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Na Trgu svobode v Slovenski Bistrici je v
sredo, 11. novembra, potekalo tradicionalno martinovanje, ki so ga organizirali
Društvo vinogradnikov Ritoznoj, Konzorcij Ritoznojčan, RIC in Občina Slovenska
Bistrica. To je poklon svetemu Martinu, ki
je živel v 4. stoletju in je bil zavetnik revežev, vinogradnikov in kmetov, po legendi
pa naj bi prav on iz mošta naredil vino. 11.
novembra praznujemo njegov god, zato so

tudi praznovanja v njegovo čast umeščena
okrog tega datuma. Bistriški vinogradniki so na prizorišče pripeljali sod mladega
vina ritoznojčan in ga slovesno predali
podžupanu Stanislavu Mlakarju. Prireditev so popestrili Vaberški fantje iz Kovače
vasi, folklorna skupina Klasje s Črešnjevca
in ansambel Žargon.
T. A.
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NOČ ČAROVNIC
NA ZGORNJI POLSKAVI

V soboto, 31. oktobra, se je dvorec na
Zgornji Polskavi spremenil v domovanje
čarovnic in njihovih rekvizitov. Prireditev ob noči čarovnic je bila namenjena
otrokom, ki so na ta dan dobili različne
preobleke, izrezovali buče, pekli kostanje, se sladkali s palačinkami in domačim
sokom, izdelovali klobuke, metle, iskali
skriti zaklad in se poslikali po obrazu. V
večernih urah so na grmadi sežgali čarovnico, nato pa so se ob potoku sprehodili
do pokopališča, kjer so na zapuščenih gro-

bovih prižgali svečke.
Noč čarovnic izhaja iz keltskih in rimskih
časov, ko so naši predniki verjeli, da se na
večer pred dnevom mrtvih prebudijo duhovi pokojnih. Dobrim so prižigali sveče
v bučah, da so našli pot nazaj do svojih bivališč, hudobne pa preganjali s strašljivimi
preoblekami.
Prireditev je organiziralo Turistično društvo Viničar Zgornja Polskava.
A. M.
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UVODNIK

DECEMBER
JE TISTI MESEC
December je mesec, v katerem si najpogosteje zaželimo vse dobro, zaželimo si srečo
in zdravje. Utečene fraze, ki jih uporabljamo
že vrsto let, so poleg številnih novoletnih
zaobljub nepogrešljiv del decembrskih dni.
Tisoč in ena dobra misel in v nas želja, da
se čim več dobrih stvari izpolni. Ljudem, ki
me obkrožajo ob koncu leta, zaželim veliko
smeha, iskrivih domislic, telovadbe in veliko
domišljije. Domišljija je vsem položena v zibelko in sanjarjenje je dovoljeno vsakomur.
Žal v našem svetu, ki pobesnelo drvi skozi
vesolje, nas polni z nemirom, sili v naglico
in hlastanje po materialnih dobrinah, ravno
domišljija izgubi svoj namen.
Življenje nam dopušča nešteto pogledov na
situacije, v katerih se znajdemo. Od nas samih pa je odvisno, ali jih bomo sprejeli kot
izziv, iz katerega se želimo kaj naučiti, ali pa
nas bo to potisnilo v neprestano pritoževanje.
Ko sem se pred petimi leti znašla v trenutku,
ko mi je življenje na pot postavilo bolezen,
sem si zraven številnih vprašanj v ospredje
postavila misel – zmorem in bom. Takrat
sem se nehala obremenjevati s stvarmi, na
katere nimam vpliva. Odvrgla sem odvečno

kramo, ki sem jo nosila s sabo. Naenkrat je
bilo vse lažje. In ko se mi je pogled ustavil na
brezskrbni igri otrok, njihovem raziskovanju
in odkrivanju novega, sem še bolj prisluhnila njihovemu pogledu na svet. Neobremenjeni, polni radovednosti in želje po novih
izkušnjah nas pisano vodijo skozi vsak dan,
samo če jim to dovolimo.
Otroci ne potrebujejo dragih igrač, ki predstavljajo le kratkotrajno veselje, potrebujejo
dialog, potrebujejo izkušnje in predvsem
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potrebujejo možnost raziskovanja. Njihovi
iskreni nasmehi in zadovoljni obrazi so razlog za to, da se vedno znova želim družiti z
njimi. Prav zato vsako leto v društvu Fridina
mišnica pripravljamo različne delavnice, pri
katerih otroci skupaj s starši ustvarjajo, raziskujejo in se zabavajo. In prav zato tako rada
vedno znova vstopam v svet pravljic. Prva
slikanica, ki sem jo izdala, je dosegla moj cilj
– usedla se je v srca malih radovednežev. In
prav zaradi njih je ravno v tem času izdana
moja druga slikanica z naslovom Fridine
dobre misli. Koliko je v nas dobrih misli?
Kolikokrat se prepustimo sanjarjenju in domišljiji?
Odrasli zanjo pogosto nimamo časa. In tam,
kjer ni časa, pravljice ne morejo preživeti.
Kjer pa ne živijo pravljična bitja, je svet siv,
pust in prazen, otroci zdolgočaseni in nesrečni, odrasli utrujeni in naveličani vsega.
Dejstvo je, da s tem, ko izgubljamo domišljijo in sanje, izgubljamo tudi smisel svojih
življenj.
Pustimo svojim otrokom, da sanjajo in živijo svoje sanje. Omogočimo jim, da enkrat
doživijo zimsko pravljico stran od kičastih
luči in nakupovalnih centrov, da bo lahko v
njih ostala domišljija živa, saj jih bo tako celo
življenje bogatila in jim v težkih časih risala
na obraz zadovoljstvo in srečo. Pustimo tudi
sebi vstopiti v ta svet, vsak dan za nekaj minut domišljije in sanj.
In zaključila bom z razmišljanjem miške
Fride, ki se ob koncu pravljice sprašuje, če je
dan lahko siv in deževen. »Lahko je, vendar
moramo imeti s sabo ščepec dobrih misli in
paleto akvarela, s katerim sivi dodamo modro, rdečo, rumeno v mavrico prepleteno …«
Želim vam veliko dobrih misli, domišljije
in sanj v letu, ki prihaja. Pa ne pozabite na
pravljice.
Rebeka Potočnik
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OBČINSKI SVETNIKI POTRDILI
POPRAVEK LETOŠNJEGA PRORAČUNA

Svetniki Občinskega sveta Občine
Slovenska Bistrica so se v sredo, 18.
novembra, sešli na redni seji. Med drugim
so potrdili zaključni račun proračuna s
poročilom nadzornega odbora za leto
2014. Prav tako so sprejeli rebalans
proračuna za to leto. V nadaljevanju
so obravnavali odloke o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, o oskrbi z vodo na
območju občine Slovenska Bistrica in o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralna naselja v občini in mestu
Slovenska Bistrica. Občinski svet se je
seznanil tudi s poročili o delu javnega
podjetja Komunala v letu 2014 in komisije
za dodelitev štipendij za nadarjene in
uspešne študente občine Slovenska
Bistrica za študijsko leto 2014/2015 ter o

stanju javnih športnih objektov v občini.
Ob zaključku seje so svetniki obravnavali
še nekaj premoženjskih in kadrovskih
zadev.
T. A.

Več o 7. redni seji lahko preberete
na občinski spletni strani http://
w w w. s l o v e n s k a - b i s t r i c a . s i /
obcinskadokumentacijaseja/900
Foto: Aleš Kolar

CENTRA ZA BEGUNCE NA PRAGERSKEM NE BO

Župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan
Žagar je na seji občinskega sveta potrdil
informacijo, da načrtovanega centra

za begunce v Strelskem centru Gaj na
Pragerskem ne bo. Lastnik kompleksa ga
je pred časom ponudil državi za tovrstne

potrebe, a do podpisa pogodbe ni prišlo.

T. A.

ŽUPANI DRUŽNO PROTI
SIROMAŠENJU OBČANK IN OBČANOV
V prostorih Državnega sveta, kjer se je
zbralo več kot 120 županj in županov,
je v sredo, 11. novembra, potekala
tiskovna konferenca Skupnosti občin
Slovenije, Združenja mestnih občin
Slovenije in Združenja občin Slovenije,
na kateri so njihovi predsedniki, dr. Ivan
Žagar, Bojan Kontič in Robert Smrdelj,
spregovorili o samovoljnem odvzemu
finančnih sredstev občinam s strani
države in njihovem prelitju v državni
proračun ter posledicah, ki jo bodo
utrpeli državljanke in državljani zaradi
tega. »Danes smo se zbrali v imenu dveh
milijonov prebivalk in prebivalcev, ki
jih zastopamo, da bi opozorili na resne
posledice pomanjkljivega financiranja za
javne storitve, ki jim pripadajo.«
V državnem proračunu bi Vlada RS za
delovanje občin zagotovila največ 522
evrov na prebivalca in dva odstotka
nepovratnih investicijskih sredstev,
kar na podlagi zakonskih predpisov
pomeni razkorak v višini 132 evrov na
prebivalca in štiri odstotke nepovratnih
investicijskih sredstev. Država bo

tako vsakega državljana in državljanko
prikrajšala za 132 evrov, nujno potrebnih
za financiranje zagotavljanja njihovih
pravic. »Občine in preko njih njihove
občanke in občani so v preteklih letih že
prispevali približno 260 milijonov evrov k
varčevanju države z varčevalnimi ukrepi,
vendar trenutno predlagano financiranje
občin pomeni, da občine ne bodo mogle
financirati vseh zakonsko predpisanih
nalog, kaj šele zagotoviti skladni razvoj
lokalnih okolij v vseh regijah. Takega
primanjkljaja ne bodo občutile občine
kot institucije, pač pa državljanke in
državljani, ki so nas izvolili kot njihove
zastopnike in v imenu katerih občine
delujemo.«
»Da je s tako zastavljenim proračunom
nekaj hudo narobe, potrjuje tudi dejstvo,
da je Državni svet podal k predlogu
Zakona o izvrševanju proračunov občin
negativno mnenje,« je poudaril Bojan
Kontič, podpredsednik Skupnosti občin
Slovenije in predsednik Združenja
mestnih občin Slovenije.
Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, je

predlagal, da vlada zagotovi povprečnino
v višini 536 evrov, razliko med sedaj
predlagano pa naj zagotovi iz sredstev
resornih ministrstev, ki so bila zadolžena,
da znižajo stroške za delovanje občin
skozi zakonodajne spremembe, pa tega
niso storila. Tako bo državni proračun
ostal vzdržen, saj to ne bi povečalo
javnofinančnega primanjkljaja, če pa
bodo ministrstva svojo nalogo opravila
in skozi zakonodajne spremembe
zagotovila realiziran prihranek, se lahko
temu prilagodi višina povprečnine.
Zbrane županje in župani so se po
zaključeni tiskovni konferenci družno
odpravili v prostore Državnega zbora,
kjer je potekala razprava o Zakonu o
izvrševanju proračuna RS, in s svojo
prisotnostjo opozorili poslanke in
poslance, da bodo v prihodnje naredili
vse, da bodo zaščitili interese in potrebe
lokalnega prebivalstva.
Jasmina Vidmar,
generalna sekretarka SOS
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V L A D O LESKOVAR , VLADI MI R J E L E N I N
DUŠAN IRŠIČ NAJBOLJŠI GOSPODARSTVENIKI
V Bistriškem gradu so v četrtek, 26.
novembra, slovesno razglasili najboljše
gospodarstvenike
občin
Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. S
prireditvijo Direktor leta 2015 so obeležili
tudi 25. obletnico izhajanja lokalnega
tednika Panorama in 100. srečanje Kluba
novinarjev Slovenska Bistrica. Osrednja

govornica je bila magistra Petra Lesjak
Tušek, predsednica Društva novinarjev
Slovenije. Posebna komisija Kluna (Kluba
novinarjev Slovenska Bistrica) je za
naj direktorja izbrala Vlada Leskovarja
(podpredsednik
upravnega
odbora
skupine Impol za področje financ),
podjetnik leta 2015 je postal Vladimir

Jelen (Temat, Slovenska Bistrica),
priznanje za obrtnika leta pa je prejel
Dušan Iršič (avtoprevozništvo, gostišče
in tenis center, Žabljek). Prireditev sta
organizirala Tednik Panorama in Klub
novinarjev Slovenska Bistrica.
T. A.

