., 20. in 22. uri).
Ob 19.30 boste lahko prisluhnili tudi koncertu učencev Šole petja Orfeus.
Za vse tiste, ki boste v gradu prespali, pa pripravljamo poseben program Noč
v gradu.
Prijave za Noč v gradu zbiramo do četrtka, 14. junija. Prireditev je brezplačna. Več informacij na 02 80 55 355 ali martina.zanjkovic@zavod-ksb.si.
DOGAJANJE NA POHORJU
Izleti v okviru programa Doživetje Pohorja, ki smo jih
s pomočjo sredstev iz programa LAS vzpostavili v letu 2013,
tečejo s polno paro. K nam na Pohorje, na Ančnikovo gradišče
nad Jurišno vasjo, prihajajo otroci od blizu in daleč. Želijo si
spoznati pastirico Mico in pastirja Frančeja ter Ludveja in Miho.
Našim pastirjem so krave sicer pobegnile, a nič zato, saj imajo
»bob« in »jabke« ter veliko časa za raznorazne »tumarije«. S
klobučki, ki si jih izdelamo, postanejo otroci pravi pastirji.
Dolgčas nam vsekakor ni!
Vabljeni, da nas obiščete bodisi na PASTIRČKOVEM, MLINARJEVEM ali KOVAČEVEM DNEVU.
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V lanskem letu so v okviru čezmejnega projekta Rojstvo Evrope potekale obširne arheološke raziskave na severnem
delu našega najbolj raziskanega arheološkega najdišča. Odkrit je bil potek severnega obrambnega zidu, ki smo ga konec
prejšnjega oz. v začetku letošnjega leta tudi konservirali, gradbeno sanirali in prezentirali. Konec meseca maja pa smo skupaj z
ekipo iz ZRC SAZU, skupine STIK in občinskimi javnimi delavci poskrbeli še za zasutje izkopnega polja ter dokončno ureditev. V jeseni nas čaka še ureditev dostopa na najdišče, ta je sedaj nekoliko neugleden. Želimo si, da bi obiskovalec občutil vso
veličino starodavnega vhoda v nekoč pomembno naselbino.

NAPOVEDUJEMO
Na pobudo lokalnega okolja se skupaj s pristojnimi službami in ostalimi partnerji trudimo pridobiti vse potrebno dokumentacijo za sanacijo Črnega jezera in cerkve sv. Treh kraljev na
Pohorju.
Predvidoma v jeseni pa se bodo pričela dela tudi na dvorcu
Zgornja Polskava. V pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca za prvo fazo statične sanacije dvorca.

FOTOGRAFSKA DRUŽINA ČERIČ
Vse do 10. septembra vas vabimo, da si v Galeriji Grad ogledate fotodokumentarno razstavo o bistriški fotografski družini Čerič.
Razstava prikazuje 108 let fotografske tradicije omenjene družine, razstavljena pa je tudi oprema, ki so jo skozi ves ta čas uporabljali (fotoaparati, povečevalniki, opremljena temnica, avtentično pohištvo iz njihovega ateljeja, studijske kamere ipd.).
Razstavo si lahko ogledate od torka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 11. in 15. uro. Vstopnina je 1 evro.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Informator, junij 2016
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V LAPORJU V ZNAMENJU GASILCEV IN LOVCEV

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

Krajevna skupnost Laporje junija znova
praznuje, kot se spodobi. Vsako leto poskrbijo za zanimiv in pester večdnevni
program prireditev, ki združujejo krajane
vseh naselij in pritegnejo številne goste. Tokrat so vse ostale prireditve v senci
visokih jubilejev, 70-letnice ustanovitve
PGD Laporje in Lovske družine Laporje.
Najprej so v soboto, 11. junija, izvedli pohod po Laporski pohodniški poti, istega
dne sta v Laporju potekala turnirja v šahu
in malem nogometu.
Laporski lovci so imeli osrednjo slove-

snost v nedeljo, 12. junija, v svojem domu
v Poljčanah. Naslednjega dne, v ponedeljek, 13. junija, je sledil zajtrk z devetošolci
OŠ Gustava Šiliha, ki so jih z obiskom počastili predstavniki KS in društev.
Ekipe vaških odborov so se v torek, 14.
junija, pomerile na tradicionalnem kegljaškem tekmovanju v Slovenski Bistrici.
V sredo, 15. junija, so odprli razstavo ob
zaključku fotonatečaja TD Laporje z razglasitvijo najboljših treh (osem avtorjev
je poslalo 25 fotografij) in numizmatično-filatelistične razstave sekcije KUD-a
Forma viva Makole pod vodstvom Andreja Samasturja, laporskega rojaka. Po tem
dogodku so se krajani zbrali še na vaškem
kresovanju na zemljišču bodočega vrtca.
Niso pozabili na starejše krajane, ki jih
bodo na druženje povabili v četrtek, 16.
junija.
V petek, 17. junija, bo ena najbolj priljubljenih prireditev TD Laporje Vasi se

predstavijo, ko se bodo na stojnicah predstavljala vsa naselja, izvedli bodo zabavne
igre in kuhali bograč. Srečala se bosta preteklost in prihodnost, ob starodobnikih
članov AMK Classic tudi Petrolova električna vozila na dnevu alternativne mobilnosti v Laporju. Na slavnostni seji sveta
KS bodo v soboto, 18. junija, vročili javna
priznanja KS (imena nagrajencev bodo
objavili v medijih), prvič se bo predstavil
novoustanovljeni mešani pevski zbor, v
nedeljo, 19. junija, pa bo še otvoritev odseka lokalne ceste v Leviču.
PGD Laporje v okviru krajevnega praznika pripravlja bogat program pod prireditvenim šotorom, saj bodo praznovali
70. obletnico ustanovitve. Zvrstili se bodo
gasilska parada, krst gasilskega vozila,
slavnostna seja in sprejem za gasilske veterane.
Bojan Sinič

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI KEBELJ
Na Keblju bodo krajevni in farni praznik
letos obeležili v nedeljo, 24. julija. Prireditev se bo začela ob 14. uri; procesiji s
sveto mašo v cerkvi svete Marjete na Keblju bo sledil kulturni program, ob 16. uri
pa se bo začela še velika vrtna veselica, ki
jo organizira PGD Kebelj, z ansambloma
Foto: Lidija Ajd Zafošnik

Poskočni muzikanti in Gadi. Predsednik
Krajevne skupnosti Kebelj Jožef Turner je
ob tej priložnosti povedal, da bodo letos
v njihovi krajevni skupnosti med drugim
sanirali in asfaltirali cesto v vzhodnem
Kotu na Pohorju v dolžini 300 metrov in
preplastili del ceste od Keblja proti Kotu

na Pohorju, dokončno uredili vodovod
Cezlak, uredili kanalizacijo v Podgradu na
Pohorju, obnovili glavne poti na pokopališču in uredili razsvetljavo na parkirnem
prostoru pri vežici.
Tomaž Ajd

VABILO

Spoštovani, vljudno vas vabimo
na obeležitev
40. KRAJEVNEGA PRAZNIKA,
ki bo v soboto, 25. junija,
z začetkom ob 18. uri
v prostorih doma krajanov in gasilcev Tinje.
Program:
Ob 15. uri: vaške igre med vaškimi odbori KS Tinje;
ob 18. uri: kulturni program in razglasitev rezultatov vaških iger.
Maksimilijan Tramšek, predsednik sveta KS Tinje
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LETNI KOLEDAR PRIREDITEV 2016

JUNIJ 2016

Foto: Aleš Kolar

PRIREDITEV
Srečanje starejših krajanov in krajank
KS Laporje
Prireditev ob krajevnem prazniku KS
Laporje »Vasi se predstavijo«, Alternativna mobilnost v Laporju
Slavnostna seja PGD Laporje ob 70.
obletnici ustanovitve		
Vsi na kolo za zdravo telo		

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

16. 6. 2016, ob 16. uri

Slomškov dom, Laporje

KS Laporje in društva

17. 6. 2016, od 17. ure
dalje

prireditveni šotor in
šolski park, Laporje

KS Laporje in društva

17. 6. 2016, ob 18. uri

dvorana gasilskega
doma, Laporje

PGD Laporje

18. 6. 2016, med 8. in
12. uro

Slovenska Bistrica

Kadring, d. o. o.

Snemanje Fridinega videospota

18. 6. 2016, ob 10.
uri

Grajski park, Slovenska
Bistrica

Društvo Fridina mišnica

Dihajmo skupaj			

18. 6. 2016, med 16. in
18. uro

Ljudska univerza Sloven- Romanca Steinbacher, s. p.
ska Bistrica

Poletna muzejska noč

18. 6. 2016

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica

Slavnostna seja sveta KS Laporje s
podelitvijo priznanj ob krajevnem
prazniku
Zaključna prireditev ob 70-letnici
PGD Laporje, gasilska parada, krst
gasilskega vozila, vrtna veselica
Srečanje gasilskih veteranov GZ Slovenska Bistrica
Otvoritev odseka lokalne ceste (Levič)
Županova petica

18. 6. 2016, ob 16. uri

Šilihova dvorana, Laporje

KS Laporje

18. 6. 2016, od 17. ure
dalje

prireditveni šotor, Laporje

KS Laporje in društva

19. 6. 2016, ob 14. uri

Laporje

KS Laporje in društva

19. 6. 2016, ob 15. uri

Laporje

KS Laporje in društva

20. 6. 2016, ob 12. uri

Viteška dvorana, Grad
Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica

23. 6. 2016, ob 20. uri
Letni koncert Big banda Glasbene
šole Slovenska Bistrica
Svečana podelitev nagrad in spričeval 24. 6. 2016, ob 15. uri
učencem glasbene šole ob 200-letnici
javnega glasbenega šolstva
24. 6. 2016
Kresna noč

notranje dvorišče, Grad
Slovenska Bistrica

Glasbena šola Slovenska Bistrica

Zunanje dvorišče, Grad
Slovenska Bistrica

Glasbena šola Slovenska Bistrica

Vaške igre med vaškimi odbori KS
Tinje
Osrednja občinska slovesnost ob 25.
juniju, dnevu državnosti
Kaj je dobro vedeti, da bo sodelovanje z bankirji lažje, manj stresno in
uspešnejše

25. 6. 2016, od 15. ure
dalje

pred domom krajanov in TD Cokla Tinje
gasilcev na Tinju

25. 6. 2016, ob 20. uri

Grad Slovenska Bistrica

27. 6. 2016, ob 13. uri

Ljudska univerza Sloven- Celeritas, podjetniško svetovanje,
ska Bistrica
d. o. o.

v parku pred dvorcem na TD Viničar Zgornja Polskava
Zgornji Polskavi

Občina Slovenska Bistrica

Stran 20

KOLEDAR PRIREDITEV

Informator, junij 2016

PRIREDITEV
Ustvarjalne delavnice za otroke in
mladino
Evropski pokal E.F.B.T. v twirlingu

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

27. 6.–30. 6. 2016, med
10. in 13. uro

Pionirska knjižnica Slovenska Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

30. 6.–3. 7. 2016

Športna dvorana Slovenska Bistrica

Twirling zveza Slovenije, Twirling
klub Sašo Slovenska Bistrica

Uprizoritev starih običajev: košnja in
druga kmečka opravila
Razstava o Feriju Lainščku

konec junija ali začetek
julija 2016

Na področju KS Šmartno KUD Šmartno na Pohorju
na Pohorju

do 30. 6. 2016

Knjižica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Razstava »Ustvarjalci s Tinja«

do 30. 6. 2016

Krajevna knjižnica Tinje

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Javni razpis 22. akcije ocenjevanja
urejenosti okolja Zlata vrtnica 2016

do 31. 7. 2016

prijave zbirajo v pisarni
TIC-a (Trg svobode 17,
Slovenska Bistrica)

MTZ Slovenska Bistrica in Tednik
Panorama

Razstava o fotografski družini Čerič

do 10. 9. 2016

Galerija Grad, Grad
Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica

JULIJ 2016

Foto: Aleš Kolar

PRIREDITEV
Evropski pokal E.F.B.T. v twirlingu

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

30. 6.–3. 7. 2016

Športna dvorana Slovenska Bistrica

Twirling zveza Slovenije, Twirling klub
Sašo Slovenska Bistrica

Prireditev »Toplar vabi na Kočno« z
ansamblom Donačka
Poletne ustvarjalne delavnice v Bistriškem gradu (prijave zbirajo na tel.
št.: 02 80 55 355)
Podelitev spričeval poklicne mature

2. 7. 2016, ob 19.30

prireditveni prostor,
Kočno pri Polskavi

TD Kočno

4. 7.–8. 7. 2016,
med 9. in 11. uro

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

4. 7. 2016, ob 10. uri Grad Slovenska Bistrica

Srednja šola Slovenska Bistrica

Starobistriški večeri kulture: Živa in
Neja Skrbiš – koncert klasične glasbe
Tradicionalna turistična prireditev
»Igramo in kuhamo na Ruški koči«
Podelitev spričeval splošne mature

8. 7. 2016, ob 20.30

Cerkev sv. Treh kraljev
na Pohorju

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

10. 7. 2016

Ruška koča pri Arehu

Ruška koča

11. 7. 2016, ob 10.
uri

Grad Slovenska Bistrica

Srednja šola Slovenska Bistrica

Starobistriški večeri kulture: Jeans
in visoke petke – Večer Avsenikovih
napevov v a capella izvedbi
18. tradicionalni Anin pohod

14. 7. 2016, ob 20.30 Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

24. 7. 2016, ob 8. uri zbor: pri domačiji
Gora pod lipo

TD Cokla Tinje

Veselica z Ognjenimi muzikanti
3. tradicionalna prireditev »Pohorje
poje«

30. 7. 2016

Šmartno na Pohorju

PGD Šmartno na Pohorju

31. 7. 2016

Trije kralji

Društvo podeželske mladine Venčesel v
sodelovanju s TD Lipa Kebelj, TD Cokla
Tinje in TD Jelka Šmartno na Pohorju

Javni razpis 22. akcije ocenjevanja
urejenosti okolja Zlata vrtnica 2016

do 31. 7. 2016

Prijave zbirajo v pisarni TIC-a (Trg svobode
17, Slovenska Bistrica)

MTZ Slovenska Bistrica in Tednik
Panorama

Razstava o fotografski družini Čerič

do 10. 9. 2016

Galerija Grad, Grad
Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
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Foto: Tjaša Korošec

AVGUST 2016
PRIREDITEV
Spodnjepolskavsko poletje:
razstava malih živali

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

4. 8. 2016, v dopoldanskem času

za stavbo KS Spodnja
Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

Spodnjepolskavsko poletje:
nogometni turnir za otroke
Spodnjepolskavsko poletje:
otroški program (predstavitev oratorija,
gledališka predstava KUD-a Matiček
Spodnja Polskava, ustvarjalne delavnice,
otroški Fire Combat, peka palačink idr.)
Spodnjepolskavsko poletje:
mladinski koncert skupine Infected
Spodnjepolskavsko poletje:
turnir v kegljanju
Spodnjepolskavsko poletje:
šahovski turnir
Spodnjepolskavsko poletje:
Dalmatinski večer: koncert Klape
Šufit v sodelovanju z MoPZ Obrtnik
Polskava in gostujočimi zbori
Spodnjepolskavsko poletje: pohod na
Pragersko in izlet na Ptujski grad
Spodnjepolskavsko poletje:
turnir v malem nogometu
Spodnjepolskavsko poletje:
tradicionalni kolesarski trim
Spodnjepolskavsko poletje:
gledališka predstava KUD Matiček
Spodnja Polskava
Starobistriški večeri kulture: koncert
baročne glasbe v okviru Festivala
Seviqc Brežic – ansambel Les Contre-Sujets iz Francije
Spodnjepolskavsko poletje:
Fire Combat
Spodnjepolskavsko poletje:
kratek koncert Gasilske godbe na
pihala Spodnja Polskava

4. 8. 2016, ob 16. uri Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

4. 8. 2016, od 17.
ure dalje

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

4. 8. 2016, ob 20.30

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

5. 8. 2016, ob 9. uri

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

5. 8. 2016, ob 18. uri Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

5. 8. 2016, od 18.
ure dalje

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

6. 8. 2016

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

6. 8. 2016, ob 10. uri Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

4. 8. 2016, ob 17. uri Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

6. 8. 2016, ob 20.30

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

6. 8. 2016, ob 20.30

Grad Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

7. 8. 2016, ob 9. uri

Spodnja Polskava

KS Spodnja Polskava in društva

7. 8. 2016, ob 9.30
uri

pred cerkvijo na Spodnji Polskavi

KS Spodnja Polskava in društva
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Spodnjepolskavsko poletje:
žegnanjska maša
Spodnjepolskavsko poletje:
gasilski manever in velika vrtna veselica z Dejanom Vunjakom
Starobistriški večeri kulture: Petra in
Sergej iz Šole petja Orfeus v družbi s saksofonistom Otom Vrhovnikom, z dueti iz
oper in muzikalov ter popularno glasbo
Postavitev klopotca; tradicionalna
etnološka prireditev in podelitev
društvenih priznanj
Gasilska veselica z ansamblom Novi
spomini

7. 8. 2016, ob 10. uri cerkev sv. Štefana na
Spodnji Polskavi

KS Spodnja Polskava in društva

7. 8. 2016, od 16.30
dalje

KS Spodnja Polskava in društva

Spodnja Polskava

12. 8. 2016, ob 20.30 Grad Slovenska Bisuri
trica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

13. 8. 2016

Devina

Društvo vinogradnikov Ritoznoj

20. 8. 2016

Crouzet (Partizanska
cesta 24, Slovenska
Bistrica)

PGD Slovenska Bistrica

Ustvarjalno poletje:
Brezplačne ustvarjalne rokodelske
delavnice za vse generacije

23. in 15.8.2016

Slovenska Bistrica,
Center DUO, Rokodelska zadruga z.b.o.
Prostori Centra domače in umetnostne
obrti (grajska pristava),
Grajska 13

20. pohod Bistriške konjenice

27. 8. 2016, od 9.
ure dalje

zbor: pri družini Florjančič v Hošnici 32 pri
Laporju

Starobistriški večeri kulture: koncert skupine Eroika z gosti, Oktetom
Planika, »Čarobne melodije pod
zvezdami«
11. kolesarski vzpon na Tri kralje

27. 8. 2016, ob 20.30 Grad Slovenska Bisur
trica

28. 8. 2016

Slovenska Bistrica–Tri- Športno društvo Tinje Koštruni
je kralji

Razstava o fotografski družini Čerič

do 10. 9. 2016

Galerija Grad, Grad
Slovenska Bistrica

SEPTEMBER 2016

Konjerejsko društvo Slovenska Bistrica
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar

PRIREDITEV
Razstava o fotografski družini Čerič

DATUM

KRAJ IZVAJANJA

ORGANIZATOR

do 10. 9. 2016

Galerija Grad, Grad
Slovenska Bistrica

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Medvaški turnir vasi KS Črešnjevec v
odbojki

9. 9. 2016, ob 16. uri odbojkarsko igrišče na
Črešnjevcu

Športna sekcija pri DU Črešnjevec, KS
Črešnjevec
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Tradicionalna prireditev »20. Podobe
bistriških domačij« (okrogla miza na temo

9. in 10. 9. 2016

Grad Slovenska Bistrica in druge lokacije

Občina Slovenska Bistrica

DAN ODPRTIH VRAT :
Predstavitev centra DUO, delavnice,
prodaja rokodelskih izdelkov.

9. in 10.9.2016

Slovenska Bistrica,
Prostori Centra domače in umetnostne
obrti

Center DUO, Rokodelska zadruga z.b.o.

5. Fridin rojstni dan

10. 9. 2016

mestni park Slovenska
Bistrica

Otroško mladinsko društvo Fridina
mišnica

Medvaški turnir vasi KS Črešnjevec v
malem nogometu
Kolesarski izlet krajanov KS Črešnjevec

10. 9. 2016, ob 9. uri igrišče pri OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

ŠD Črešnjevec in KS Črešnjevec

11. 9. 2016, ob 13.45 Zbor udeležencev:
pri Domu kulture na
Črešnjevcu

ŠD Črešnjevec in KS Črešnjevec

»Izbrana kakovost ali kako do nje«, prikazi
obrti in običajev, ustvarjalne delavnice, razstave,
vinsko-kulinarični dogodek, glasbeni nastopi,
vodeni ogledi, grajska tržnica, Fridin rojstni dan,
srečanje turističnih društev z igrami idr.)

Potopisno predavanje prof. Srečka Šta- 13. 9. 2016
jnbaherja s popotovanja po Tanzaniji
15. 9. 2016, ob 15.
Pohod Črešnjevec-Farovec
uri

Avla OŠ Dr. Jožeta
Pučnika Črešnjevec

KS Črešnjevec

Zbor: pri Lovskem
domu na Črešnjevcu

DU Črešnjevec

Otvoritev razstave slik likovne sekcije 16. 9. 2016, ob 16.30 Kulturni dom na
uri
Črešnjevcu
KUD Štefana Romiha Črešnjevec
16. 9. 2016, ob 18.
Kulturni dom na
Večer ljudskega petja

KUD Štefana Romiha Črešnjevec, KS
Črešnjevec

RIC Slovenska Bistrica

uri

Črešnjevcu

Evropski teden mobilnosti
Ribiško tekmovanje Društva invalidov Črešnjevec
Razstava slik likovne sekcije KUD
Štefana Romiha Črešnjevec
Položitev venca pri spomeniku žrtvam NOV
Zaključna prireditev ob 7. praznovanju krajevnega praznika KS Črešnjevec
ter podelitev priznanj
Razstava slik likovne sekcije KUD
Štefana Romiha Črešnjevec
Srečanje starejših krajanov in krajank

16. - 22. 9. 2016

Različne lokacije

DI Črešnjevec

17. 9. 2016, ob 7. uri Ribnik Farovec

DI Črešnjevec

17. 9. 2016, med 15.
in 19. uro

Kulturni dom na
Črešnjevcu

KUD Črešnjevec, KS Črešnjevec

17. 9. 2016, ob 18.
uri

Pri OŠ Dr. Jožeta
Pučnika Črešnjevec

KS Črešnjevec

17. 9. 2016, ob 19.
uri

Telovadnica OŠ Dr.
Jožeta Pučnika Črešnjevec

KS Črešnjevec

20. 9. 2016, med 9.
in 12. uro

Kulturni dom na
Črešnjevcu

KUD Štefana Romiha Črešnjevec, KS
Črešnjevec

20. 9. 2016, ob 14.
uri

Kulturni dom na
Črešnjevcu

KO RK Črešnjevec, DU Črešnjevec in
KS Črešnjevec

Sejem starodobnih vozil, delov in
opreme
PROSTORI PRIHODNOSTI:
Otvoritev razstave skulptur, ki so nadgradnja slikarskih del, predstavljenih na
razstavi “NAZAJ V PRIHODNOST”.
Zlata vrtnica 2016 – Slovesna podelitev priznanj 22. akcije ocenjevanja
urejenosti okolja
Prireditve v sklopu krajevnega praznika KS Pragersko Gaj
Teden evropske kulturne dediščine

24. 9. 2016

Pred tovarno Impol v
Slovenski Bistrici

AMK Classic Slovenska Bistrica

27. 9. 2016

Slovenska Bistrica,
Prostori Centra domače in umetnostne
obrti

Društvo MAJOLIKA so.p.

30. 9. 2016

Slovenska Bistrica

MTZ Slovenska Bistrica, Tednik Panorama

ves mesec

Pragersko

KS Pragersko Gaj z društvi

september 2016

Različne lokacije

ZVKDS in organizatorji iz občine Slovenska Bistrica

Kolesarjenje po granitni kolesarski
poti

september 2016

Slovenska Bistrica –
Oplotnica – Osankarica – Trije kralji – Tinje
– Slovenska Bistrica

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.
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v zelo močni konkurenci osvojil 13. mesto.
Kljub nekoliko slabšemu rezultatu pa je bil
za vas verjetno ta nastop zanimiva preizkušnja.
Rezultatsko res ni bil moj najboljši turnir.
Igra mi ni stekla, čestitke pa Aljoši, ki se je
odlično odrezal. Z malo sreče bi se lahko
uvrstil še višje. Smo pa na turnirju spoznali
različne kulture, srečali smo se tudi s starimi
znanci. Vsekakor je šlo za zanimivo izkušnjo.
V zadnjem času imate veliko študijskih
obveznosti. Končujete Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Tako je sedaj nekaj manj
časa za vadbo šaha.
Težko je kombinirati obe stvari. Včasih moram več dni delati za šolo. V zadnjem času
treniram kakšno uro na dan. Trenerja nimam
več, za tekmovanja se pripravljam sam. Za
kakšen nasvet pa vseeno povprašam svojega
dolgoletnega trenerja Primoža Rieglerja in
tudi ostale, s katerimi sem sodeloval v preteklosti.