Direktor leta 2015: Vlado LESKOVAR, skupina Impol,

podpredsednik upravnega odbora skupine Impol za področje financ
Skupina Impol tudi v
letošnjem letu dosega
nadpovprečne poslovne rezultate, za kar lahko nesporne zasluge
pripišemo prav letošnjemu prejemniku naziva Direktor leta 2015
Vladu Leskovarju.
V jubilejnem letu, ob
190. obletnici ustanovitve, bo gigant z

Po d j e t n i k l e t a 2 0 1 5 :
Vladimir JELEN,

Zgornje Bistrice presegel vsa najboljša
poslovna leta. Čeprav je drugo polletje v
Impolovem poslovanju ponavadi slabše,
pa trendi nakazujejo drugače. Jubilejno
leto bodo zaključili nadvse uspešno. Če
spomnimo, da je že lanski bilančni dobiček znašal kar 31 milijonov evrov, čisti
dobiček pred obdavčitvijo pa 14,7 milijona evrov, lahko z gotovostjo napovedujemo še boljši rezultat.

Obr tnik leta 2015:
Dušan IRŠIČ,

Te m at S l ove n s k a B i s t r i c a

avtoprevozništvo, gostišče in tenis
center, Žabljek

Podjetnik leta Vladimir Jelen iz Slovenske Bistrice se je
s podjetjem Temat letos že pojavil v širši javnosti, kot
nominiranec za slovensko gazelo leta.
Po končani srednji tehnični šoli v Celju, smer strojništvo, se
je leta 1971 zaposlil v Hidromontaži Maribor, kjer je delal
kot kontrolor neporušnih preiskav. Leta 1999 se je odločil za
samostojno pot in ustanovil podjetje Temat, d. o. o., družbo
za tehnično preizkušanje, storitve in trgovino. Jelenovo
podjetje Temat vlaga v najsodobnejšo opremo in razvoj. V
zadnjih letih so razvijali ultrazvočno metodo po najnovejših
postopkih.

Med številnimi uspešnimi podjetniki in obrtniki se zadnja leta
vse bolj uveljavlja družinsko podjetje Dušana Iršiča, ŠRC Iršič z
Žabljeka. Ne le da dosega nadpovprečne poslovne uspehe, pač pa je
vse uspešnejše tudi na področju kulinarične ponudbe in športnorekreativnih dejavnosti. Še posebej je športno-rekreacijski center
izstopajoč po svoji urejenosti, kar potrjujejo številne zlate vrtnice
za najlepše urejeno okolje v kategoriji lokalov, ustanov in drugih
objektov družbenega pomena.
Za vsem temi uspehi stoji celotna družina. Podjetje zaposluje dva
voznika in osem gostinskih delavcev, zadnja tri leta je zaposlen
tudi sin Gregor.
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OKOLJE IN PROSTOR
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O BJE KTI PRIMARNE K A NA L I Z AC I J E S Č I S T I LNO
NAPRAVO PRAGERSKO V POSKUSNEM OBRATOVANJU

Izgradnja primarne kanalizacije s čistilno
napravo Pragersko za štiri bližnja naselja, Zgornjo Polskavo, Spodnjo Polskavo,
Pragersko-Gaj in Leskovec-Stari Log, je
zaključena. Vsi objekti so v poskusnem
obratovanju, izvajajo le še kontrolo delovanja naprav. Uradno odprtje naložbe bo
predvidoma v začetku prihodnjega leta.
Predstavniki Občine Slovenska Bistrica,
izvajalca Hidroinženiringa, nadzornika
IEI Maribor in Komunale Slovenska Bistrica, so podrobnosti kohezijskega pro-

jekta predstavili 22. oktobra na novinarski
konferenci v prostorih krajevne skupnosti
Pragersko-Gaj. Župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar je povedal, da je
naložba vredna 7 milijonov evrov.
Zgradili so 18 kilometrov gravitacijske kanalizacije, pet črpališč, 1,7 kilometra tlačnih vodov, 5 kilometrov vakuumske kanalizacije, vakuumsko postajo in čistilno
napravo za 6600 populacijskih enot.
Občani se bodo na primarno gravitacijski
sistem naselij Zgornja Polskava, Spodnja

Polskava, Leskovec in Stari Log ter na
primarni sistem vakuumske kanalizacije
naselja Pragersko priključili najpozneje
do 31. januarja 2016, na primarni sistem
vakuumske kanalizacije naselja Gaj pa
do 1. maja prihodnje leto. Po novinarski
konferenci so si novinarji v družbi investitorjev, izvajalca in nadzornika del skupaj ogledali čistilno napravo Pragersko.

Po rekonstrukciji Grajske ulice in
izgradnji hodnika za pešce na odseku od
Mariborske ceste do križišča z Zidanškovo
ulico je prometni režim iz dvosmernega
prometa spremenjen v enosmerni promet
v smeri Mariborska cesta proti Zidanškovi

ulici.
Prav tako je na delu Kopališke ulice
(ob grajskem parku, kjer je bila že do
sedaj enosmerna ureditev) obrnjena
smer prometa tako, da promet poteka
enosmerno od Grajske ulice do Osnovne

šole Pohorskega odreda.
S tem posegom in spremembami
prometnega režima se je izboljšala
prometna varnost vseh udeležencev v
prometu, predvsem pešcev, in izboljšala
pretočnost prometa.

Na Partizanski ulici, od rondoja pri gradu
do rondoja pri Impolu, so bila izvedena
obnovitvena dela vozišča: do zdravstvenega doma rezkanje obrabnega sloja in
preplastitev z asfaltno maso v debelini štirih centimetrov, zaradi večjih poškodb vozišča od zdravstvenega doma do rondoja
pri Impolu pa so bili izvedeni globlje rezkanje in obnovitev nosilnega sloja asfalta
ter asfaltiranje obrabnega sloja v debelini
štirih centimetrov. Preplastila so se tudi
priležna parkirišča in avtobusna postajališča.
Prav tako so se na tem odseku izvedla
razna vzdrževalna dela, kot so ureditev
travnih površin, zamenjava poškodovanih
robnikov, izgradnja avtobusnega postajališča pri Impolu, rekonstrukcija parkirišča

nasproti lokala Beli konj in ureditev pločnikov na tem območju.

Tomaž Ajd

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA

OBNOVITVENA DELA NA PARTIZANSKI ULICI

Milan
Ozimič,
vodja oddelka za
okolje in prostor, in
Marko Pučnik,
oddelek za okolje in
prostor

URAD ZA DELO
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MANJ REGISTRIRANIH
BREZPOSELNIH OSEB

Struktura brezposelnih na Uradu za
delo Slovenska Bistrica
56,80%

53,80%

31,20%

34%

24,30%

ženske

17,30%

15,70%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 stari 50 let in brezposelni
let
več
več kot 2 leti

Dogodki, ki so zaznamovali
leto 2015 na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
• 21. maja smo izvedli Dan odprtih

vrat Zavoda RS za zaposlovanje,
ki smo ga poimenovali Spoznajte
nas, tukaj smo za vas. V prostorih Urada se je predstavila Ljudska univerza s Prostovoljskim
centrom, prav tako smo izvedli
hitre zmenke v sodelovanju z
Domom dr. Jožeta Potrča z namenom vključitve oseb v Usposabljanje na delovnem mestu.

Število registriranih brezposelnih oseb
september 2015)

Število delovno
aktivnih
julij 2015

Stopnja registrirane brezposelnosti
julij 2015 (v%)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

OBČINE

Zaposlitve
V obdobju od januarja do oktobra se
je na Uradu za delo Slovenska Bistrica
iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 1191 brezposelnih
oseb, kar je za 2,6 odstotka manj kot v
enakem obdobju lani. V mesecu oktobru
se je iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 91 brezposelnih oseb.
Registrirana brezposelnost
Konec oktobra je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica registriranih
1823 brezposelnih oseb, kar je za 2,6
odstotka več kot meseca septembra in za
10,2 odstotka manj kot v enakem obdobju
lani. Med registriranimi brezposelnimi je
oktobra letos 444 mladih, kar znaša 24,3
odstotka vseh brezposelnih oseb. Stopnja
registrirane brezposelnosti je julija 2015
na Uradu za delo Slovenska Bistrica
znašala 12 odstotkov, na območju celotne
Slovenije pa 11,8 odstotka.
Delovno aktivno prebivalstvo
Število delovno aktivnih brezposelnih
oseb na našem območju se je zmanjšalo.
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo
avgusta letos na območju Urada za delo
Slovenska Bistrica 9.658 delovno aktivnih
prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta),
kar je za 1,9 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. V Območni službi Maribor
se je delež povečal za 0,6 odstotka, na ravni Slovenije pa za 0,5 odstotka.