ŽAN
TOMAZINI

Pred kratkim ste ponovili uspeh izpred štirih let in osvojili naslov državnega članskega prvaka. To vam je uspelo na Otočcu, kjer
je od 23. aprila do 1. maja potekalo državno
prvenstvo za člane in Slovenija Open 2016.
Na doseženo ste lahko še posebej ponosni,
saj ste za sabo pustili kar pet velemojstrov.
Tudi sam sem bil presenečen nad udeležbo.
Ko sem izvedel, da bo turnir odprtega tipa,
nisem pričakoval, da bo prišlo toliko kakovostnih tujcev. Turnir je bil zares na nivoju.
Sicer pa sem bil s svojo igro precej zadovoljen. Na koncu se je izteklo meni v prid, tako
da sem tekmovanje končal kot prvi Slovenec
in kot tretji skupno. Na ta rezultat sem zelo
ponosen.
Vaš klub, Šahovski klub Impol, vam je v ta
namen pripravil slovesen sprejem. Na njem
ste poleg naslova državnega prvaka proslavili še osvojitev mednarodnega mojstra.
Kaj ste morali postoriti za pridobitev tega
prestižnega naslova?

Najprej se zahvaljujem vsem v klubu, ki so
pripravili ta dogodek. Zelo sem počaščen,
da so mi za uspeh čestitali na takšen način.
Kar se tiče pridobitve naziva mednarodnega
mojstra, gre za večletno delo. Osvojiti moraš
namreč tri bale, na treh turnirjih moraš igrati
dovolj dobro z dovolj močnimi nasprotniki.
Tekmeci morajo biti iz najmanj treh različnih držav. Prav tako pa moraš igrati dobro na
ostalih kakovostnih turnirjih, da lahko zbereš
dovolj točk za lestvico.
Pred vami je le še osvojitev naziva velemojstra. Doseči ta zadnji korak je še veliko težje.
Ja, res je. Že od malih nog sanjam, da bi postal velemojster. Zdaj ko sem blizu, se splača
potruditi in stisniti še zadnje kilometre.
Na državno prvenstvo ste prispeli naravnost iz Abu Dabija, kjer ste na svetovnem
univerzitetnem prvenstvu osvojili 27.mesto. Bolje se je izkazal vaš brat Aljoša, ki je

Skupaj z bratom sta tudi mentorja mladim
šahistom. Torej v Šahovskem klubu Impol
veliko pozornosti namenjate tudi podmladku.
Trenutno vadi okoli petnajst mladih šahistov.
Z bratom upava, da jih bo v šahu ostalo čim
več. Z otroki zaenkrat delava enkrat na teden.
Imamo kar nekaj talentov, bomo videli, kako
bo z njimi v prihodnje. V ta namen smo jih
razdelili v dve skupini.
Kot kakšnih se spominjate svojih začetkov?
Za šah vaju je z bratom navdušil dedek.
Z bratom sva začela že v vrtcu. Star sem bil
štiri leta. Pravil naju je naučil dedek, s katerim sva igrala kar nekaj časa. Ko pa naju ni
več mogel premagati, ni hotel več igrati. Nato
sva imela veliko različnih mentorjev. Prvi
naju je opazil Srečko Jurič, naslednji pa je bil
Ljubiša Krstič, oba sta žal že pokojna. V šoli
nama je veliko pomagal tudi Milan Lovrenčič, največ časa pa naju je treniral Primož
Riegler. Prav tako sem občasno sodeloval z
nekaterimi velemojstri.
Seveda sta za vse, kar sta že dosegla v karieri, zelo zaslužna tudi vajina starša.
Brez njune podpore ne bilo ničesar, za kar
sem jima zelo hvaležen. Pomembno je tudi
to, da sva oba z bratom šahista, zagotovo sva
tudi zaradi tega boljša igralca. Čeprav imava
zelo različen način igre, si še dandanes pomagava z nasveti.
Zakaj vas je pravzaprav šah tako očaral?
Kaj je najbolj zanimivo pri tem športu?
Zame osebno … da se izgubim v igri, da ne
mislim na nič drugega, ko igram. Pred mano
so variante, poteze in iščeš načrt. Če nato še
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za kakšno drugo državo, dvomim, da bi bilo
bolje. V šahu je veliko manj denarja kot na
primer v tenisu in nogometu. Pravzaprav ni
primerjave.
Kmalu vas na Češkem čakata dve večji tekmovanji. Med drugim boste še ta mesec nastopili na evropskem pokalu v Pragi, julija
pa boste sodelovali na močnem mednarodnem turnirju v Pardubicah. Kakšni so cilji?
Predvsem na evropskem pokalu – prve štiri
kroge igram namreč na drugi deski, nato pa
celo na prvi – se bom verjetno pomeril s samimi velemojstri. Če se bom izkazal, lahko
osvojim svoj prvi bal za velemojstra. Seveda
pa se lahko za norme potegujem tudi na ostalih odprtih mednarodnih turnirjih. Upam, da
bom v formi.
Tomaž Ajd

zmagaš oziroma odigraš dobro partijo, je zadovoljstvo še toliko večje.
Tudi sicer je vaš klub izjemno napredoval.
Enakovredno se namreč kosate s slovensko
šahovsko elito. Prav tako ste ob občinskem
prazniku organizirali izjemno kakovosten
mednarodni turnir.
Zadnja leta klub zelo napreduje, saj nenazadnje tekmujemo v najvišji slovenski ligi.
Lani smo bili eni izmed glavnih kandidatov
za izpad iz lige, nato pa smo osvojili odlično
peto mesto. Upam, da bo tudi letos podobno,
glavni cilj pa je obstanek v ligi. Tekmovanje
je vsekakor dobra priložnost za dokazovanje.
Poleg mene so trenutno v ekipi še brat Aljoša,
Gregor Podkrižnik, Primož Riegler, Kristjan
Breznik, Franc Sorčnik, Simon
Špacapan in Marjan Svenšek.
Mednarodni turnir ob občinskem turnirju je res na vedno
višjem nivoju. Upam, da bo tudi
na naslednjem turnirju tako
dobra udeležba kot letos. Vsekakor smo na dobri poti.
Zagotovo bo v Sloveniji potrebno še veliko narediti za
promocijo šaha. Kakšne so po
vašem mnenju možne rešitve?
Šah je pač igra, katero težko
spremlja nekdo, ki ni dobro
seznanjen s pravili. Zagotovo
so za gledalce bolj zanimiva
hitropotezna tekmovanja. Kot
to že počno v tujini, bi lahko
tovrstne prireditve prenašala
televizija s komentatorji. Prav
tako bo potrebno več delati z
mladimi. Upam tudi, da bo v
prihodnjih letih zaživela ideja o

uvedbi šaha kot obveznega predmeta v
šolah. Šah namreč
zelo dobro vpliva na
logično razmišljanje, ponavadi so šahisti tudi zelo dobri
učenci.
Kako pa je z denarjem? Pri nas samo
od šaha verjetno ni
možno živeti?
To je vedno težje. V
Sloveniji lahko od
šaha živi le peščica. Tudi če bi igral
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NAVDUŠOJOČA BERA PRIZNANJ
IN USPEHOV DIJAKOV SREDNJE
ŠOLE SLOVENSKA BISTRICA
Posamezniki, ki znajo sprejemati izzive,
se zavedajo, da bodo le tako lahko začutili
pravo veličino uspeha. Ta misel neznanega avtorja dijakom Srednje šole Slovenska
Bistrica pravzaprav nikoli ni bila uganka.
Še več, v tem šolskem letu so ob že znanih
vzniknila nova obetavna imena in utrdila ugled bistriške srednje šole v vsenarodnem in mednarodnem merilu.
Gledališka igra Lakota

17. tekmovanje Ekonomija 2016

Ekipa tekmovalcev Tekmovanje
v tehniki prodaje
Tekmovanje Poslovna matematika

Tekmovanje iz Računovodstva 2016

Ekipa Re-pro

Uspehi niso naključje, zato smo toliko
bolj ponosni na delo mentorjev in dijakov, ki so uresničili svoj veliki met. Med
njimi najdemo odlične športnike, mlade
kulturnike, filmske ustvarjalce, avtorico
najboljšega slovenskega urbanega haikuja,
tri dobitnice srebrnega priznanja na letošnjem državnem srečanju mladih raziskovalcev, odmevno
predstavitev dveh raziskovalnih nalog na mednarodnem
festivalu Več znanja za več turizma in še bi lahko naštevali.
Kogar pa zanima le seštevek
osvojenih priznanj na šolskih,
področnih in državnih tekmovanjih, lahko povzamemo
tako: do sedaj kar 16 zlatih priznanj, ob tem pa še 55 srebrnih
in 111 bronastih. Sledijo tudi
priznanja in nagrade šole, prejemniki pa bodo predstavljeni
na prireditvi Žanjem te uspeh.
Vsem dijakom in mentorjem
seveda iskrene čestitke.
Profesorski zbor in
ravnateljica Srednje šole
Slovenska Bistrica
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DAN ŠOLE NA OŠ POHORSKEGA ODREDA

Če učiš se – več znaš,
če učiš se – več veljaš,
to so stari nauki,
ki so kajpada resnični stavki.
Jaka Smogavec, 7. a, OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica
V pomladnem mesecu aprilu je dogajanje
na naši šoli še posebej pestro, takrat namreč praznujemo naš dan – dan OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Skozi
vso šolsko leto si prizadevamo, da se vsi
učenci razvijajo v okviru svojih sposobnosti, vseživljenjsko znanje, ki je pot do

polnega življenja, pa pridobivajo pri pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, šolah v naravi in še kje. V četrtek,
21. aprila, smo v avli pripravili prireditev,
na kateri so se predstavili učenci, ki imajo
veliko znanja in številne interese, vsak pa
je dodal svoj posebni prispevek. Program
so popestrili pevski zbori, plesne in glasbene točke, devetošolec je predstavil svojo raziskovalno nalogo, za katero je prejel
zlato priznanje in jo bo v mesecu maju
predstavil še na državnem tekmovanju,
ter avtorsko pesem našega sedmošolca,

ki govori o pomenu znanja. Na ta način
smo poskušali pokazati, da je dogajanje
na šoli raznoliko, delovno, raziskovalno
in ustvarjalno. Proslavili smo tudi vsa zlata, srebrna in bronasta priznanja, številni
dosežki, ki so plačilo za vztrajno delo, pa
bogatijo našo šolo. Ob koncu prireditve so
se z ganljivim nastopom poslovili naši devetošolci, ki so bili zvesti petju v šolskem
pevskem zboru vseh devet let. Navdušili
so vse prisotne in nam na tak način pokazali spoštovanje do našega dela.
Barbara Ajdnik

TEKMOVANJE »ALI JE KAJ TRDEN MOST«
Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo je potekalo
tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov.
Tekmovanja, ki je potekalo 4. maja, so se
udeležile tri ekipe učencev OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica. V prvi ekipi so
bile Kim Mageš, Kaja Peršuh in Teja Wenzel, ki so s svojim mostom osvojile 3. mesto, njihov most je prenesel obremenitev
13,40 kg. V drugi ekipi sta bila Kristina
Jug in Miha Mok, ki sta osvojila 4. mesto,

njun most je prenesel obremenitev 12,23
kg. V tretji ekipi pa so bile Špela Kunčič,
Zarja Radulovič in Mia Žnidarič, ki so osvojile 5. mesto, njihov most pa je prenesel
obremenitev 9,82 kg.
Glavni gradbeni material za most so bili
špageti Barila n 7, lepili pa so jih z vročim lepilom. Špagetov ni bilo dovoljeno
lepiti po njihovi celotni dolžini, ampak le
ob robovih. Mostovi so morali ustrezati
naslednjim dimenzijam: razpon: 40 cm;

UČENCI OŠ POHORSKEGA ODREDA
USPEŠNI NA VARNOSTNI OLIMPIJADI

širina: do 15 cm; višina: ni bila omejena;
masa: do 1000 g. Po končani gradnji so se
mostovi porušili na napravi za obremenjevanje. Zmagala je ekipa z mostom, ki je
prenesel največjo obremenitev (25,75 kg).
Pomembno je, da smo se naučili nekaj novega in se pri tem tudi zabavali.
Suzana Rajh, prof.
10. maja so se štiri ekipe četrtošolcev udeležile 11. Otroške varnostne olimpijade, ki
se je odvijala na OŠ Fram. Tekmovalo je
21 ekip z območja policijskih postaj Rače
in Slovenska Bistrica. V vsaki ekipi je bilo
deset učencev, ki so se pomerili v štirih
igrah. Igre so temeljile na prometnovarnostnih veščinah. Vse ekipe so se dobro
odrezale, ekipa 4. c-razreda pa je osvojila
1. mesto in se uvrstila v finale, ki je bil 2.
junija v Ljudskem vrtu v Mariboru.
OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica
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VARNO NA KOLESU
V letošnjem šolskem letu smo petošolci
sodelovali v projektu Varno na kolesu,
namenjenem
osnovnošolcem,
ki
opravljajo kolesarski izpit.
Skupaj z drugimi 87 šolami v Sloveniji
smo se vse leto trudili in opravljali
naloge o prometni varnosti kolesarjev
ali izdelovali izdelke med rednim delom
ali v delavnicah v popoldanskem času.
V mesecu aprilu nas je čakalo prvo
presenečenje na regijski prireditvi, saj

Še nekaj občutkov otrok:

smo postali finalisti in bili povabljeni na
slavnostno prireditev v Ljubljano. Uvrstili
smo se na odlično tretje mesto in si
prislužili praktične in denarno nagrado.
Po končani prireditvi smo se podali po
prometno-kolesarskih vsebinah, kjer smo
se v šestih delavnicah preizkusili v znanju
in spretnostih na kolesu.
Na poti domov smo si od veselja zapeli več
slovenskih pesmi.

Zelo sem se razveselila, ko smo po pouku izdelovali didaktične igre v zvezi z
nalogo projekta Varno na kolesu. V skupinah smo se odločili za zanimivo igro,
v kateri smo združevali svoje ideje in znanja o pravilno opremljenem kolesu
in vidnem kolesarju. Vsi smo se trudili, saj ni važna zmaga, važen je trud in
sodelovanje.
Katarina Breznik, 5. A
Zbudil sem se. Že včeraj sem nastavil alarm, da ne bi zamudil. Danes smo
morali v šolo zelo zgodaj. Šli smo namreč v Ljubljano v Kolosej. Tam naj bi
dobili nagrado in tekmovali. Bil sem razburjen. Kaj, če smo prvi? V šolo so
me noge kar same odnesle. Zbrali smo se pred šolo in odšli na avtobus za
Ljubljano. Tam smo izvedeli, da smo tretji.
Svit Stramšak, 5. A
Všeč mi je bilo, ko smo delali družabno igro in ko smo izdelovali stripe. Všeč
mi je bilo tudi, ko sem sodeloval s prijatelji. Najboljše od vsega pa je bilo, da
smo poslali vse izdelke skupin, v katerih sem sodeloval.
Tim Markoč, 5. C

Petošolci in njihovi mentorici
Mateja Leskovar in Mira Tomažič

Ko smo delali na delavnicah, sem se počutila zelo fino.
Vedela sem, da se bo naš trud dobro obrestoval. V šoli smo
po pouku ostajali več ur, da smo lahko izdelovali izdelke.
Nikoli nismo pomislili na to, da bomo dosegli tretje mesto.
Ko smo sedeli v Kolosejski dvorani, smo se punce močno
držale za roke. S trudom smo dosegli svetovno tretje mesto
in si s tem prislužili čelade in tudi osemsto evrov.
Pia Ruedl, 5. c
Pri projektu Varno na kolesu mi je bilo všeč sodelovanje
članov skupin. Pomagali smo si in delo je potekalo
nemoteno. Veliko veselja je bilo, ko smo bili med
najboljšimi in se uvrstili v finale, ki je potekalo v Ljubljani
v Koloseju. Vsi smo nestrpno čakali na rezultate. Na
koncu smo bili tretji. Zanimive pa so bile tudi igre. Naša
šola je dobila vse nagrade, razen prvega mesta. Tudi tega
smo se veselili.
Miha Kapun, 5. b

NOGOMETAŠICE OŠ POHORSKEGA ODREDA
OSVOJILE BRONASTE MEDALJE
Šolsko leto 2015/2016 se bo zapisalo v
zgodovino naše šole. Kljub temu da je
bil »vraževerni« petek 13., je bil za naše
učenke uspešen. Bile so udeleženke
finalnega turnirja v malem nogometu za
učenke. Na turnirju so sodelovale štiri
najboljše šole iz Slovenije. Tekmovanje
je potekalo na OŠ Šmartno pri Litiji.
Sodelovale so naslednje šole: OŠ Šmartno
pri Litiji, OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica, OŠ Jurija Vege Moravče in OŠ
Dobrovo. Organizator turnirja se je
izkazal z vzorno in odlično organizacijo,
tako da so vsi prisotni uživali v »športnem

prazniku«, ki bo ostal v prijetnem
spominu. Pred začetkom turnirja so
učitelji športa izžrebali tekmovalne pare in
žreb je določil naslednje polfinalne pare:
OŠ Šmartno pri Litiji : OŠ Jurij Vega
Moravče
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
: OŠ Dobrovo
Naše učenke so bile zelo motivirane, da
se izkažejo v polfinalni tekmi, vendar
so prejele hiter zadetek, ki je spremenil
taktične načrte. Nasprotnice so uspele
unovčiti psihološko prednost in zrelo
nadzorovale potek tekme. Predvsem
so se izkazale s pokrivanjem
naše najboljše tekmovalke Kaje
Korošec, saj ji niso dopustile,
da bi pokazala vso svoje znanje.
OŠ Dobrovo je tako zasluženo
zmagala s 4 : 0.
Po porazu v polfinalu smo igrali
za tretje mesto. Nasprotnice
so bile učenke iz OŠ Jurij Vega
Moravče. Naša učenka Kaja
Korošec je bila po polfinalnem

razočaranju odločena, da stvari vzame
v svoje roke. Tako je visoko motivirana
in ob pomoči sotekmovalk uprizorila
izjemen solističen nastop. Dosegla je šest
zadetkov (6 : 0) in prispevala levji delež k
zmagi nad OŠ Jurij Vega Moravče. Nastop
naše najboljše učenke ni ostal neopažen,
saj je prejela nagrado za najboljšo strelko
turnirja. Veselja in zadovoljstva pa so bili
deležni tudi naši navijači, ki so s tribun
spremljali in glasno spodbujali naše
učenke. Vzdušje je bilo ves čas fantastično,
za kar so poskrbeli tudi mentorji (Anton
Jugovec, Rok Leskovar, Aleksandra Šeško)
in ravnateljica Tatjana Pufič s pomočnico
ravnateljice Marijo Predikaka.
Našo šolo so zastopale naslednje učenke:
Kaja Korošec, Neža Berlič, Lucija Strnad,
Ines Fifer, Mia Kukovič, Iza Trobentar,
Noka Jurič, Urška Hozjan, Džulieta
Rizvanaj, Anja Turin in Lucija Sternad.
Iskrene čestitke tekmovalkam in navijačem
za dostojno zastopanje naše šole.
Aktiv ŠPO
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ZLATO PRIZNANJE
ZA RAZISKOVALNO NALOGO O STEKLARSTVU
Izidor Gregorič, učenec 9. a razreda 2. OŠ
Slovenska Bistrica, je dosegel velik uspeh.
Na državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki je 15. maja potekalo v Murski Soboti, je prejel zlato priznanje za raziskovalno
nalogo Steklarstvo.
Za poklic steklarja danes ni veliko zanimanja. 2. osnovna šola Slovenska Bistrica usmerja osnovnošolce v praktične in
ustvarjalne poklice, zato smo v letošnjem
šolskem letu gostili priljubljeno mladinsko
pisateljico Janjo Vidmar, ki nam je predstavila projekt Pazi, steklo! ali Od frnikole
do okna. S projektom želi podjetje Refleks povečati zanimanje za poklic steklarja.
Devetošolcem pa je Šolski center Rogaška
Slatina podrobneje predstavil šolanje za
poklic steklarja.
Predstavitve so me navdušile, saj sem veliko
izvedel o steklu. Kljub temu da se za poklic
steklarja ne bom odločil, pa me je steklarstvo
zelo pritegnilo. Odločil sem se, da bom izdelal raziskovalno nalogo na temo steklarstva s

STEKL ARST VO NA
OBRONKIH POHORJA
Slovenska Bistrica leži na
obronkih Pohorja, na katerem
je v preteklosti delovalo veliko
glažut. O steklarstvu na Pohorju govori tudi pravljica Pohorski
steklar iz knjige Pohorske pravljice. V njej Jože Tomažič opisuje, kako je bila steklarju dana
težka naloga, da mora narediti
steklene vrtnice. Te so morale
biti takšne barve in takšne oblike, kot so v resnici. Ker pohorski steklar plemiču te naloge
ni mogel izpolniti, ga je ta dal
izgnati s svoje zemlje. Lestenec
v cerkvi pri Treh kraljih pa naj
bi še danes pripovedoval to pravljico o pohorskem steklarju in
dokazoval steklarsko tradicijo v
Sloveniji. V Steklarni Rogaška
Slatina so mi posebej za to raziskovalno nalogo ročno izdelali
stekleni vrtnici.

poudarkom na zgodovini steklarstva našega
mesta.
Raziskal sem, da se je steklarstvo začelo v Egiptu, in to že pred pet tisoč leti, zato naj bi bilo
steklo prva umetna snov, ki jo je naredil človek.
Sčasoma se je izpopolnjevalo in širilo, dokler
ni prišlo tudi na območje današnje Slovenije.
Najbolj se je razvilo v novem veku na Pohorju, kjer je takrat delovalo najmanj 17 glažut. V
Slovenski Bistrici ni bilo v takratnem času nobene glažute, tako da se je steklarstvo v mestu
rodilo šele s Steklarno Luminos. Pisnih virov
o zgodovini steklarstva v Slovenski Bistrici in
Steklarni Luminos ni. Presenečen sem bil, da
nisem našel zapisov niti v Bistriških zbornikih. Na spletu so le članki o težavah in stečaju
podjetja. Zaradi tega sem moral poiskati in se
opreti na ustne vire. Naredil sem dva intervjuja
z delavcema iz nekdanje Steklarne Luminos, s
steklopihalcem Zvonkom Rusom in stekloslikarjem Viktorjem Horvatom.
Iz spletne ankete sem ugotovil, da starši bolje
poznajo Steklarno Luminos kot devetošolci,
kar je razumljivo, saj sem bil sam star komaj
deset let, ko so jo zaprli, prav toliko, kot moji

sošolci. Menim le, da bi bilo treba devetošolce bolje poučiti o nekdanji veliki proizvajalki
stekla v našem mestu – Steklarni Luminos. Z
njenim zaprtjem je proizvodnja stekla v našem
kraju ugasnila. Tradicija steklarstva v Slovenski Bistrici se nadaljuje s podjetjem Steklarstvo
Bistrica. Ne ukvarjajo se s pridelavo stekla, kakor njihova predhodnica, Steklarna Luminos,
temveč s predelavo (rezanjem) ravnega stekla.
Moje mnenje je, da je steklo bilo, je in bo ostalo
nenadomestljiv material, ne glede na hiter razvoj sodobne tehnologije in vedno nove odkrite umetne snovi. Zaradi tega se bo steklarstvo
ohranjalo in nadaljevalo tudi v prihodnosti.
Izidor Gregorič
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2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA NA
NAJVIŠJI STOPNIČKI V NOGOMETU
Nogometna ekipa 2. OŠ Slovenska Bistrica je v konkurenci 447 osnovnih šol dosegla izjemen, celo zgodovinski rezultat
– nogometaši so se s turnirja vrnili kot
zmagovalci.
Na finalnem turnirju v Rušah, ki je potekal 11. maja, so tekmovale štiri najboljše
šole iz Slovenije: OŠ Brezovica, 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Ivana Roba Šempeter
pri Gorici in OŠ Janka Glazerja Ruše. V
polfinalu je naša šola z rezultatom 2 : 0
premagala ekipo OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici. Finalni dvoboj se je z
zmagovalcem drugega polfinala, OŠ Janka Glazerja Ruše, v rednem delu končal
neodločeno z rezultatom 2 : 2, zato so o
zmagi odločali kazenski streli. Naša ekipa je v odločilnih trenutkih pokazala izjemno pripravljenost in zbranost, saj je z
rezultatom 5 : 4 premagala nasprotnike in
osvojila naslov državnih prvakov.
»Tekmovanje je bilo zelo napeto. Vedeli
smo, zakaj se borimo, in tudi navijači so

nam vlili veliko moči.« (Enej in Domen,
člana ekipe)
»Super je bilo gledati, kako nogometaši iz
naše šole zmagujejo. Tudi ko so prejeli gol,
smo verjeli v njih in jih spodbujali.« (Staš
in Nastja, navijača)
Nogometno ekipo 2. OŠ Slovenska Bistrica so sestavljali: Domen Gril, Foto: Jure Vrčko
Lan Vidmar,
Enej Kapun,
Aljaž Pristovnik, Nejc Pušnik,
Julijan
Breznik, Jan
Pestner, Suad
Bislimaj
in
Dan Kapun.
Domen Gril si
je z odličnim
branjenjem
pridobil tudi