Makole

92

308

10,6

Oplotnica 188

634

9,8

Poljčane

238

1011

13,8

Slovenska
Bistrica

1.381

7.705

12,2

• 4. junija smo izvedli poslovno srečanje z
Območno obrtno zbornico (OOZ) Slovenska Bistrica, kjer smo sodelujočim
predstavili novosti na področju zaposlovanja ter priložnosti in prednosti sodelovanja z Zavodom, kot so npr. brezplačna
objava prostega delovnega mesta.
• 18. junija smo izvedli Dan malih in mikro podjetij, kjer smo vsi sodelavci na
Uradu za delo obiskali delodajalce z namenom spoznavanja realnih delovnih
okolij in seznanitvijo delodajalcev s priložnostmi za sodelovanje z Zavodom.
• Zaposlitveni sejem za invalide (na Območni službi Maribor 8. oktobra). Na
sejmu so se predstavili delodajalci s prostimi delovnimi mesti za invalide in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.
• Tržnica zaposlitvenih priložnosti v gostinstvu in turizmu (na Območni službi

Maribor 22. oktobra). Predstavljena so
bila prosta delovna mesta v Vorarlbergu
v Avstriji in pri slovenskih delodajalcih.
• Skozi vse leto smo bili aktivni tudi na
terenu, kjer smo obiskovali delodajalce
s ciljem prepoznavanja in pridobivanja
novih delovnih mest, ohranjanja in večanja medsebojnega zaupanja pri sodelovanju, predstavitve možnosti pomoči pri
kadrovanju (hitri zaposlitveni zmenki),
informiranja o možnostih sodelovanja
v projektih Zaposlitveni izziv in BTC
Campus in pri kreiranju izobraževanj (t.
i. Tailor Made programi) za poklice, za
katere je na trgu dela veliko povpraševanja in premalo usposobljenih kandidatov.
• Odkar je 6. oktobra lani na Facebooku
zaživela naša stran, je prejela skupaj več
kot 7.700 všečkov. Vse objave, teh je bilo
doslej skoraj 1.200, so brezplačne. Dosežejo okrog 40.000 ljudi na teden, nanje
pa se odzove približno 5.000 ljudi na
dan. Na Facebooku najdete aktualne informacije o prostih delovnih mestih in
finančnih spodbudah za zaposlovanje,
nasvete za uspešno iskanje zaposlitve ter
o drugih pomembnih novostih in dogodkih s področja zaposlovanja.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše inPesnica
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Trg svobode v Slovenski Bistrici

Organizator: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

od 5. do 31. decembra 2015
PROGRAM

DAN

URA

SOBOTA
5. 12. 2015
Bistriški grad

11.30
od 10.00 naprej
10.00-12.00

ČETRTEK
17. 12. 2015
Trg svobode

DOGODEK
MIKLAVŽEVANJE
(nastopa otroška folklorna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje)
BOŽIČNI SEJEM s praznično ponudbo
KRASITEV BOŽIČNIH DREVESC (sodelujejo otroci osnovnih šol in vrtcev)

11.00

PLES ČAROVNIC IN PESEM SNEŽINKE (nastopajo otroci iz vrtca Ciciban in Sonček)

17.00

V PRIČAKOVANJU DEDKA MRAZA (nastopajo otroške skupine bistriških osnovnih šol
in vrtcev, miška Frida, škratovka Julka in drugi pravljični junaki)

18.30

Nastop skupine THE NEIGHBOURS

20.30

Nastop skupine SOUNDFLY

PETEK
18. 12. 2015
Trg svobode

od 10.00 naprej

BOŽIČNI SEJEM ter dalmatinska stojnica (Murter) in istrska stojnica (Vrsar)

od 16.00 naprej

PALAČINKIJADA (Lions klub Slovenska Bistrica)

SOBOTA
19. 12. 2015
Trg svobode

od 9.00 naprej

PONEDELJEK
21. 12. 2015
Trg svobode

od 10.00 naprej

18.00
9.00-13.00

MALVAZIJA IZ SONČNE ISTRE IN ŽIVAHEN RITOZNOJČAN SE PREDSTAVITA
BOŽIČNI SEJEM s praznično ponudbo
Nastop PIHALNEGA ORKESTRA GLASBENE ŠOLE Slovenska Bistrica

20.00

Nastop ansambla POSKOČNI MUZIKANTI
BOŽIČNI SEJEM s praznično ponudbo

16.30

Rajanje s plesnim klubom LARA in plesno šolo JAYDANCE

18.30

SNEŽNA KRALJICA - revija frizerskega salona FRU FRU

19.30

Nastop ansambla “OBERKRAINER SLOVENSKA BISTRICA” (Tkavc2, Orešar, Ojcinger,
Toplišek, Bajrič)

od 10.00 naprej

BOŽIČNI SEJEM s praznično ponudbo

16.45

Nastop harmonikarjev NINA JAMNIKA

17.15

FRIDINE DOBRE MISLI (nastop lutkovne skupine Fridina mišnica)

18.00

Nastop skupine RADIOVIBES

19.00

Nastop skupine GEMAJ

SREDA
23. 12. 2015
Trg svobode
ČETRTEK
24. 12. 2015
Trg svobode

BOŽIČNI SEJEM ter dalmatinska stojnica (Murter) in istrskastojnica (Vrsar)

17.00
od 10.00 naprej

TOREK
22. 12. 2015
Trg svobode

DALMATINSKI VEČER Z ANSAMBLOM DALMATINO

10.00-16.00

BOŽIČNI SEJEM s praznično ponudbo

SOBOTA
26. 12. 2015

DAN VINOGRADNIKOV - Štefanovo

Cerkev Marije
sedem žalosti

17.00

Maša za vinogradnike z blagoslovom vina

PETEK
25. 12. 2015
Pub Beli konj

od 20.00 naprej

Koncert ansambla GADI & klape RIŠPET

SOBOTA
26. 12. 2015
Pub Beli konj

od 20.00 naprej

Koncert skupine S.A.R.S.

ČETRTEK
31. 12. 2015
Trg svobode

od 22.00 naprej

SILVESTROVANJE s skupino JEBE’LA CESTA

Informator, december 2015
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MIKLAVŽ, DEDEK MRAZ, BOŽIČNI SEJEM, KONCERTI ...
sobota, 5. december
BISTRIŠKI GRAD
MIKLAVŽEVANJE ob 11.30

četrtek, 17., petek 18., sobota 19., ponedeljek 21.,
torek 22., sreda 24. in četrtek, 24. december
TRG SVOBODE
BOŽIČNI SEJEM od 10. ure naprej

četrtek, 17. december
TRG SVOBODE
KRASITEV DREVESC IN NASTOP od 10.00 do 12.00
V PRIČAKOVANJU DEDKA MRAZA ob 17.00
THE NEIGHBOURS ob 18.30
SOUNDFLY ob 20.30

Stran 12
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... KULINARIKA IN VINO, GLASBA IN PLES ...

petek, 18. december
TRG SVOBODE
PALAČINKIJADA od 16.00 naprej
DALMATINSKI VEČER ob 18.00
sobota, 19. december
TRG SVOBODE
MALVAZIJA IN RITOZNOJČAN
od 9.00 do 13.00

ponedeljek, 21. december
TRG SVOBODE
PIHALNI ORKESTER GŠ ob 17.00
POSKOČNI MUZIKANTI ob 20.00

torek, 22. december
TRG SVOBODE
PLESNI
KLUB LARA IN JAYDANCE ob 16.30
Foto:
Borut Brumec
SNEŽNA KRALJICA ob 18.30
OBERKRAINER SLOV. BISTRICA ob 19.30

Informator, december 2014
2015
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... HARMONIKARJI, PIHALNI ORKESTER, MIŠKA FRIDA, SILVESTROVANJE ...
sreda, 23. december
TRG SVOBODE
HARMONIKARJI ob 16.45
MIŠKA FRIDA ob 17.15
RADIOVIBES ob 18.00
GEMAJ ob 19.00

petek, 25. december
PUB BELI KONJ
KONCERT ANSAMBLA GADI
& KLAPE RIŠPET od 20.00 naprej

sobota, 26. december
CERKEV MARIJA SEDEM ŽALOSTI
MAŠA ZA VINOGRADNIKE ob 17.00
sobota, 26. december
PUB BELI KONJ
KONCERT SKUPINE S.A.R.S. od 20.00 naprej

četrtek, 31. december
TRG SVOBODE
SILVESTROVANJE od 22.00 naprej
Foto: Martina Zanjkovič
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PRAZNIČNO
GRAJSKO
Bistriški
grad MESTO

Organizator: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

od 21. novembra do 20. decembra 2015
PROGRAM

DAN
SOBOTA
5. 12. 2015
Bistriški grad
PETEK
11. 12. 2015
Bistriški grad

SOBOTA
12. 12. 2015
Bistriški grad

URA
9.00-10.30

PEKA PIŠKOTOV NA GRAJSKI TRŽNICI

9.00-10.30

IZDELOVANJE MIKLAVŽEV IZ TESTA Z OTROKI V GRAJSKI KUHINJI (delavnica)
potrebne so prijave in plačilo 3€!

11.30

MIKLAVŽEVANJE (nastopa otroška folklorna skupina OŠ Partizanske bolnišnice Jesen
Tinje)

12.00

PRAVLJICE V CUKER KUHNI

18.00-20.00

PEKA PRAZNIČNIH SLAŠČIC (delavnica)
potrebne so prijave in plačilo 15€ v Cuker Kuhni (tel. 040 422 578 Pija)!

16.00-20.00

BOŽIČNA TRŽNICA IN BOŽIČKOVA POŠTA, RISANKE

16.00

PLESNE URICE S PLESNIM KLUBOM LARA

16.00

PEKA LUCIJINEGA KRUHA (delavnica)
potrebne so prijave in plačilo 3€!

17.00

GLEDALIŠČE KU-KUC: MALINA (gledališka predstava za otroke)
vstop prost!

18.00

PRAVLJICE V CUKER KUHNI

16.00-20.00
NEDELJA
13. 12. 2015
Bistriški grad

PETEK
18. 12. 2015
Bistriški grad

PLESNE URICE S PLESNIM KLUBOM LARA

16.00

SAJENJE ŽITA (delavnica)
potrebne so prijave!

16.15

ŠARKELJ V PEKAČU (kuharska delavnica za otroke)
potrebne so prijave in plačilo 5€ v Cuker Kuhni (tel. 040 422 578 Pija)!

18.00

PRAVLJICE V CUKER KUHNI

19.00

Koncert ŠOLE PETJA ORFEUS
BOŽIČNA TRŽNICA IN BOŽIČKOVA POŠTA, RISANKE, Jamnikovi harmonikarji ...

16.00

PEKA POTICE (delavnica)
potrebne so prijave in plačilo 3€!

17.00

MIŠKA FRIDA (predstava za otroke)
vstop prost!

18.00

PRAVLJICE V CUKER KUHNI

18.00

PREDSTAVITEV BIODINAMIČNEGA KMETOVANJA IN BLAGOVNE ZNAMKE
DEMETER Z G. ZORJANOM V GRAJSKI VINOTEKI

16.00-20.00
NEDELJA
20. 12. 2015
Bistriški grad

BOŽIČNA TRŽNICA IN BOŽIČKOVA POŠTA, RISANKE, grajski lajnar ...

16.00

16.00-20.00
SOBOTA
19. 12. 2015
Bistriški grad

DOGODEK

BOŽIČNA TRŽNICA IN BOŽIČKOVA POŠTA, RISANKE

16.00

ADVENTNA MAŠA

17.00

GLEDALIŠČE KU-KUC: NOVOLETNA.NET (gledališka predstava za otroke)
vstop prost!

18.00

PRAVLJICE V CUKER KUHNI

Informator, december 2015
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IZDELOVANJE MIKLAVŽEV IZ TESTA
GRAJSKA KUHINJA
sobota, 5. december, od 9.00 do10.30

PEKA PIŠKOTOV
ZUNANJE DVORIŠČE
sobota, 5. december, od 9.00 do10.30

PRIHOD MIKLAVŽA S SPREMSTVOM
ZUNANJE DVORIŠČE
sobota, 5. december, ob 11.30

PRAVLJICE
CUKER KUHNA
sobota, 5. december, ob 12.00,
sobota, 12. december, nedelja, 13. december,
sobota, 19. december, nedelja, 20. december,
ob 18.00

PEKA PRAZNIČNIH SLAŠČIC
CUKER KUHNA
petek, 11. december, od 18.00 do 20.00
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BOŽIČNA TRŽNICA IN BOŽIČKOVA
POŠTA, GRAJSKI LAJNAR, JAMNIKOVI
HARMONIKARJI, RISANKE ...
ZUNANJE DVORIŠČE
sobota, 12. december, nedelja, 13. december,
sobota, 19. december, nedelja, 20. december,
od 16.00 do 20.00

PLESNE URICE
ZUNANJE DVORIŠČE
sobota, 12. december,
nedelja 13. december, ob 16.00
PEKA LUCIJINEGA KRUHA
GRAJSKA KUHINJA
sobota, 12. december, ob 16.00

GLEDALIŠČE KU-KUC: MALINA
VITEŠKA DVORANA
sobota, 12. december, ob 17.00

SAJENJE ŽITA
SPREJEMNICA
nedelja, 13. december, ob 16.00

Informator, december 2015
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ŠARKELJ V PEKAČU
CUKER KUHNA
nedelja, 13. december, ob 16.00

KONCERT ŠOLE PETJA ORFEUS
VITEŠKA DVORANA
petek, 18. december, ob 19.00

PEKA POTICE
GRAJSKA KUHINJA
sobota, 19. december, ob 16.00

MIŠKA FRIDA
ZUNANJE DVORIŠČE
sobota, 19. december, ob 17.00
BIODINAMIČNO KMETOVANJE
GRAJSKA VINOTEKA
sobota, 19. december, ob 18.00
ADVENTNA MAŠA
GRAJSKA KAPELA
nedelja, 20. december, ob 16.00

GLEDALIŠČE KU-KUC: NOVOLETNA.NET
VITEŠKA DVORANA
nedelja, 20. december, ob 17.00
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Dogajalo se bo tudi ...
KDAJ
ČETRTEK
3. 12. 2015

PETEK
4. 12. 2015

KJE

OB

KAJ

Dom Svobode Slovenska Bistrica

18.00

TA VESELI DAN KULTURE (večer posvečen 85-letnici Neže
Maurer)

Dvorana Glasbene šole
Slovenska Bistrica

19.00

JAVNI NASTOP UČENCEV PIHAL (klarinet, saksofon)

OŠ Gustava Šiliha Laporje

17.00

12. BOŽIČNO - NOVOLETNI SEJEM (nastopajo otroci vrtca in
šole)

Dvorana Glasbene šole
Slovenska Bistrica

18.00

JAVNI NASTOP UČENCEV KLAVIRJA

SOBOTA
5. 12. 2015

Cerkev na Spodnji Polskavi,
na Pragerskem ...

TOREK
8. 12. 2015

2. Osnovna šola
Slovenska Bistrica

17.00

BOŽIČNI BAZAR Z DRUŽENJEM V ČAJNICI IN DOBRODELNIM KONCERTOM (nastopajo učenci osnovne šole)

Pionirska knjižnica
Slovenska Bistrica

16.00

BOŽIČNA SIMFONIJA (lutkovna predstava)

Dvorana Glasbene šole
Slovenska Bistrica

19.00

JAVNI NASTOP UČENCEV KITARE

Dvorana Glasbene šole
Slovenska Bistrica

18.00

JAVNI NASTOP UČENCEV PIHAL (flavta)

ČETRTEK
10. 12. 2015
PETEK
11. 12. 2015

popoldan MIKLAVŽEVANJE

PRAVLJIČNE SOBOTE
SOBOTA
12. 12. 2015
PONEDELJEK
15. 12. 2015

Dom Svobode Slovenska Bistrica

11.00

KAKO SO POSTALI PRIJATELJI MIŠKA, DUHCI IN LUČKA?
(lutkovna predstava)

Dom kulture Pragersko

11.00

MUCA COPATARICA (gledališka predstava)

Dom kulture Zgornja Polskava

11.00

SNEŽINKA POTEPINKA (lutkovna predstava)

OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

17.00

DOBRODELNA PRIREDITEV - Čar življenja je v trenutkih.
Zgradimo jih na temeljih prijateljstva. (gost večera: Miran Rudan)

PRAVLJIČNE SOBOTE
Dom Svobode Slovenska Bistrica

11.00

SNEŽINKA POTEPINKA (lutkovna predstava)

Dom kulture Pragersko

11.00

KAKO SO POSTALI PRIJATELJI MIŠKA, DUHCI IN LUČKA?
(lutkovna predstava)

Dom kulture Zgornja Polskava

11.00

MEDVEDEK NA OBISKU (gledališka predstava)

Avla OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava

14.00

BOŽIČKOVANJE

Ribnik v Gaju pri Pragerskem

17.00

POSTAVITEV JASLIC NA VODI

NEDELJA
20. 12. 2015

Cerkev Marijinega
brezmadežnega srca Pragersko

18.00

BOŽIČNI KONCERT (nastopa Zbor sv. Nikolaja, Litija; dirigentka
bo Helena Fojkar Zupančič)

PONEDELJEK
21. 12. 2015

11.00

DAN ODPRTE ŠOLE

Srednja šola Slovenska Bistrica

19.00

HUMANITARNO BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
(nastopajo učenci srednje šole in skupina Jebe’la cesta)

SREDA
23. 12. 2015

Slomškov dom
Slovenska Bistrica

18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE
SLOVENSKA BISTRICA

ČETRTEK
24. 12. 2015

Telovadnica Osnovne šole Antona
Ingoliča Spodnja Polskava

19.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT (KUD Gasilska godba na
pihala Spodnja Polskava)

Pri cervi sv. Štefana
na Spodnji Polskavi

10.45

15. TRADICIONALNI BLAGOSLOV KONJEV

Športna dvorana Osnovne šole
Šmartno na Pohorju

19.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT (KUD Šmartno na Pohorju
in gostje)

SOBOTA
19. 12. 2015
SOBOTA
19. 12. 2015

PETEK
25. 12. 2015

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa. Morebitne spremembe bodo objavljene
na spletni strani www.tic-sb.si oz. www.zavod-ksb.si.

ZAVOD ZA KULTURO
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PO VOŠNJAKOVI POTI V VISOLE
Že drugič zapored so se na malo drugačen način spomnili enega največjih slovenskih rodoljubov, dr. Josipa Vošnjaka,
ki je svojo bogato življenjsko pot zaključil
prav med trtami »Štajerskega Merana« v
Visolah nad Slovensko Bistrico. Tokrat sta
se Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in
Krajevna skupnost Impol odločila skupaj
organizirati pohod od Zgornje Bistrice do
t. i. Kresnikovega štoka, danes Pergerjeve
kleti v Visolah. Na sončno soboto 24. vinotoka se je zbralo okoli 70 pohodnikov.
V pohod so vključili stare kleti, ki jih po

Visolah ni malo. Prijazni domačini so jih
pogostili prav v vseh kleteh ob poti. Lep
dan se je prevešal že v pozno popoldne,
ko so prijeten pohod zaključili pred kletjo,
kjer sta dr. Vošnjak in J osip Jurčič razmišljala in sanjala o prihodnosti samostojne
domovine, ki smo jo doživeli mi.
Posebej bi se zahvalili neutrudnemu predsedniku KS Impol Dušanu Leskovarju za
organizacijo, za gostoljubnost pa Gabrčevi kleti, družini Lerher, družini Lunežnik-Pintarič, Leopoldu Turku in gospodu
Pergerju. V kulturnem programu so sode-

lovali Vaberški fantje, harmonikar Nino
Jamnik, vokalna skupina Virtus, grajski
lajnar Silvo in moška komorna skupina
KUD Lojzeta Avžnerja z Zgornje Ložnice.
Namen pohoda je obuditi misel ljudi, da
se zavedamo, kako pomembni ljudje in
zgodbe okoli njih se prepletajo okoli nas.
Vse to pa naj spremljajo dobra kapljica,
kulinarika in kultura.
Nasvidenje prihodnje leto.
Viktor Ajd,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

V A B I LO
V petek, 11. decembra 2015, organiziramo ogled razstave
replik kitajskih glinenih vojakov na graškem sejmišču.
Ogledali si bomo tudi največjo orožarno na svetu in obiskali predbožični sejem v Gradcu.
Ekskurzijo bo vodil dr. Ferdinand Šerbelj.
Cena ekskurzije je 45 EU, vključuje vstopnine, prevoz s cestnino, organizirano in strokovno vodenje. Cena
je enotna, popustov ni. V ceno nista vključeni hrana in pijača.
Rezervacije s hkratnim plačilom z gotovino sprejemamo izključno v sprejemni pisarni gradu do vključno
ponedeljka, 7. decembra 2015, do 12. ure. Rezervacij po telefonu ne sprejemamo.
Program ekskurzije:
1. ob 8. uri zjutraj − odhod izpred gradu v Slovenski Bistrici
2. predvidoma ob 10. uri ogled razstave
3. 14.00–16.00 – voden ogled starega mestnega jedra, nekoč sedeža dežele Štajerske
4. 16.00 – ogled božičnega sejma na Glavnem graškem trgu in okolici
5. 18.00 − odhod in vrnitev domov

Stran 20

INTERVJU

ALJAŽ
ŠKORJANEC

Foto: www.pinterest.com

Aljaž, tudi letos tekmujete v plesnem
šovu britanske nacionalne televizije BBC
Strictly Come Dancing. Tokrat plešete
z igralko Helen George. S soplesalko
imata trenutno najboljše povprečje.
Glede na prikazane nastope bi lahko
rekli, da sta se dobro »ujela«. Kako se
razumete s svojo partnerko, ki jo lahko
spremljamo v seriji Pokličite babico?
Res je, z veseljem in počaščen že tretje leto
delam v najbolj priljubljeni zabavni oddaji
na otoku. Tudi letos je nabor zvezd zelo
pester; če naštejem nekaj od njih: Jeremy
Vine, Georgia May Fote, Helen George,
Jamelia, Anita Rani, Carol Kirkwood, Jay
Mc Guiness, Peter Andre, Katie Derham,
Daniel O'Donnell, Iwan Thomas, Kellie
Bright, Anthony Ogogo, Ainsley Hariot,
Kirsty Gallagher. Prav vsi prihajajo iz
sveta slavnih in poznanih.
Zelo sem bil vesel, ko sem za letošnjo
sezono dobil Helen. Sedaj, po uspešno
odplesanih osmih oddajah pa sem vesel
še toliko bolj in res z gotovostjo rečem,
da sva se s Helen George res dobro ujela.
V svetu plesa je novinka, kot majhna
deklica je plesala balet, vendar le osnove.
Zadovoljen sem s Helen, je prijetna,
prijazna in mila oseba, lepo je delati z njo.