MINKINA ČAROBNA DEŽELA OZ

Foto: Jani Stergar

Na OŠ Minke Namestnik - Sonje
zaključujemo šolsko leto v znamenju
športnih in drugih,
še pomembnejših
zmag.
Uspešno sledimo
ciljem
razvojnega načrta, ki smo
ga oblikovali v
lanskem letu. Pomembna vrednota
naše ustanove je
zdravje, fizično in
psihično. Tudi zato
se skušamo udeležiti čim več različnih tekmovanj,
ki našim učencem
omogočajo, da se
potrjujejo na zanje
pomembnih področjih in da na ta
način ponotranjajo
zdrav način življenja.
Tekmovalni
dosežki so pri tem
drugotnega
pomena, doživljanje

naslov najboljšega vratarja.
»Naši so šampioni, naši so zakon,« so
vzklikali navijači. Da, res so! Iskrene čestitke tekmovalcem in trenerju ekipe, Nevenu Ivetiću.				
		
Melita Leskovar,
2. OŠ Slovenska Bistrica

lastne uspešnosti je pri učencih tisto, kar
šteje. In pri tem imata vzgoja in zgled,
predvsem preko staršev in učiteljev, odločilno vlogo.
Tisto, kar v življenju v resnici šteje, so namreč naše vsakodnevne, majhne zmage,
ko premagujemo lastne odpore, pomisleke, navidezne nezmožnosti in se podamo na pot poguma ter si na ta način
postiljamo lastno prihodnost. Četudi se
nas drži oznaka »posebnih«, si želimo, da
bi se nas negativne oznake ne držale več.
Da bi si okolica dala možnost, da nas resnično spozna. Najbrž bi se lahko iz našega
»Minkinega mikrokozmosa« veliko naučila. O srčnosti, predanosti, pogumu in
veličini, ki jo vsak izmed nas, ki smo na
tej šoli, premore. Navkljub svoji majhnosti
smo namreč veliki. Tudi v športu. Kar smo
dokazovali v maju na področnih igrah
OŠPP, na nogometnih turnirjih, na regijskih igrah Specialne olimpiade, na igrah
MATP in še bi se našlo.
Spet smo odkrili svoja močna področja, se
učili o tekmovalnosti in o sodelovanju in
se predvsem trudili. Vsak po svojih najboljših močeh. Vsak v svoji posebnosti.
OŠ Minke Namestnik Sonje
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ZNOVA PESTRO V GLASBENI
ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
V drugem delu letošnjega šolskega leta
smo v bistriški glasbeni šoli muzicirali in
peli na ves glas, spretne plesalke in plesalci
pa tudi plesali. Naši učenci so se že
januarja udeleževali glasbenih tekmovanj:
Ivan Rijavec za klavir (Rogaška Slatina) in
harmoniko (Idrija), zaradi skorajšnjega
državnega
glasbenega
tekmovanja
TEMSIG, ki glasbenike iz leta v leto zaradi
vedno večjih zahtev vsakič znova spodbudi
k še večjemu vložku, so profesorji
izmenjali izkušnje s profesorji konjiške
glasbene šole, ko so naši učenci tekmovalci
gostovali na njihovem domačem odru in
nato njihovi na našem ter se kalili pred
nastopom na tekmovalnem odru. Kitarist
Neven Otorepec iz razreda Matjaža
Stošića je zaigral na prireditvi Športnik
leta. Februarja so učenci muzicirali na 19.
regijskem tekmovanju mladih glasbenikov
Štajerske in Pomurja, enega izmed njih
(disciplina: flavta) pa smo gostili tudi v
naši dvorani. Naše plesalke so obiskale
baletno tekmovanje TUTU v Lendavi in
pokazale svoje plesne spretnosti. Pusta
hrusta smo gostili na vseh lokacijah naše
šole, v matični, v Oplotnici in Poljčanah,
ter vsi oblečeni v pustne maske razdrli
kakšno smešno, snedli krofe in se veselili,
na odru pa so zazvenele skladbe veselih
not. Delovni vikend je prinesel učencem
godalcem zelo všečno delavnico Bojana
Cvetrežnika Godalkanje; loki lesenih
glasbil so ubirali nove poti do znanja,
učitelji pa so bili deležni novih pogledov
na poti do usvajanja glasbenih znanj.
Klavirsko pravljico so naše profesorice
predstavile učencem prve triade 2. osnovne
šole v Slovenski Bistrici in laporskim
osnovnošolcem ter jim poskušale
približati lepoto muziciranja na črnobelih tipkah. Marčevski praznik dan žena
je v mariborskem hotelu Habakuk zvenel
bolj praznično zaradi nastopa našega
harmonikarskega orkestra pod vodstvom
Radmile Bikić Magdić, učencem glasbene
pripravnice, ki jih v novem šolskem letu
čaka igranje njim najljubšega glasbila, pa
smo s prireditvijo Jazzy instrumenti na
nekoliko bolj sproščen način približali
lepoto zvenenja harmonike in pihal.
V različnih krajih primorske regije so
tekmovalci, ki so poprej na regijskih
tekmovanjih dosegli zadostno število
točk, sodelovali na državnem glasbenem
tekmovanju TEMSIG. Vsakoletna in

vedno znova izjemno kakovostna baletna
produkcija v idejni zasnovi Matee Brečko
v stari dvorani Slovenskega narodnega
gledališča Maribor je bila naslednja v nizu
poslastic in lepa za uho in tudi za oko, saj
gracioznost nastopajočih vselej očara. Žal
skrbno načrtovano in nato iz objektivnih
razlogov odpadlo gostovanje srbskih
prijateljev iz Niša kliče po snidenju ob
novi priložnosti, ki se je vsi veselimo in
upamo, da se nam zares ponudi. Pihalni
orkester naše šole, ki ga vodi Jernej
Senegačnik mlajši, je, tako kot v letošnjem
šolskem letu na novo ustanovljeni pevski
zbor, katerega zborovodkinja je Petra Turk
Rupreht, na intenzivnih dvodnevnih vajah
pri Treh kraljih pridobival nova znanja,
nadgrajeval stara, učenci in učenke pa so
v prostem času pletli nova prijateljstva.
Zveza slovenskih glasbenih šol je priredila
revije: v Šentjurju je zaigral pihalni
orkester, v Sežani godalni orkester pod
taktirko Katjuše Majcenič, pevski zbor pa
je zapel na 43. območni reviji mladinskih
pevskih zborov, kar je, glede na to, da je
bil ustanovljen šele v tem šolskem letu,
velik uspeh. V mesecu aprilu so glasbeniki
nastopili na razrednih in oddelčnih
nastopih in utrjevali svoje znanje za vsa
nadaljnja odrska udejstvovanja, ki jih bodo
pod okriljem naše šole v prihodnjih letih še
kako deležni. Aprila nas je za napovednik
za dan odprtih vrat obiskala ekipa oddaje
Dobro jutro z RTV Slovenija in odlična
saksofonistka in večkratna izjemno
uspešna tekmovalka Enja Golob iz razreda
Zmaga Tkavca je skupaj s korepetitorko
Matejo Pleteršek izvedla kakovosten
nastop dan. Mnogi učenci in tudi tisti, ki
bodo to šele postali, so skupaj s svojimi
starši lahko zaigrali na vsa glasbila, ki se jih
je moč učiti igrati pri nas, se pomudili ob
razstavi glasbil, lastnih in izdelanih doma
in izpod rok naših šestošolcev, v ljubkih
svitkih s pentljico pa iz košare povlekli
pesmice, ki so jih spesnili naši učenci, ti so
v rime strnili ljubezen do svojega glasbila,
tistega, ki so ga pred leti vzeli za svojega.
Za vse, ki nas ob dnevu odprtih vrat niso
obiskali, smo v bistriškem Slomškovem
domu in v osnovnih šolah krajev, v katerih
ima naša šola dislokacijska oddelka,
v sodelovanju z gledališčem Ku-kuc
učencem prvih in drugih razredov ter
otrokom vrtca predstavili zven in izgled
glasbil na drugačen in zanimiv način, saj

sta dinozaver Dino in njegov dober učitelj
Toni dodobra o(za)čarala mlade gledalce.
In vse smo povabili, da bi bili, če bodo
tako želeli, že jeseni del naše družine.
Ob oplotniškem občinskem prazniku
so glasbeniki zaigrali na slavnostni
akademiji, vsi dogodki našega delovanja
v mesecu maju pa so bili objavljeni tudi
v koledarju prireditev v okviru projekta
TVU, katerega koordinator je Ljudska
univerza Slovenska Bistrica. Meseca
maja smo za naše člane orkestrov in
pevskega zbora pripravili vsakoletno
druženje, ko piknikujejo, se zabavajo in
veselijo. Zaključni koncerti ob uspešno
zaključenem šolskem letu so se že začeli
in mnogi solisti in tudi pevci predšolske
glasbene vzgoje ter glasbene pripravnice,
ki jih vodita mentorici Simona Vodušek
in Tatjana Gaberšek, so se že predstavili.
Uspešen je bil tudi zaključni koncert
vseh orkestrov in zbora, čaka pa nas še
glasbeni kviz skupin glasbene pripravnice
pod vodstvom odlične mentorice Tatjane
Gaberšek in magistrski koncert naše
nekdanje učenke Nadje Knez; koncert bo
v Poljčanah. Pred nami so tudi izpiti, da bo
krog sklenjen, nato pa sledi le še podelitev
listin z ocenami. Koncert Big banda pod
vodstvom Jerneja Senegačnika mlajšega
bo prav tako odmeven, to že vemo. Pohvale
in nagrade učencem tekmovalcem pa
bomo učencem podelili ob še posebej
slavnostnem nastopu, ko bomo 24. junija
(in tudi vse ostale javne glasbene šole v
Sloveniji) z izvedbo himne ob 15. uri po
vsej Sloveniji obeležili 200-letnico javnega
glasbenega šolstva v Sloveniji. Znova pa
vam o našem delovanju poročamo v eni
izmed naslednjih številk Informatorja;
zagotovo bo znova o čem pisati in – brati.
Bojana Bučar
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110 LET
OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
Starost – učenost – modrost
Laporska osnovna šola je ena najstarejših
v Sloveniji. Stara je že 110 let, seveda pa
je bila od takrat kar nekajkrat obnovljena,
prenovljena, dograjena, ves čas pa skrbno
vzdrževana. Zgrajena je bila davnega leta
1906 na pobudo takratnih naprednih
in pomembnih ljudi: župana Kavklerja,
posestnika
Mlakarja
iz
Hošnice,
nadučitelja Laha in še mnogih drugih.
V tistih časih je naša šola veljala za eno
najlepših daleč naokoli. Imenovali so jo
Ljudska šola Laporje in je imela v kletnih
prostorih, v pritličju in nadstropju pet 70
m² velikih učilnic s 3,8 m visokimi stropi.
Šola je potrebovala poseben vzdrževalni
režim, saj so bila tla v učilnicah lesena
in so zahtevala mesečno, tudi tedensko
ročno ribanje tal s sirkovo krtačo. Še
težje je bilo v mrzlih mesecih, ko je bilo
potrebno iz kleti v vsako učilnico znositi
premog in drva ter že ob petih zjutraj
zakuriti, da so bile do osmih, to je do
začetka pouka učilnice tople. Posebnost so
bila tudi stranišča, rekli so jim stranišča na
štrbunk, ki so bila brez vode in izpiranja.
Šolo so obnavljali in dograjevali ob
pomoči samoprispevkov krajanov
Sprva v šoli ni bilo kuhinje in so si
malico otroci nosili od doma, kasneje
pa so v kletnih prostorih naredili
kuhinjo, za katero so poljske pridelke in
vrtnine velikokrat prispevali starši sami,
tako da so bile na jedilniku pogosto
razne enolončnice, namazi in domače
marmelade. Danes bi temu rekli prestiž,
včasih pa je mogoče zvenelo drugače. V
šoli sta bili tudi dve stanovanji, eno za
upravitelja in eno učiteljsko.
Zaradi prostorske stiske in dotrajanosti je
šola doživela kar nekaj večjih obnovitvenih
posegov, vsi pa so bili izpeljani ob pomoči
krajevnega samoprispevka. Leta 1974 je bila
popolnoma prenovljena elektroinštalacija,
urejene sodobne sanitarije in pripeljana
voda v učilnice. Izvedeno centralno