In da sploh ne govorim, kako je v bistvu
plesno talentirana. Če k temu dodamo še
njeno voljo, vztrajnost in nepopustljivost,
smo skoraj že prišli do formule uspeha.
In še nečesa ne smemo pozabiti – njenih
igralskih sposobnosti. Ne obnaša se
prav nič zvezdniško in tako od nedelje
do sobote prav nič zvezdniško garava.
In vesela sva, ker nama gre res dobro, v
povprečju sva v samem vrhu. Ampak tu
so zadeve zelo nepredvidljive in kaj hitro
se lahko situacija tudi obrne. In da je
zadeva toliko bolj zanimiva, nama je tesno
za petama ravno moja Janette s Petrom
Andrejem. In ja, mami mi je povedala, da
jo spremlja v seriji Pokličite babico.
Zanimivo je, da v tem šovu skupaj z
znanim pevcem Petrom Andrejem
tekmuje tudi vaša zaročenka Janette
Manrara. Jasno je, da gre za profesionalen
odnos. Pa vendarle, je kdaj zaradi tega
tudi težko?
Tako je, oba sva že tretje leto skupaj vpeta
v delo in življenje pri BBC, pred tem pa že
tri leta v Burn the Floor. Dobro se poznava
in lažje razumeva drug drugega, ker oba
opravljava isto delo. Najini urniki so polni
in le malo imava prostega časa, sploh v
obdobju, ko teče oddaja. Oddaji sledi
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tura po vseh večjih angleških mestih in
gostovanje na ladji v poletnem času, tako
da je leto naporno in hitro naokrog. Tu se
namreč dela na perfekciji in ni naključje,
da si to oddajo ogleda po 10 milijonov
ljudi vsako soboto in nedeljo, vse je
narejeno natančno in skrajno pošteno
do gledalcev. Težav zaradi tega nimava,
navadila sva se na zadeve, ki nama dajejo
kruh, gledati profesionalno. Jaz letos
plešem z lepo mlado igralko, Janette pleše
z lepim mladim pevcem.To je del tega
dela, tako pač je.
Vaš poklic zahteva ogromno napora,
vseskozi morate biti tudi v dobri
kondiciji. Kakšen je vaš delovnik, ko
vadite, in takrat ko nastopate?
Res je, zelo paziva na svoj urnik. Takrat
ko snemava in tudi takrat ko ne, kolikor
se le da paziva na prehrano; prehranjujeva
se presno z veliko vitamini in minerali,
redno telovadiva, hodiva v telovadnico in
fitnes. Pravzaprav sicer takega tempa in
vseh obveznosti preprosto ne bi zmogla.
Včasih se zgodi, da greva od doma zjutraj,
vmes poteka celodnevno snemanje in
se vrneva šele proti jutru naslednji dan.
Ampak nama je to delo v izjemno veselje
in odgovarja nama najin način življenja.
Kdo pa skrbi za vaše poslovne zadeve?
Za najine poslovne zadeve skrbi
računovodja in menedžer, midva se s tem
preprosto nimava časa ukvarjati. Potrebno
je usklajevati urnike prireditev, nastopov,
eventov, kjer morava biti prisotna. V Veliki
Britaniji je mnogo dobrodelnih prireditev
in midva se jih udeležujeva v največji
možni meri. Sama bi težko uskladila vse
obveznosti.
Ob svojem delu spoznavate številne
znane osebnosti. Kdo je do sedaj na vas
naredil največji vtis?
Pravzaprav sem doslej res spoznal že
toliko slavnih in znanih, da jih težko
naštejem. Če sem pošten: vsi so name
naredili dober vtis, eni med njimi pa so
še posebej skromni, preprosti in ljudski.
Name je zelo močan vtis naredila Goldie
Hawn, ki je za svojo dobrodelno prireditev
želela prav naju z Janette. Družili smo se
kot stari znanci, tam je bilo okoli 2000
povabljenih, v večini igralci z vsega sveta.
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To je bil poseben dogodek, zdelo se mi
je, da se mi neprestano prikazujejo slike
in odlomki iz filmov. In ona je ena tistih,
ki res ogromno zasluži, a zna to deliti z
drugimi. Njena fundacija je tisto noč za
bolne otroke zbrala okoli 10 milijonov
funtov.
Sicer pa ne smem pozabiti na meni
najljubšega – Andrea Bocellija. Že
od mladih dni sem njegov res velik
oboževalec in nasmehnila se mi je sreča,
da sem z Janetko v oddaji lahko že drugič
zaplesal solo v živo na njegov angelski glas
in Argentino. In ker ga obožuje tudi moja
mami, sem poskrbel, da sta bila takrat v
studiu prisotna tudi mami in ati. Iz prve
vrste sta spremljala dogajanje, meni pa
se je zdelo kot v pravljici, Andrea Bocelli,
starši, midva z Janette. Nepozabno …
Kako pa se sicer počutite v svetu slavnih?
Pravzaprav vas je presenetilo, da je
večina skromnih in preprostih.
Res je, večina teh ljudi je skromnih in
trdno na tleh. Živijo skladno z moralnimi
normami, ki so nam vsem blizu.
Pravzaprav so samo ljudje in si pravzaprav
želijo, da jih tako vidijo tudi drugi. Veličina
je pravzaprav v preprostosti.
Odločitev za odhod v tujino seveda ni
bila lahka. Gledališko-plesnemu šovu
Burn the Floor ste se pridružili pri 19
letih. Kako se spominjate prvih treh let,
ko ste potovali iz mesta v mesto?
Uf, tako dolgo sem že v svetu … Res je,
mlad, zelo mlad sem odšel na avdicijo v
London, k svetovno znani skupini Burn
the Floor, od tam najprej v Avstralijo, nato
na turo po Ameriki, ki je trajala skoraj eno
leti, potem v Azijo, na Kitajsko, Japonsko,
Hongkong, Korejo, nekaj malega v
Evropo, London in Nizozemska, pa spet
nazaj v Ameriko, pa spet v Avstralijo in
spet malo v Azijo in nazadnje, pred tremi
leti na znameniti londonski West End, kjer
so me opazili producenti BBC-ja in me
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povabili k sodelovanju. Prepotoval sem
velik del sveta in užival sem v tem. Nabiral
sem izkušnje, ki mi zdaj pridejo še kako
prav. Je pa fino, ko ne živiš v kovčku in
ko si več na tleh kot v zraku. Prav lepo se
počutim zdaj, ko sva se z Janette preselila
malce iz strogega centra in bivava v hišici,
imava teraso in ne boste verjeli, na edinem
velikem dreveu, ki raste na najinem vrtu,
biva veverička.
Vztrajnost se vam je izplačala. Na
britanski nacionalni televiziji vam na
začetku ni bilo lahko, predvsem zaradi
jezika.
Tako je, pogovorno mi jezik sicer ni delal
težav, saj sem že nekaj let komuniciral
in delal v angleščini, tu pa gre za nekaj
drugega, ta oddaja je polna snemanj,
pogovorov, intervjujev, vsak teden smo
gosti v talk showu It Takes Two, da
sploh ne omenjam vse druge publicitete.
Odgovarjati moraš hitro, jasno in ne
moreš si privoščiti neumnosti. Kar veliko
truda sem vložil v to, ni me sram priznati.
Sicer pa, saj vemo, brez muje se še čevelj
ne obuje.
Veliki met vam je uspel že s prvim
nastopom v oddaji Strictly Come
Dancing. Pred dvema letoma ste zmagali
skupaj s soplesalko, manekenko Abbey
Clancy. Žene slovitega nogometaša
Petra Croucha niste mogli prehvaliti.
Zanimivo je predvsem to, da ni imela
nobenega plesnega predznanja.
Zmaga z Abbey je bila zame res veliki met.
Garala sva, moram reči, da sem pravzaprav
imel srečo. Doslej sem vedno delal s
plesalkami, ki so marljive, talentirane in
prijazne, tople osebe. Tudi Alison v prejšnji
oddaji je bila prav posebna, zabavna in
pozitivna. Tudi lani sem neizmerno užival
in skupaj z njo dokazal, da je mogoče prav
vse, kar si želimo, če smo dovolj vztrajni
in delavni.
Prav posebno izkušnjo glede tega sem dobil
konec lanskega leta, ko sem v TV-oddaji
People Strictly plesal z Trishno, ki boleha
za multiplo sklerozo, a vendar je polna
življenja in načrtov dela v organizaciji, ki
po svetu ozavešča o tem obolenju. Res se
vse da, če se hoče. In če se potrudiš, seveda.
Po zmagi so vam v Slovenski Bistrici
pripravili nepozaben sprejem. Za
presenečenje je poskrbela vaša sestra
Lara Škorjanec s svojo plesno skupino.
To je bilo nepozabno. Še dolgo sem v glavi
nizal slike tistega magičnega večera na trgu
v Slovenski Bistrici. Sploh nisem mogel
verjeti svojim očem. Lara in teta Sonja sta
zadevo izpeljali tako, kot da gremo na Larin
božični nastop. Ker smo malce zamujali,
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sem bil doma že malce nejevoljen, češ,
pohitimo, da ne bomo zamudili Lare. In
potem poln trg samih znanih obrazov …
Kako zelo sem bil vesel, tisti večer sem
zaklenil v srce za zmeraj. Še enkrat hvala
vsem, ki ste me prišli takrat pozdravit in mi
stisnit dlan.
V intervjujih za tuje časopise in revije
nikoli ne pozabite na promocijo Slovenije.
Tudi sicer vam domovina veliko pomeni,
največ pa družina. Že večkrat ste omenili,
da brez močne podpore očeta in mame ne
bi šlo.
Domovina je ena sama in nikoli je ne
pozabiš. Če le morem, poskušam povsod,
kjer imam priložnost, povedati kaj lepega
o najlepši deželi na tem svetu. In res je,
domovino nosim s sabo, družino nosim
v srcu. Globoko sem hvaležen za vse, kar
so storili zame, da me bodrijo in budno
spremljajo, od nekdaj in še zmeraj. Pogosto
se slišimo, včasih vsak dan poklepetamo
na skypu, ko pa mi urnik nakloni kakšen
prost dan, pa rad priletim v Slovenijo in
obiščem Bistrico, včasih tudi samo za en
sam dan. Zelo sem jih vesel tudi tam, kjer
delam in živim. Ne dolgo nazaj je bila v
Londonu na strokovnem izpopolnjevanju
z vsemi svojimi vaditeljicami sestra Lara,
ki uspešno vodi svoj Plesni klub Lara, na
kar sem zelo ponosen. Ogledale so si tudi
snemanje oddaje in nekaj dragocenih
prostih trenutkov smo preživeli skupaj.
Rada prideta tudi ati in mami. Pošljem jima
letalske karte in izgovori niso mogoči. To
vedno deluje.
Kakšni pa so načrti oziroma želje za v
prihodnje? Boste ostali v plesnih vodah?
Načrti in želje so, da smo vsi zdravi, da
počnemo tisto, kar nas osrečuje, da smo
prijazni in pozitivno naravnani. Da to,
kar počnemo, počnemo z vso vnemo
in srčnostjo. Da se zavedamo, da samo
trdo delo in vztrajnost prineseta uspeh,
predvsem pa si za ta svet želim mir in
enake pravice za vse ljudi tega sveta. In ja,
ostajam v Londonu, se pa kmalu, zagotovo
ob božičnih praznikih srečamo v mojem
mestu. Te praznike bom preživel doma. In
še takrat kakšno rečemo. Prav lep pozdrav
iz božično osvetljenega Londona vsem
mojim Bistričanom …
Tomaž Ajd
Kljub temu da ima Aljaž povsem polne urnike,
pa vsak prosti dan, ki ga ima, izkoristi in prileti
v Slovenijo. Z največjim veseljem poučuje tudi
v plesni šoli njegove sestre Lare, Plesnem klubu
Lara. Svoje znanje
z velikim veseljem
posreduje mladim
plesalcem.
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CENTER ZA SOCIALNO DELO
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SVETOVALNICA ZA ŽRTVE
NASILJA MARIBOR
www.rtvslo.si

Program sofinancira Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program deluje ob podpori Mestne
občine Maribor in nekaterih občin Podravske regije. Ustanovitveni donator in donator za delovanje programa je Fundacija
Aktiva, Ustanova. V podporo so tudi drugi donatorji
Družinske stiske so lahko zelo hude in
posledično intimne. Mnogokrat je prav to
razlog, da proces iskanja pomoči pri žrtvi
traja dalj časa. Žrtve se težko odločijo za
ukrepanje, četudi je to edina možnost rešitve, velikokrat tudi možnost, da ohranijo svoje življenje in življenje svojih otrok,
kadar jih imajo.
Otroci so žrtve nasilja zmeraj, tudi kadar
so prisotni ob izvajanjem nasilju.
Vemo, da je nasilje kaznivo dejanje in da
je zanj odgovoren tisti, ki ga povzroča.
Četudi poskuša preložiti odgovornost na
žrtev nasilja, temu ni tako. In o tem opolnomočimo žrtve nasilja. Da vedo, kako si
pomagati in kako ravnati ob izhodu iz vloge žrtve in nasilnega odnosa. V programih
pomoči nudimo možnost informiranja in
izhoda iz nasilnega odnosa. Pomembno
je SPREGOVORITI in POISKATI POMOČ. Zato pozivamo, da tisti, ki je žrtev
nasilja, pride po pomoč in da tisti, ki ve,
da se nekje dogaja nasilje, o tem ne molči,

temveč spregovori in vzpodbudi žrtev ali/
in institucije k pomoči.
Prav zaradi izkazujočih potreb, ki so se
pokazale pred leti, ko se je na nas obračalo
veliko žensk, žrtev nasilja, ki so potrebovale pomoč, niso pa še bile pripravljene na
umik iz ogrožajočega okolja, smo ustanovili program Svetovalnica za žrtve nasilja
in zlorab Maribor. V njem je, v dobrih
štirih letih delovanja, iskalo pomoč okrog 900 oseb. Namenjena je vsem žrtvam
nasilja in zlorab, tudi osebam po odhodu iz namestitvenih programov (varne
hiše, materinski domovi, krizni centri za
ženske in otroke žrtve nasilja, krizni centri
za mlade, mladinski domovi).
V njej nudimo: razbremenitev in razumevanje stisk kot posledic izkušenj nasilja,
predelavo travmatskih izkušenj in pridobivanje novih izkušenj doživljanja, izražanja in ravnanja, ki so pomembne za osebnostni razvoj, usmeritev v ustrezne oblike
pomoči, osveščanje (spoznavanje pristojnosti javnih služb, pravic po Zakonu o
preprečevanju nasilja v družini in drugih
pomembnih zakonih, pravic v različnih
postopkih), spremstvo na druge institucije in zagovorništvo, sodelovanje z drugimi institucijami, psihosocialno svetovanje
žrtvam nasilja po telefonu in e-pošti, psihosocialna podpora osebam po odhodu
iz namestitvenih
programov kakor
tudi pomoč pri
starševski vlogi.
Delo poteka individualno in/ali v
strokovno vodeni
skupini za ženske
in
vzporedno
skupini za otroke
žrtve nasilja, katerim se nudi psihosocialna podpora
skozi
druženje,
igro in učenje. Naš
cilj je, z ustrezno

strokovno pomočjo žrtve nasilja opolnomočiti in jim pomagati pri predelavi
njihovih čustev in vedenj ter vzpostaviti
odnose brez nasilja, hkrati pa omogočiti
varen prostor, kjer lahko žrtve nasilja v
zaupnem okolju anonimno izrazijo svoja
čustva in jih predelajo. Stremimo k sistemskim spremembam zakonodaje, z namenom vzpostavitve ničelne tolerance do
vseh oblik nasilja.
Osnovni in ključni pogoj za delo z žrtvami
nasilja je ustvarjanje ZAUPANJA. Tudi v
to, kar nam ženske povedo. Usposobljeni
smo, da prepoznamo stisko in jo znamo
umestiti v dano situacijo.
ŠIRITEV PROGRAMA V POSAMEZNE
LOKALNE SKUPNOSTI
Cilj našega skupnega delovanja je, da bi
čim več ljudi zaživelo v odnosih brez nasilja in da bi se otroci imeli v varnem in
ljubečem okolju možnost razviti v samostojne in odgovorne odrasle ljudi. Ker smo
prepoznali potrebe približati se uporabnikom v posameznih lokalnih skupnostih
in z namenom širjenja mreže strokovne
pomoči, tudi take, ki bi jim pomagala izstopati iz vloge žrtve, smo v sodelovanju
s pristojnim Centrom za socialno delo
Slovenska Bistrica in Občino Slovenska
Bistrica, ki tudi finančno soustvarja delovanje programa, pričeli z delovanjem
programa Svetovalnica za žrtve nasilja in
zlorab v prostorih občine, in sicer ob sredah med 12. in 17. uro. Občina Slovenska
Bistrica je imela in ima izreden posluh za
ranljive skupine prebivalstva, zato se ji, na
tem mestu, še enkrat, iskreno zahvaljujemo!
Žanet Mithans,
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab
Maribor:
Telefon: 02 228 49 94
Mobi: 041 735 135 ali 041 762 333
E-naslov: info@svetovalnica-mb.si
Ponedeljek, torek, petek: od 8. do 16. ure;
sreda in četrtek: od 12. do 20. ure

RIC
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EVROPSKA SREDSTVA
ZA RAZVOJ PODEŽELJA

V začetku meseca septembra (4. september 2015) je bila podpisana Partnerska pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne
akcijske skupine (LAS) Dobro za nas za
programsko obdobje 2014-2020.
LAS Dobro za nas je nova lokalna akcijska
skupina, ki vsebinsko nadaljuje delo predhodne Zadruge LAS Dobro za nas, z. b. o.
Razlika je v tem, da bo LAS Dobro za nas
po novem pokrivala tudi območje občine
Rače-Fram, ki se je priključila obstoječemu območju občin Makole, Poljčane in
Slovenska Bistrica.
6. oktobra je potekala ustanovno-volilna
skupščina, ki se je je udeležilo 83 članov.
Po potrditvi pravil LAS so potekale volitve
članov v upravni in nadzorni odbor. Člani upravnega odbora so se po razglasitvi
rezultatov sestali in izbrali predsednika
LAS. Soglasno so za novega predsedni-

ka izvolili Branka Žnidarja, predstavnika
Občine Slovenska Bistrica.
V nadaljevanju skupščine so prisotni člani
za vodilnega partnerja potrdili Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica,
ki je vlogo upravljavca opravljal že v preteklem programskem obdobju 2007–2014.
V novi finančni perspektivi bo za območje LAS na voljo približno milijon in pol
evrov, ki jih nudita Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad
za regionalni razvoj. Sredstva iz omenjenih skladov bodo dosegljiva na podlagi
izdelane in s strani koordinacijskega odbora CLLD potrjene Strategije lokalnega
razvoja. Strategija lokalnega razvoja za
programsko obdobje 2014–2020, ki jo je
pripravil vodilni partner LAS, Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica,
je bila v presojo in potrditev pristojnim

organom upravljanja poslana v petek, 30.
oktobra. S tem smo sedaj še korak bližje
začetku izvajanja dejavnosti in črpanja
sredstev iz ukrepa CLLD 2014–2020.
Prvi javni poziv za pridobitev nepovratnih
evropskih sredstev bo objavljen predvidoma spomladi 2016. Prednost bodo imele
naložbe v delovna mesta, razvoj storitev,
varstvo okolja in ohranjanje narave in v
večjo vključenost ranljivejših skupin.
Če še niste član LAS Dobro za nas, pa bi to
želeli postati, vas vabimo, da se nam pridružite. Podrobnejše informacije najdete
na spletni strani www.zadrugalas.si ali jih
dobite po telefonu na telefonski številki 02
620 22 70.
Mirjana Predikaka, področna svetovalka
RIC Slovenska Bistrica

MATJAŽ FREŠER JE INOVATIVNI MLADI KMET 2015
Matjaž Frešer z Ritoznoja je postal inovativni mladi kmet leta 2015. Priznanje mu
je v petek, 20. novembra, na slovesni razglasitvi v Račah izročil predsednik države
Borut Pahor. Kmetijsko-gozdarska zbornica KGZS in Zveza slovenske podeželske
mladine sta Matjaža Frešerja izbrali izmed
šestih kandidatov.
Frešer se je na kmetiji na Ritoznoju pred
petimi odločil za ekološko vinogradništvo. Kot je znano, so s pomočjo Občine
Slovenska Bistrica za vino ritoznojčan določili nove standarde kakovosti in novo

blagovno znamko, lokalne vinogradnike
pa povezali v konzorcij Ritoznojčan. Matjaž Frešer ponuja sveža in
zrela vina ter
posebne polnitve. Z vsakim
letom prodajo
več vina, za povečanje prodaje
so odprli tudi
vinotoč in vinsko banko, kjer

Generalna pomladitev v kmetijstvu je eden od ključnih
izzivov Slovenije in Evrope. Inovativni mladi kmet/kmetica
je letni izbor, kjer Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine išče
mlade z dobrimi idejami, ki so ustvarili delovna mesta na
kmetiji in ki uspešno gospodarijo ob pomoči strokovnih
služb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

za kupce vino shranijo.