ogrevanje šole, preureditev stanovanj v
več učilnic, pridobitev kuhinje z jedilnico,
nove garderobe in veliko nove pohištvene
opreme za vse prostore ter nova učna
tehnologija. Otroke smo tisto leto do
decembra v popoldanskem času vozili v
šolo v Slovensko Bistrico. Pouk je bil še
vedno dvoizmenski, saj je bilo otrok veliko
preveč za samo eno izmeno. Leta 1978
smo zaradi potreb po dodatnih prostorih
in slabih pogojev za telovadbo dobili novo
šolsko telovadnico, ki je bila takrat edina
šolska telovadnica v občini. Ponovno so se
izkazali krajani in vodstvo KS Laporje ter
podprli potrebe šole. Naslednja in hkrati
zadnja velika obnova in rekonstrukcija
šole pa je bila leta 1999, ko so jo krajani ob
pomoči samoprispevka in sredstev občine
Slovenska Bistrica obnovili za potrebe
devetletke. Vidimo, da so bili krajani na
šolo vedno ponosni, predvsem pa, da so
se zavedali pomena le-te. To so dokazali
s šestimi petletnimi samoprispevki, pri
katerih je šola vedno dobila svoj delež,
nemalokrat tudi večinskega.
Za nadstandard otrok je bilo vedno
poskrbljeno
Zdaj je od zadnje prenove že dobrih
16 let. Za šolo smo v tem času dobro
skrbeli: obnovili in na novo opremili smo
kurilnico, v starem delu zamenjali vsa okna
in namestili senčila, telovadnico obložili z
novimi stenskimi oblogami, novimi okni,
obnovili ostrešje in žlebove, jo spodkopali
vse do temeljev, naredili talno izolacijo in
nov vibracijski pod, pred vhodom v šolo in
pred kuhinjo postavili nadstreške, vgradili
dodatni vhod pred telovadnico za potrebe
pri prireditvah. Obnovili in dodatno
zgradili smo dotrajano greznico, ogradili
šolski in vrtčevski prostor, v vrtcu postavili
novo igrišče, v sodelovanju z gasilci
naredili dodatna parkirišča, šolo v celoti
povezali z internetom in z vso potrebno
sodobno tehnologijo, učilnice v celoti
opremili z novim pohištvom, sodobno

didaktično opremo, predvsem za področje
naravoslovja, glasbe, športa, tehnike in
računalništva. Poskrbeli smo tudi za vrtec,
ki je prešel pod okrilje šole leta 2009, in
še marsikaj. Sedaj se svet KS Laporje s
predsednikom Štefanom Otorepcem
zelo trudi pri postavitvi novega vrtca. S
pomočjo občine so kupili in pripravili
novo zemljišče za njegovo izgradnjo. Vse
aktivnosti v zvezi z vrtcem potekajo v
skladu z rokovnikom občine in upamo,
da se bomo leta 2017 ali najkasneje 2018
selili v nov vrtec. S tem se bodo prostorske
kapacitete na šoli sprostile in bomo lažje
izvajali najrazličnejše programe, ki jih šola
ponuja našim učencem.
Ponosni smo na priznanje Blaža
Kumerdeja
Delavci šole se ves čas zavedamo, kako
pomembna je šola za naš kraj. Ne samo,
da je poleg vzgojno-izobraževalnega
dela center kulture in športa v kraju,
ampak je pomemben predvsem sleherni
posameznik, zato z veseljem prisluhnemo
pobudam in željam, ki jih imajo današnji
otroci in starši. Na skupno pot stopamo s
kvalitetnim delom kompetentnih učiteljev,
ki so strokovno usposobljeni in se ves čas
tudi permanentno izobražujejo.
Tako ta naša 110 let stara šola ponuja tudi
programe, ki lahko v veliki meri zadostijo
še tako različnim potrebam otrok in
razvijajo njihove raznotere kompetence.
Našo
prilagodljivost,
strokovnost,
nenehno izobraževanje delavcev in iskanje
novih poti pri poučevanju otrok je opazil
tudi Zavod za šolstvo Republike Slovenije,
saj smo ena od redkih šol v severovzhodni
Sloveniji, ki smo leta 2014 pridobili
najvišje državno priznanje na področju
šolstva, to je priznanje Blaža Kumerdeja,
ki se podeljuje za inovatorstvo in odlično
partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo.
Na podelitvi tega visokega priznanja v
Cekinovem gradu v Ljubljani nam je stal
ob strani predsednik KS Laporje Štefan
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Otorepec.
Bogato izdajateljstvo na OŠ Gustava
Šiliha Laporje
Zgodovino šolstva v Laporju, delo naših
otrok, učiteljev in vseh ostalih delavcev
smo pred desetimi leti, ob 100-letnici naše
šole, predstavili v naši prvi knjigi Stoletno
prijateljstvo, ki je že zdavnaj pošla, zato
upamo, da jo bomo z dopolnitvami
kmalu ponatisnili. Dve leti kasneje, ob
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180-letnici šolstva v Laporju, leta 2008,
smo izdali slovensko-angleško knjigo
s poudarkom na turizmu Iz preteklosti
v sedanjost, ob 40-letnici začetkov
predšolske vzgoje v Laporju, leta 2014,
Zgodbo o laporskem vrtcu in letos, ob
110-letnici naše šole, komplet tematskih
kazalk z naslovi: Zgodovina šolstva v
Laporju, Ob 110-letnici šolske zgradbe,
Življenje in delo prof. Gustava Šiliha, Stare
izštevanke in Stare igre. Vmes smo izdali
kar nekaj turističnih zgibank o Laporju.
Seveda pa imamo v zadnjih 10 letih
natisnjenih kar 67 različnih raziskovalnih
nalog, kar pomeni, da smo vsaj 120 otrok
usmerjali v raziskovalno delo, jih s tem
opolnomočili z metodami raziskovalnega
dela ter jim pokazali najrazličnejše poti
za odgovorno delo, ki jih čaka v srednjih
šolah. Pa še res je, ob vsem, kar nastaja,
se razvija in dogaja pri nas, smo lahko
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zelo ponosni tudi na izdajateljsko in
raziskovalno dejavnost.
Menimo torej, da se delavci, ki smo danes
zaposleni v tej 110 let stari gospe učenosti,
zelo dobro zavedamo, kakšno odgovornost
so nam namenili naši predniki. S skrbjo
za izdajateljsko dejavnost pa puščamo
kamenčke v mozaiku zgodovine naše
šole in Laporja tudi za naše zanamce.
Prepričani smo, da so tudi laporski otroci
ob vseh programih, ki jih ponujamo,
ob uspehih, dosežkih in nasmejanih
trenutkih ponosni nase, kajti današnji
starši nam na najrazličnejše načine to tudi
sporočajo. Na ta način sledimo tudi naši
viziji, ki se glasi: Sami ne moremo narediti
veliko, s skupnimi močmi pa zmoremo
več.
Margareta Voglar,
ravnateljica OŠ Gustava Šiliha Laporje

ZBOROVSKO ZLATO Z DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA NA ČREŠNJEVEC
Otroški pevski zbor OŠ dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec z zborovodkinjo Matejo
Kuharič se je udeležil 25. tekmovanja
otroških in mladinskih zborov v Zagorju
ob Savi. Bienalno tekmovanje je potekalo
med 4. in 6. aprilom in je v letošnjem
letu podrlo vse dosedanje meje, saj so se
zaradi večjega števila prijavljenih zborov
tokrat tekmovalni koncerti razširili na kar
tri dni.
Otroški pevski zbor OŠ dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec si je z rezultatom na lanskem
regijskem tekmovanju, kjer smo prejeli
zlato priznanje (88 točk), odprl vrata na
državno tekmovanje.
V devetih koncertih je nastopilo 51
zborov, v katerih je skupno prepevalo kar
2000 pevcev v kategorijah: otroški zbori
(28 zborov), mladinski zbori (16), dekliški
zbori (3), mešani mladinski zbori (4).
Nastope sta ocenjevali dve petčlanski
žiriji, člani so bili najvidnejši slovenski
zborovodje, ki s svojimi zbori uspešno
tekmujejo
tudi
na
mednarodnih
tekmovanjih. Otroške zbore so ocenjevali
Marinka Šuštar, Danica Pirečnik, Anka
Jazbec, Stojan Kuret in Tadeja Vulc. Delo
žirantov je bilo vse prej kot lahko, saj se
v Zagorju predstavijo resnično najboljši
slovenski zbori.
Merila izbora za udeležbo so bila: kakovost
prijavljenega zbora, umetniška vrednost
sporeda in primernost sporeda glede na
zasedbo zbora. V spored je bilo potrebno

uvrstiti umetno skladbo slovenskega
avtorja, ljudsko pesem v izvirni obliki
ali priredbi in še pesem ali dve po lastni
izbiri. Ves program ni smel presegati 10
minut čiste glasbe.
Žirija je zbore ovrednotila po točkovalnem
sistemu:
-zlati zbori z odliko (90 ali več točk)
-zlati zbori (med 80 in več točk)
-srebrni zbori (70 in več točk)
-bronasti zbori (60 in več točk)
Naš zbor je ob klavirski spremljavi Mateje
Pleteršek nastopil v torek, 5. aprila, na
zadnjem koncertu, namenjenem otroškim
zborom, in odlično odpel svoj program.
V svoj program smo uvrstili tri pesmi s
klavirsko spremljavo in eno dvoglasno a
cappella. Člani žirije so nastop ovrednotili
z 89 točkami (zlato priznanje), kar je za
nas super rezultat.

Ob koncu bi rada zapisala, da takšne
izkušnje ne bi doživeli, če naši otroci, ki
pojejo v otroškem zboru, ne bi bili tako
željni petja in novih izzivov Njihovo
obiskovanje vaj je pohvale vredno, saj
manjkajo le v izjemnim primerih. In ob
tem ne smemo pozabiti niti na podporo
šole in staršev, ki nam stojijo ob strani,
nas spodbujajo in ploskajo na naših
nastopih. Tudi, če je nastop v Zagorju.
Sicer nismo spremljali drugih koncertov,
a v našem tekmovalnem delu so v dvorani
prevladovali naši starši.
»Glasba je moralni zakon. Glasba daje
dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in
šarm ter veselje do življenja.« (Platon)
Naj bo ta misel naše vodilo!
M. K.
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Tretja sezona Vošnjakove
bralne značke za odrasle

Tudi letos v knjižnici za naše člane
poteka bralna značka za odrasle, tokrat
pod sloganom Skozi besede Slovenk.
Sodelujoči letos posegajo po literaturi
slovenskih avtoric; prebrati morajo vsaj
pet del in svoje vtise zapisati na zloženko
bralne značke, ki jo prejmejo v osrednji in
okoliških knjižnicah.
Vse, ki radi prebirate literaturo izpod
peresa slovenskih avtoric, vljudno
vabimo k sodelovanju
pri bralni znački za
odrasle, ki bo potekala
do novembra, ko
bomo na zaključni
prireditvi
gostili
izbranega gosta in
sodelujočim podarili
simbolično nagrado.

S T E P I Š N I KOV KO Š
-knjiga na dom

Namenjen je vsem, ki zaradi ostarelosti,
dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne
morejo obiskovati naše knjižnice. Gradivo
bomo po predhodnem naročilu dostavili na
dom v petih delovnih dneh in ga ob naslednjem obisku odnesli nazaj v knjižnico.
Če še niste včlanjeni, lahko ob našem
prvem obisku izpolnite pristopno izjavo in
postanete član knjižnice. Storitev je namenjena članom knjižnice na območju Slovenske Bistrice, Oplotnice, Poljčan in Makol ter
se izvaja trajno ali občasno.
Svoje želje sporočite od ponedeljka do petka od 11. do 13. ure po telefonu na telefonsko številko 02 805 51 06 ali po elektronski
pošti na elektronski naslov: knjiganadom@
knjiznica-slovenskabistrica.si.
Pokličite nas, dogovorili se bomo za datum
in uro in vas z veseljem obiskali.

KNJIŽNE UGANKE VABIJO V
PIONIRSKO KNJIŽNICO
Tudi v času poletnih počitnic so otrokom v
Pionirski knjižnici na voljo mesečne knjižne
uganke dveh starostnih stopenj. Ob koncu
meseca se iz vseh pravilno rešenih ugank izžrebajo nagrajenci, ki prejmejo knjižno nagrado. Vabljeni k reševanju.

KNJIŽNICA
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POLETJE V KNJIŽNICI Natalija Stegne
FERI LAINŠČEK ZAKLJUČIL NIZ PRIREDITEV V KNJIŽNICI
V juniju zaključujemo niz prireditev prvega
polletja. Obiskovalce smo popeljali skozi pisan
nabor najrazličnejših prireditev. Na literarnih
večerih so gostovali pisatelj Zdenko Kodrič,
letošnji Prešernov nagrajenec Tone Partljič in
v maju Feri Lainšček. Marca smo na prireditvi,
posvečeni 110. obletnici rojstva Jožeta Tomažiča, slovesno naznanili začetek 3. sezone bralne
značke za odrasle, poimenovane Skozi besede
Slovenk. V sodelovanju z Društvom zeliščarjev Hermelika smo pripravili vrsto predavanj
na temo zdravja. V Slomškovem domu smo v
soorganizaciji Kulturnega društva Slomšek in
Planeta znanja ter pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica gostili tri predavanja Sanje Lončar in izkazalo se je, da je bila to dobra
odločitev, saj je vsako predavanje obiskalo več
kot 250 obiskovalcev. Za naše najmlajše smo
do konca marca izvajali pravljične ure, ki so
bile enkrat mesečno popestrene z jogo. Otrokom smo podarili lutkovne predstave Pika,
pika piskrček in Veliki strah malega tigra. V
času zimskih počitnic so potekale enotedenske
zimske delavnice s knjigo v roki in velikonočne
delavnice tudi v vseh krajevnih knjižnicah, kjer
so bile zelo dobro obiskane.
Od 23. do 28. maja je knjižnica s svojim pra-

znovanjem popestrila dogajanje v mestu in okolici. Vsem novovpisanim članom smo podarili
polletno članarino, otrokom in mladini do 18.
leta starosti pa celoletno. Člani, ki so nas v tem
tednu obiskali, so sodelovali v nagradni igri z
lepimi knjižnimi nagradami. 25. maj, dan knjižnice Josipa Vošnjaka, smo obeležili s čudovitim
večerom, na katerem smo gostili Ferija Lainščka – pisatelja, pesnika, dramatika, scenarista,
soustvarjalca literarnih revij in avtorja številnih
besedil slovenskih pevcev in skupin. Pogovor
z gostom je vodila bibliotekarka Mojca Plaznik Plavec, Lainščkovo poezijo in eno izmed
pravljic pa nam je občuteno predstavila Vesna
Radovanovič, priljubljena otroška pisateljica in
knjižničarka iz murskosoboške knjižnice. Do
30. junija je na oddelku za odrasle slovenjebistriške knjižnice na ogled razstava o Feriju Lainščku.

Foto: Tjaša Korošec

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV
LIKOVNE SEKCIJE PRAGERSKO
Likovno sekcijo so v okviru društva DPD
Svoboda Pragersko ustanovili ljubitelji
umetnosti na Pragerskem že pred desetimi
leti. Danes sekcija šteje sedemnajst članov,
amaterskih slikarjev, pet je šolarjev in dijakov. Sestajajo se vsak torek v kulturnem
domu na Pragerskem. Sodelujejo že na tradicionalnih kolonijah društva na Pragerskem,
letos bo že deseta. Svoja dela, predvsem v
akrilni in oljni tehniki, razstavljajo na skupinskih razstavah v prostorih domačega
društva in v raznih krajih bližnje okolice.
Nekateri člani pa so imeli že tudi samostojLOVRO S KOŠEM GRE

ne razstave.
V knjižnici
tokrat razstavljajo
prvič. Predsednica
likovne
sekcije Pragersko je Vesna Urbančič. Dela
razstavlja osem članic in članov: Ivan Brus,
Jože Dolenc, Darja Kancler, Maja Kitek,
Elica Lah, Tatjana Marija Lešnik, Zdenka
Štibler in Vesna Urbančič. Razstava je na
ogled do 30. junija 2016.

Leto 2016 je v naši knjižnici leto domoznanstva, ki smo ga obeležili z izdajo slikanice o Lovru Stepišniku, prvem potujočem knjižničarju
na Slovenskem, Lovro s košem gre! avtorice
Saše Šega Crnič, naše kolegice knjižničarke ter
mlade ilustratorke Maruše Crnić.
Zgodba nas popelje skozi življenje in delo Lo-

vra Stepišnika, ki je bilo vseskozi povezano z
iskreno ljubeznijo do domačega jezika in knjig.
Verjamemo, da bo koristen pripomoček tako
staršem kot vzgojiteljem in učiteljem, mladim
bralcem pa bo odstrla pogled v otroštvo nekoč.
Slikanico po ceni 13,90 evra lahko kupite tudi
v knjižnici.

RAZSTAVA GLINENIH IZDELKOV
Glinene izdelke razstavljajo članice društva
KID keramikov in lončarjev Podravja Majolika. Njihova ljubezen je lončarsko vreteno,
izdelki pa nosijo certifikat izdelka domače
in umetnostne obrti. Izdelke razstavljajo:
Kristina Čavničar, Stanka Janžič, Natalija

Zorko in Patricija
Žnidar. Razstava
je na ogled do 30.
junija 2016.
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S KNJIŽNICO IN KNJIGO ČEZ POLETJE

VESELE POLETNE POČITNICE
Od 27. 6. do 1. 7. 2016 se bodo v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica za
osnovnošolce od 1. do 9. razreda vsak dan od 10. do 13. ure odvijale ustvarjalne delavnice s knjigo v roki.
Dobrodošli v našo družbo vsi, ki želite poletne počitnice začeti z ustvarjalnimi delavnicami, biti v družbi skritih knjižnih zakladov in s prijatelji uživati v njihovih vsebinah. Vsaki ustvarjalni delavnici bomo pripeli kakšno
zanimivo dogodivščino iz knjig z naših knjižnih polic. Prepustili se bomo
njihovemu bogastvu in vsak dan sproti odkrivali knjižne zaklade in uživali v njihovih vsebinah. Udeležba na delavnicah je brezplačna in na lastno
odgovornost. Delavnice niso namenjene varstvu otrok. Pridružijo se nam
lahko tudi predšolski otroci v spremstvu staršev. Potrebna je predhodna
potrditev prisotnosti na tel. številko 80 55 106 ali ob obisku knjižnice zaradi
priprave prostora in materiala. Celotedenski program veselih poletnih počitnic bo objavljen na spletni strani knjižnice www.knjiznica-slovenskabistrica.si. VESELIMO SE DRUŽENJA Z VAMI. NE POZABI NA PRIJAVO!

V mesecu juliju in avgustu vas v osrednji knjižnici in vseh krajevnih knjižnicah pričakujemo v poletnem delovnem času.
Osrednja knjižnica
Slovenska Bistrica:
PON: 8.00–18.00
TOR: 8.00–15.00
SRE: 11.00–18.00
ČET: 8.00–15.00
PET: 8.00–18.00
Knjigomat 24 ur/dan vse dni
v tednu.
Knjižnica Poljčane:
PON: 9.00–15.00
ČET: 11.00–18.00

Knjižnica Oplotnica:
TOR: 10.00–18.00
PET: 10.00–14.00
Knjižnica Pragersko:
SOB: 9.00–12.00
Knjižnica Kebelj:
SRE: 11.30–14.00
Knjižnica Tinje:
SRE: 15.00–18.00
Knjižnica Makole:
SRE: 13.00–18.00

ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV
V HUMANITARNE NAMENE
Že kar nekaj let traja vseslovenska akcija
zbiranja plastičnih zamaškov v humanitarne namene in gotovo ni Slovenca, ki ne
bi vsaj slišal zanjo, če že ni aktivno sodeloval v njej. S prodajo zamaškov se zbirajo sredstva za osebe, ki so potrebne širše
družbene pomoči, predvsem za otroke,
ki je njim in njihovim družinam življenje
namenilo kakršno koli drugačno usodo. Z
izkupičkom od zbranih zamaškov pomagamo pri nakupu zdravstvenih pripomočkov, ki jih ti otroci nujno potrebujejo, in
pri plačilu dodatnih samoplačniških terapij, ki jih ni nikoli preveč. Na Ptuju in v
njegovi širši okolici zbira zamaške Ignac
Habjanič, v svojo akcijo pa želi vključiti
tudi občane Slovenske Bistrice. S pomočjo
DOBRIH in SRČNIH ljudi jih je v petih letih zbral nekaj več kot 30.000 kg. Zamaške
do odvoza skladišči na železniški postaji
na Ptuju, od koder jih Slovenska vojska,
Foto: Aleš Kolar

Črno jezero je z nasipom umetno zajezena
kotanja. Za potrebe vodne akumulacije pri
spravilu lesa v dolino (riže) je grof Windischgraetz, lastnik dobršnega dela pohorskih
gozdov, pred več kot 130 leti kotanjo zajezil
in tako ujel temno vodo Černjave. Danes je
jezero predvsem naravni spomenik, ki skupaj z okolico in močvirsko favno predstavlja

ko jih je dovolj (okrog 3000 kg), odpelje
v reciklažo v Žerjav v Črno na Koroškem.
Zamaški se trenutno zbirajo za družino
Keserovič iz Ljubljane; družina ima tri
otroke s cerebralno paralizo. Gotovo ni
nobenega gospodinjstva, ki mu ne bi ostal
odpadek – plastični zamašek. Ne zavrzite
ga v smeti, saj nekomu , ki je pomoči potreben, lahko zelo pomaga, vas pa materialno ne obremeni, daje pa dober občutek,
da ste nekomu, ki je pomoči potreben, pomagali. Zbirajo se plastični zamaški vseh
tekočih pralnih sredstev, šamponov, dezodorantov, sokov, osvežilnih pijač, mleka
in mlečnih izdelkov ter zdravil, nikakor pa
ne kovinski zamaški.
Zbirajmo plastične zamaške in pomagajmo: skupaj pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč za lažje in lepše življenje in že
majhen prispevek lahko naredi ogromno
za nekoga, ki to res potrebuje in mu olajša

vsakdan. Z zbiranjem plastičnih zamaškov
pa prispevamo tudi k čistejšemu okolju in
lepši prihodnosti za vse nas. Pomagajmo,
saj nikoli ne vemo, kdaj bomo sami ali bo
nekdo od naših najbližjih potreboval pomoč.
Upamo, da smo vas z argumenti in rezultati akcije prepričali, da boste po svojih
močeh sodelovali tudi vi in ne boste metali zamaškov v smeti.
Ignac Habjanič