T. A.

Foto: Arhiv Boruta Pahorja (Facebook)
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ŠTEVILNE DEJAVNOSTI
RDEČEGA KRIŽA
Rdeči križ Slovenije (RKS) – Območno
združenje Slovenska Bistrica izvaja zdravstvenovzgojne dejavnosti na področju
krvodajalstva in darovanja drugih sestavin človeškega telesa s preventivnim delovanjem za zdravo in kakovostno življenje,
s širjenjem znanj na področju zdravstvene
preventive, to je z izvedbo predavanj in
delavnic v krajevnih organizacijah Rdečega križa, šolah in drugih okoljih.Teme:
•zasvojenost z različnimi snovmi (alkohol, nikotin, mamila, poživila idr.) in vedenjska zasvojenost;
•delavnice za oblikovanje samopodobe in
delavnice odvisnosti;
•mladostništvo – čas nasprotovanj in sodelovanja, predsodki, stereotipi;
•rast, razvoj, higiena in zdrava prehrana
otrok;
•motnje in bolezni hranjenja: anoreksija,
bulimija in prisilno prenajedanje;
•demenca, spomin – vsakodnevni izziv;
•depresija in zdravstveni problemi današnjega časa;
•rak na dojkah in rodilih, rak prostate;
•osteoporoza;
•uhajanje vode (inkontinenca);
•bolezni srca in ožilja – dejavniki tveganja;
•sodobni pogledi na možgansko kap;
•sladkorna bolezen;
•odnosi v družini – živeti v družini kakovostno;
•odnosi med spoloma, zdrava spolnost;
•nasilje v družini: spolna, psihična in fizična zloraba otrok;
•odgovorni smo za svoje zdravje, manj
stresa – več zdravja, protistresne vaje;
•zdrava prehrana (delavnice), hrana –
čudežno zdravilo; z majhnimi koraki do
zdrave prehrane.
Reci zdravju da!
Naredite nekaj zase in se nam pridružite
pri zdravstvenopreventivnem predavanju,
delavnici, meritvah holesterola, sladkorja
v krvi, krvnega tlaka in trigliceridov ali
drugih dejavnostih, h katerim vas povabimo preko sredstev javnega obveščanja
in na krajevno običajen način v krajevnih
organizacijah Rdečega križa.
K različnim zdravstvenopreventivnim
aktivnostim Rdečega križa je bilo v letošnjem letu vključenih že več kot 2000
udeležencev.

RKS – Območno združenje Slovenska
Bistrica izobražuje in širi znanja prve
pomoči (PP) pri naslednjih tečajih:
•tečaj PP za kandidate za voznike motornih vozil (10 šolskih ur);
•tečaj PP za bolničarje: temeljni (70 šolskih ur) in obnovitveni tečaj PP za bolničarje, člane ekip PP Civilne zaščite in Rdečega križa po načrtih Občinskega štaba
Civilne zaščite, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki so dolžne organizirati ekipe PP (Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. l. RS,
št. 51/06 in 97/10, ter Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč);
•tečaj PP na delovnem mestu (8 šolskih
ur) po Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem
mestu (Ur. l. RS 136/2006, z dne 22. 12.
2006) in Zakonu o varstvu pri delu;
•tečaj »Sekunde rešujejo«: temeljni postopki oživljanja (TPO) z defibrilatorjem;
•usposabljanje ekip PP.
Obvladovanje ukrepov prve pomoči pomeni vsakodnevno pripravljenost za samopomoč in pomoč drugemu.
Krajevne organizacije Rdečega križa bodo
v zimskem času organizirale tečaje temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo
AED. O tem se boste lahko poučili praktično z oživljanjem na lutki in ravnanjem
z defibrilatorjem. Opozoriti želimo na
pomen tovrstnega znanja, s katerim lahko rešimo marsikatero življenje. Takojšen
začetek oživljanja podvoji oziroma potroji
možnost preživetja po nenadnem srčnem
zastoju.
Informacije dobite pri Območnem združenju RK Slovenska Bistrica po telefonu
(tel. št. 02 80 50 160, št. mob. tel.: 041 723
565).

Darovanje organov: Slovenija transplant – projekt Darovalec
Darovanje organov ali tkiv pomeni:
–da smo rešili življenje na smrt bolnemu
srčnemu bolniku, pljučnemu bolniku ali
bolniku z odpovedjo jeter, za katerega današnja medicina ni imela več druge rešitve
kot presaditev;
–da smo ledvičnemu bolniku, ki je bil ure
in dneve vezan na aparat (umetno ledvico) pomagali, da spet živi svobodno;
–da smo pomagali marsikateremu bolniku vrniti vid; idr.
RKS – Območno združenje Slovenska
Bistrica je pooblaščenec za zbiranje pristopnih izjav darovalcev. Če se odločite za
darovanje, se oglasite v pisarni Območnega združenja RK Slovenska Bistrica na
Partizanski ulici 21 v Slovenski Bistrici,
da izpolnite in podpišete pristopno izjavo
darovalca. Opredelitev za darovanje bo
zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja.
Ekipe prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite se redno udeležujejo regijskih preverjanj znanj prve pomoči, kjer
dosegajo odlične rezultate in se uvrščajo
na državno preverjanje (letos se je na državno preverjanje, ki je bilo 3. oktobra v
Murski Soboti, uvrstila ekipa prve pomoči
Rdečega križa občine Oplotnica).
Izobraževanje iz prve pomoči in tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči
organiziramo v okviru Evropske kampanje o varnosti v cestnem prometu pod sloganom »Samo eno življenje imaš – pazi,
kako z njim ravnaš!«.
Letovanje otrok in odraslih:
V 60. sezoni letovanja otrok v Mladinskem počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku je iz občin Oplotnica,
Poljčane, Slovenska Bistrica in Makole, na

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE: VZEMITE SI TRENUTEK
ZA DOBRODELNOST!
Veseli bomo, če boste 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namenili za delovanje Rdečega križa Slovenska Bistrica, davčna številka 70914745. Vaš denarni prispevek bomo
namenili za lajšanje stiske najbolj socialno ogroženih družin. Ta sredstva bi sicer šla
v proračun Republike Slovenije in niso posebna donacija. Izpolnitev obrazca vam bo
vzela le trenutek vašega časa, vendar ne denarja. S podpisom izjave odločite, da 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od vaših dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
ne pripada proračunu Republike Slovenije, ampak upravičencu vaše donacije RKS –
Območnemu združenju Slovenska Bistrica.
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predlog zdravnika, v štirih desetdnevnih
izmenah letovalo 92 otrok (94 odstotkov
od možnega števila; ZZZS je odobril 98
otrok). Upoštevajoč kriterije zavoda so
lahko zdravniki napotili na zdravstveno
letovanje le otroke, ki so iskali zdravstveno
pomoč ali bili hospitalizirani v bolnišnici
vsaj dvakrat v preteklem letu. Samoplačniško je v Punatu letovalo devet otrok. Dve

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV
starejši osebi in dvanajst otrok je v Punatu
letovalo v akciji Rdečega križa Slovenije
»Peljimo jih na morje«. Z donatorskimi
sredstvi Elektra Maribor je Rdeči križ Slovenska Bistrica šestim otrokom omogočil
letovanje v Punatu.
V mladinskem zdravilišču in letovišču
Rdečega križa Slovenije na Debelem
rtiču je na povabilo RKS – Območnega

ŠTUDIJ INVALIDOV

Veseli december je tu. Čas druženj in praznovanj in hkrati čas za nove načrte in
odločitve. Za nekatere se približuje tudi
čas odločitve, kam po zaključku srednje
šole. Če imate kakršnokoli oviranost ali
bolezen, se verjetno ob tem srečujete še
z dodatnimi vprašanji glede vpisa in tudi
s tem, kako je za študente s posebnimi
potrebami poskrbljeno na fakultetah oz.
drugih visokošolskih zavodih.
Odgovore na vsa vaša vprašanja vam lahko pomagajo poiskati v Društvu študentov
invalidov Slovenije, ki deluje v Ljubljani
in Mariboru. Dosegljivi so na e-naslovu
info@dsis-drustvo.si ali na telefonskih
številkah 01 565 33 51 (Ljubljana) in 0590
432 45 (Maribor). Vabljeni tudi na dan
odprtih vrat, ki bo v petek, 12. februarja
2016.
Društvo študentov invalidov Slovenije je
nevladno združenje študentov z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti
oz. kroničnimi boleznimi, ki študirajo na
različnih študijskih smereh in stopnjah.
Namen društva je prispevati k izboljšanju
študijskih, zaposlitvenih in socialnih razmer študentov in diplomantov invalidov
ter ustvarjati pogoje za čim bolj aktivno in
neodvisno življenje.
V ta namen društvo izvaja različne programe:
• prilagojeni prevozi,
• osebna asistenca,
• prilagajanje študijske literature v elek-

tronsko obliko ali povečan tisk,

• svetovanje glede študijskih razmer (do-
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združenja Slovenska Bistrica letovalo
osem otrok v solidarnosti akciji Engrotuša
»Pričarajmo nasmeh«. Dve odrasli osebi
in dvanajst otrok je na Debelem rtiču
letovalo v programu FIHO.
RKS – OBMOČNO
ZDRUŽENJE SLOVENSKA BISTRICA
druge pogoje za vpis, ki so navedeni v razpisu.
Kako pridobiti status kandidata s posebnimi potrebami?
Poleg izpolnjene e-prijave za vpis morate
do v razpisu navedenega roka vpisni službi po pošti oddati še individualno prošnjo,
v kateri navedete svojo invalidnost oz. posebne potrebe, in prošnji priložite eno od
navedenih listin:
•odločba o usmeritvi Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo,
•strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
•odločba Centra za socialno delo,
•izvid in mnenje strokovne komisije za
razvrščanje otrok in mladostnikov,
•odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
•zdravniško potrdilo zdravnika specialista.
Prošnjo pošljete vpisni službi univerze, na
kateri se bo izvajal program, ki ste ga navedli na prvem mestu prijave za vpis. Če je
vaša vloga za dodelitev posebnega statusa
nepopolna, vas Komisija pozove k dopolnitvi vloge. Ob dodelitvi posebnega statusa boste pisno obveščeni.
Za podrobnejše informacije in pomoč pri
urejanju posebnega statusa se lahko obrnete na Društvo študentov invalidov Slovenije in vpisne službe posameznih univerz oz. visokošolskih zavodov, na katere
se nameravate vpisati.

stopnost fakultet, pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami oz. invalida, urejanje prilagoditev pri študiju),
• svetovanje glede urejanja bivanja, prehrane, štipendiranja in drugih finančnih
pomoči v času študija,
• izobraževalne, rekreativne, kulturne in
družabne dejavnosti.
Na tem mestu vam na kratko predstavljamo vpisni postopek za kandidate s
posebnimi potrebami. Za te ob vpisu na
visokošolske študijske programe veljajo
posebna merila za vpis. Kandidat, ki si je
v prijavno-sprejemnem postopku pridobil
status kandidata s posebnimi potrebami,
gre najprej skozi
redni vpisni poTopli in
Pižame
Tople odeje
stopek. Če se v
mehki
rednem postopku
kopalni
ne uvrsti na nobeplašci
nega od v prijavi
Living in
navedenih študijdo
skih programov,
Fancy
se izvede ponovni
izbirni postopek.
Kandidat se uvrsti
v prvega od navedenih programov,
za katerega doseže
Posteljnine
Izdelki
vsaj 90 odstotkov
Frozen 5 vzorcev!
minimalnih točk
Frozen in Minioni
in izpolnjuje tudi TC Mercator, Ljubljanska 36, Slov. Bistrica
do 31. 12. 2015
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KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA
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ŠMARTNO NA POHORJU VABI
Z NOVIM PORTALOM