ČRNO JEZERO
naravni rezervat. Hkrati je prvovrstno domovališče najrazličnejših ptičev. V letih 1992 in
1993 je bil nasip obnovljen, prav tako tudi
propustna naprava. Od Osankarice do Črnega jezera vodi nova brunčana pot. Pohodne
poti se nato nadaljujejo na različne konce
Pohorja. Ena od njih vodi tudi proti Trem
kraljem in Arehu. Če vam čas dopušča, pa se
le ustavite ob jezeru, uživajte v njegovi spokojnosti in se naužijte lepot narave, ki se vam
bodo za vedno vtisnile v spomin.
Interpretacijska pot Črno jezero
Na zahodnem območju Črnega jezera so leta
2014 postavili tudi interpretacijsko pot. Pri
urejanju so uporabili naravne lokalne mate-

riale (les, kamen). Vegetacijo so ohranili v
največji možni meri. Osrednji zbirni prostor je urejen tako, da ustvarja ambiente za
zadrževanje in informiranje. Vzdolž poti so
uredili tudi točkovna interpretativna mesta,
ki so namenjena izvajanju delavnic na prostem.
TIC Slovenska Bistrica
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SREČANJE PRI TREH KRALJIH
V okviru tedna vseživljenjskega učenja
smo vodniki in mentorji planinskega
društva Slovenska Bistrica organizirali
druženje mladih planincev pri Treh
kraljih. Vrtčevski in šolski otroci so silno
uživali v tkanju novih poznanstev.
Dan smo pričeli s pohodom. Najmlajši
so odkrivali čutno pot na Osankarici,
starejši pa so se podali do Črnega jezera.
Pohod smo popestrili z raznimi igrami,
poslušanjem zvokov v naravi, pravljico,
ugankami in podobnim.
Srečanje smo zaključili z različnimi
delavnicami na jasi pri Treh Kraljih.
Izdelovali smo Kekčeve klobuke iz filca,
se spuščali po alpinistični vrvi, izdelovali
lesene obeske, markacije, si zakurili

taborni ogenj, prepevali ob kitari, se
naučili nove banse in še več.
Srečanja se je udeležilo več kot sto mladih
pohodnikov skupaj s svojimi družinami.
Veseli smo, da nam je uspelo povezati
toliko ljubiteljev narave. Vsi tisti, ki vas

V petek, 27. 5., smo se že tretje leto zapored
zbrali na igrišču vrtca Ciciban v Slovenski
Bistrici in šotorili do naslednjega dne.
Namen našega dvodnevnega druženja je
bil zaključiti dejavnost Malček v naravi,
ki jo izvajamo planinske mentorice
in vzgojiteljice v sodelovanju vrtca
in planinskega društva. Dejavnost je
namenjena otrokom, starim od 2 do 4
let in njihovim družinam, ki želijo svoj
prosti čas preživeti v naravi. Na letošnjem
druženju smo se odpravili v bližnji gozd,
kjer smo prisluhnili njegovi govorici,
se zbliževali z drevesi, med njihovimi
koreninami iskali palčke in na koncu še
postavili bivake, v katerih bi lahko celo
prenočili. Pozno popoldne smo se vrnili
v vrtec, kjer smo si v delavnicah izdelali
zastavo, ustvarjali iz naravnega materiala,

pekli polnozrnate piškote ter se preizkusili
v spretnosti premagovanja pajkove mreže.
Na koncu so nas bistriški skavti razvedrili
z aktualnimi gibalnimi igrami – bansi. Ko
se je zvečerilo, smo izbrali družino, ki je
prižgala taborni ogenj, ter svečano dvignila
zastavo. Sledila je večerja, kjer smo na
konice leskovih vej navili testo in si spekli
kruh. V žerjavici smo spekli še jabolka in
krompir. Nočno stražo ognja in zastave so
v izmenah prevzeli očetje otrok. Zjutraj
nas je prebudilo toplo sonce in budnica,
ki smo jo zapele vzgojiteljice. Sledili sta še
jutranja telovadba in zaslužena podelitev
priznanj. Domov smo se odpravili polni
vtisov in bogatejši za nove izkušnje bivanja
na prostem.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo
bistriškim skavtom, ki so nam VEDNO

Zasebna šola tujih jezikov je ob zaključku
tečajev organizirala že deseti veliki Izzin
piknik.
Mlajši otroci, starejši od 4 let, so v tem
šolskem letu zaključili 60-urni tečaj,
starejši otroci pa so obiskovali 80-urne
tečaje; tečaje je zaključilo 158 otrok, od
tega več kot polovica mlajših od osem let.
Znanje slovnice in obsežno besedišče,
pridobljeno na teh tečajih, je zelo dobra
popotnica za uspeh v šoli in temeljito
znanje tujega jezika. Pri Izzi se otroci
jezika učijo za življenje. Aktivno znanje
tujega jezika z mednarodnim izpitom je
največja konkurenčna prednost pri iskanju
zaposlitve in študiju v tujini.

Otroci tečaje obiskujejo z veseljem, saj se
učijo skozi igro. Urice so še lepše, ko se
med poukom posladkajo s sladkarijami in
sadjem, starejši otroci pa se že pripravljajo
na mednarodne izpite na University of
Cambridge in Goethejevem institutu za
nemščino. Ob zaključku šolskega leta se
otroci, njihovi bratci, sestrice, prijatelji,
dedki, babice in starši poveselijo in
razvedrijo na velikem pikniku; tako je bilo
tudi letos. 260 otok in njihovih najbližjih
se je letos zabavalo, za animacijo je bilo
poskrbljeno, otroci so se še sladkali ob
čokoladni fontani, odrasli pa so uživali v
pikniški hrani.
Zlatka Dreo

naše dejavnosti pritegnejo, pa se nam le
pridružite.
Zaživela je tudi nova spletna stran
planinskega društva, ki si jo lahko ogledate
na www.pdsb.si.
Mihela Resnik, planinska vodnica

ŠOTORENJE V VRTCU

VELIKI IZZA PIKNIK

PRIPRAVLJENI postaviti tabor ali kako
drugače priskočiti na pomoč.
Zvezdana Pavletič in
Ksenija Timošek, planinski mentorici
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TUDI NA 14. BISTRIŠKEM TEKU MNOŽIČNA UDELEŽBA

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica
je pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica v nedeljo, 17. aprila, izvedel
14. Bistriški tek. V različnih kategorijah
je skupaj nastopilo okoli 1000 tekačev in
tekačic. Za še posebej množično udeležbo so poskrbeli najmlajši, en krog na stadionu je preteklo 350 otrok iz enot Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
Učenci in učenke so se pomerili v šestih
kategorijah. V ospredju je bil najdaljši
tek, ki šteje za štajersko-koroški pokal. V

vetrovnem vremenu je dobrih devet kilometrov najhitreje pretekel član Atletskega
društva Slovenska Bistrica Matej Šturm,
v ženski konkurenci pa je slavila nekdanja odlična atletinja Helena Javornik,
zastopala je ekipo Tekaška vadba v Mariboru. Z drugim mestom se je izkazala
tudi Bistričanka Andreja Žerjav. Sicer pa
je občinstvo znova navdušila najstarejša
udeleženka, Kazimira Lužnik. Na 11. Medobčinskem prvenstvu v štafetnem teku je
tekmovalo 16 ekip, najhitrejši čas je posta-

vila mešana ekipa AD Slovenska Bistrica.
V družinskem teku pa se je pomerilo 29
ekip, zmagala je družina Trajkovič.
T.A.

Foto: Aleš Kolar

16. MEDNARODNI ATLETSKI MITING ODLIČNO USPEL
28. maja sta v Slovenski Bistrici potekala tradicionalni, 16. mednarodni atletski
miting in hkrati Stepišnikov memorial
v metu kladiva. Nastopilo je več kot 300
tekmovalcev iz 11 držav. Številni gledalci
so bili priča odličnim rezultatom, doseženih je bilo kar nekaj rekordov bistriškega
stadiona. Člani v suvanju krogle so ponovno poskrbeli za najboljše rezultate mitinga. Lansko zmago je ubranil Asmir Kolašinac iz Srbije, ki je ob zelo konstantni
seriji svoj najdaljši sunek dosegel v peti
seriji, ko je krogla pristala pri 20,74 metra. Nov rekord stadiona je bil dosežen v
moškem skoku v višino. Eugenio Rossi iz
San Marina je preskočil 225 centimetrov
in za centimeter popravil prejšnji rekord
Rožleta Prezlja. Najhitrejši tek na bistriškem stadionu do sedaj smo videli v teku
na 300 metrov. Zanj je poskrbel Luka Janežič, ki je razdaljo pretekel v času 32,61,

kar je tudi nov slovenski rekord za mlajše člane. V memorialni disciplini Milana
Stepišnika, metu kladiva, je zmago iz lanskega leta ponovil Brazilec Wagner Domingos. V šprinterskih disciplinah je tekmovalce oviral močen protiveter, zato so
bili tokrat rezultati nekoliko skromnejši,
kljub temu pa smo spremljali številne zanimive boje za najvišja mesta. Pri članicah
je nov rekord stadiona v skoku v daljino
postavila Neja Filipič iz Kronosa, ki je skočila 6,51 metra. Za nov rekord stadiona je
v suvanju krogle poskrbela tudi Ahymara
Espinoza iz Venezuele, ki je kroglo sunila
do 17,98 metra. Na mitingu so nastopili
tudi številni domači atleti in dosegli kar
nekaj osebnih rekordov. Nino Celec je
izenačil osebni rekord v skoku v daljino.
V zelo močni konkurenci je z rezultatom
7,22 metra osvojil 6. mesto. Novega osebnega rekorda se je veselil tudi Damjan Si-

EVROPSKI POKAL V TWIRLINGU

Od 29. junija do 3. julija bo v športni dvorani
v Slovenski Bistrici potekalo tekmovanje za
evropski pokal v twirlingu.
Tekmovanje organizira domači Twirling klub
Sašo pod okriljem Evropske zveze EFBT. Gre
za enega izmed večjih športnih dogodkov v
zadnjem desetletju v občini Slovenska Bistri-

tar v metu diska: z metom, dolgim 52,69
metra, je dosegel 6. mesto. Gala Trajkovič
je v teku na 200 metrov z novim osebnim
rekordom 26,41 dosegla 7. mesto. Mnogobojka Valentina Vavdi je dosegla kar tri
osebne rekorde: v skoku v daljino je pri
članicah z rezultatom 5,39 metra osvojila
9. mesto, v teku na 100 metrov z ovirami
pri mlajših mladinkah je s časom 14,97
pristala na 4. mestu, v metu kopja prav
tako med mlajšimi mladinkami pa je z
rezultatom 33,55 metra tekmovanje končala na 4. mestu.
B.F.

Foto: Tjaša Brglez

ca. Nastopilo bo od 150 do 200 tekmovalcev izbranega, najvišjega nivoja klubskega
tekmovanja v twirlingu. Twirling klub Sašo
bo zastopalo kar 12 tekmovalcev, ki so bili
izbrani v nacionalno ekipo. Tekmovalo se bo
v vseh disciplinah.
Sašo Koprivnik

3. ŠPORTNI VIKEND

Foto: Tjaša Brglez

Športna zveza občine Slovenska Bistrica je
izvedla 3. Športni vikend, ki je potekal od 3.
do 5. junija. Občani so se preizkusili v različnih športnih panogah, a je tudi tokrat bilo
v ospredju prijetno druženje. V tenisu so se

znova pomerile krajevne skupnosti, živahno je bilo tudi v atletiki, športnem plezanju,
kegljanju, balinanju, odbojki na mivki, malem nogometu, kolesarjenju in v šahu. Ljubitelji pohodništva so se udeležili pohoda po
Devinskem vintgarju, Fitnes studio Korenjak

je pripravil dan odprtih vrat, ekipi gospodarstva in negospodarstva pa sta znova odigrali
revijalno nogometno tekmo. Na prireditvah
je skupaj sodelovalo okoli 400 Bistričanov in
okoličanov.
T. A.