»Neokrnjena narava, odlični razgledi in
energija gozdov so dobri razlogi za to,
da obiščete Krajevno skupnost Šmartno na Pohorju. Kleni Pohorci vam bodo
radi razkrili doživetja svojega kraja,« so
Šmarčani med drugim zapisali na svojem novem destinacijskem portalu www.
smartnonapohorju.si, ki je zaživel ob
krajevnem prazniku. Tega v Šmartnem
na Pohorju praznujejo 11. novembra, na
martinovo.
Tudi letos so praznovanje, ki so ga začeli z mašo v farni cerkvi svetega Martina,
zaključili v nedeljo, 15. novembra, s slovesnostjo v športni dvorani OŠ Šmartno na
Pohorju. Na slovesnosti so podelili tudi
priznanja Krajevne skupnosti (KS) Šmartno na Pohorju in TD Jelka Šmartno na
Pohorju. Kot so sklenili člani sveta KS na
zadnji seji, so letos priznanja prejeli Hinko
Sernc, ljudski glasbenik in nekdanji vodja
tamburaške skupine KUD Šmartno na Po-

horju za življenjsko delo v ljubiteljski kulturi, in Mešani pevski zbor KUD Šmartno
na Pohorju za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture in promocijo kraja.
Nova celostna grafična podoba in nov destinacijski portal za večjo prepoznavnost
Prireditve ob krajevnem prazniku so namenjene tako krajanom kot ostalim obiskovalcem, ki jih z vzpostavitvijo novega
– prvega v zgodovini kraja – spletnega
portala v prihodnje v Šmartnem na Pohorju pričakujejo še več. »Naši kraji se
ponašajo s številnimi zgodovinskimi in
naravnimi lepotami, ki smo jih s celovito
predstavitvijo na spletu približali širši javnosti. Spletni portal pa smo zasnovali tudi
za naše krajane, ki bodo na enem mestu
našli vse potrebne informacije o dogajanju v naši krajevni skupnosti, kontakte in
druge koristne informacije za prijetno bivanje,« je ob tej priložnosti povedal predsednik KS Modest Motaln.

Letos že prenovili šolsko igrišče, urejanje
vaškega jedra v teku
V Šmartnem na Pohorju bodo sicer letos
za naložbe namenili preko 420.000 evrov.
S sredstvi krajevne skupnosti, Občine Slovenske Bistrica pa tudi države so izvedli
redno in investicijsko vzdrževanje javnih
poti, nabavili opremo za mrliško vežico in
obnovili notranjost nove mrliške vežice.
Zadnja pridobitev je prenovljeno šolsko
igrišče pri OŠ Šmartno na Pohorju, ki so
ga namenu predali v oktobru, medtem
ko je izvajanje projekta ureditve vaškega
jedra v teku. Če jim bo vreme naklonjeno, bodo še letos zaključili z deli fekalne
in meteorne kanalizacije in pripravili vse
potrebno za kabliranje elektro in telefonskih vodov, je še pojasnil predsednik KS
Modest Motaln.
P. R.

GASILCI IN GASILKE PGD ŠMARTNO NA POHORJU
USPEŠNO ZAKLJUČILI SEZONO
Sezona gasilskih tekmovanj se je za PGD
Šmartno na Pohorju zaključila nadvse uspešno. V zadnjem delu sezone je 6. septembra v Slovenski Bistrici najprej pote-

kalo občinsko tekmovanje, na katerem
so pionirke osvojile 2. mesto, mladinci
3., člani B in članice A pa so postali občinski prvaki in občinske prvakinje. Nato

Člani B in članice A z mentorjem na mednarodnem tekovanju v Murski Soboti

je 26. septembra na Ptuju sledilo regijsko
tekmovanje, kjer so pionirke dosegle 3.
mesto, mladinci 12., člani B prav tako 3.,
članice A pa 2. mesto. Pionirke, člani B in
članice A so si z uspešnimi nastopi priborili vstopnico na državno tekmovanje, ki
bo naslednje leto.
Člani B in članice A so se 3. oktobra udeležili še Bogatajevih dni zaščite in reševanja – mednarodnega tekmovanja v Murski
Soboti, kjer so člani B premagali vso konkurenco, članice A pa so stale na stopničkah za 2. mesto, kar je obema ekipama
prineslo tudi praktično nagrado.
Po odlični sezoni se ekipe že pripravljajo
na novo; člane B in članice A kmalu čakajo
tekme v spajanju sesalnega voda v zimski
ligi.
Tanja Špes
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NAŠ VSAKDANJI KRUH NA
KROŽNIKE IN NE V KOŠ

englishstackexchange.com

Društvo Vintgar je v torek, 10. novembra,
v Srednji šoli Slovenska Bistrica pripravilo
predavanje na temo Naš vsakdanji kruh
na krožnik – ne v koš. Predaval je izkušeni agronom, predavatelj in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Republike

Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Poudaril je,
da moramo spremeniti odnos do hrane
in zmanjšati zavržke. Sicer pa Podgoršek
pravi, če bodo slovenski potrošniki doumeli, če jih bomo prepričali, da je slovenska hrana varna, da je zaupanja vredna,

bodo tudi vsi deležniki v slovenski verigi
hrane začeli razmišljati partnersko, ker
bodo drug drugega potrebovali.
T. A.

TURISTIČNO DRUŠTVO BREZA S PRAGERSKEGA
PRAZNOVALO 10 LET DELOVANJA
Turistično društvo Breza Pragersko-Gaj je
v soboto, 7. novembra, v domačem kulturnem domu slavilo deseto obletnico delovanja.
Breza je eno od najbolj dejavnih društev
na Pragerskem in tudi širše. Pod njenim
okriljem deluje več sekcij, med kateri-

mi sta tudi glasbena skupina Cugeci in
folklorna skupina Breza. Obe sta za prireditev pripravili prisrčen nastop.
Društvo, ki ga vodi Milena Furek, je na
slovesnosti prejelo bronasto plaketo Turistične zveze Slovenije, medtem ko je deset
prizadevnih posameznikov prejelo brona-

sta priznanja Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica.
Pripravili so tudi pogostitev in slovesnost
sklenili s praznično torto.
A. M.
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DIJAKI SREDNJE ŠOLE
SLOVENSKA BISTRICA
O PODJETNOSTI

Sporočilo dijakom: slediti morate svojim sanjam
Ustvarjalnik in obisk Garyja Whitehilla
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica že četrto
leto zapored med dijaki spodbujamo razvijanje kompetenc podjetnosti, ki temeljijo na treningu »mehkih« veščin, timskega dela, veščin premagovanja raznih ovir
(strah, trema, javno nastopanje), iskanja
kompromisov pri skupinskem delu, realizaciji idej ipd. Naš skupni cilj je priprava
za uspešen nastop na trgu dela v prihodnosti, hkrati pa morda doseči svoj prvi
zaslužek že zdaj, v srednješolskem obdobju.
Začeli smo s podjetniškim krožkom
Ustvarjalnik, preko katerega smo v začetku novembra pridobili svetovno znanega
predavatelja Garyja Whitehilla iz ZDA.
Neklasični podjetnik nas je navdušil s kritičnim predavanjem o podjetnosti, predvsem pa o prihodnosti sveta. Poudarjal je
pomembnost vloge mladih generacij, ki
morajo slediti svojim prepričanjem, razmišljati z lastno glavo in slediti svoji viziji.
Gary Whitehill, med drugim ustanovitelj
gibanj Entrepreneur Week in The Relentless Foundation, deluje na štirih celinah
kot podjetnik, svetovalec pri združitvah

Gary Whitehill – luciden podjetnik in
predavatelj

in prevzemih, prestrukturiranju podjetij
in kot strateški svetovalec najvidnejšim
podjetjem s seznama Fortune 50. Njegova
mnenja so bila objavljena v vodilnih svetovnih publikacijah, na primer v Harvard
Business Review in The New York Times.
V okviru svoje svetovne turneje je izvedel
že več kot 50 predavanj o različnih podjetniških temah in tako privabil več tisoč
poslušalcev.
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do
podjetnosti – Mladim se dogaja
Od 9. do 12. novembra je na šoli potekal
projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.
Projekt je potekal
pod okriljem Javne

agencije Spirit in obeh mentorjev, mag.
Aljoše Hubra in mag. Mateja Rusa.
V projektu so sodelovali dijaki 3. č-oddelka ter učenci in mentorji z Osnovne šole
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica in Osnovne šole Fram.
Dijaki in učenci so se na kratko seznanili z osnovami podjetništva, izdelali »vitki
plan« in pripravili učinkovito predstavitev.
Dejavnostim v okviru projekta se je pridružil tudi Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica. Danica Košir je namreč za dijake pripravila kratko predavanje in delavnico na temo podjetništva in
podjetnosti.
Obisk dr. Boštjana Jazbeca, guvernerja
Banke Slovenije
Projekt je izvrstno dopolnil in obogatil guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec,
ki nas je obiskal 12. novembra in predaval
dijakom višjih letnikov.
Dr. Jazbec, naš meščan, je diplomiral na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Študij je

Osnovnošolci in dijaki so povezovali ideje

Med projektnim delom v učnem podjetju
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tacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Gost nam je predstavil
delovanje Banke Slovenije, njene naloge in
vlogo v evrosistemu.
Na kratko je opisal delo
guvernerja Banke Slovenije, sestavo Sveta
Banke Slovenije in naloge Evropske centralne
banke. Njegovo odlično
… in zaposlenimi
pripravljeno predavanje je bilo izvrstna učna
ura o makroekonomiji
in denarni politiki. Dijake je navdušil s širokim znanjem in z bogatimi izkušnjami.
Obisk so popestrili gostje Glasbene šole Slovenska Bistrica z Vannadaljeval na Srednjeevropski univerzi v derCookovo skladbo Antares na trobenti.
Budimpešti in v Pragi. Po končanem štu- Delo je izvajal Tilen Mitrovič, učenec 4. radiju ekonomije na dunajskem Inštitutu za zreda te glasbene šole, ob klavirski spremvišje študije je zagovarjal doktorsko diser- ljavi Petre Turk Rupreht in pod vodstvom
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Guverner med diskusijo z
dijaki …

Guverner z gosti glasbene šole
mentorja Valterja Kukoviča. Prav to skladbo je v dijaških letih igral dr. Jazbec in z
njo dosegel 2. mesto v takratnem jugoslovanskem okviru. Posebni gostje glasbene
šole so bili tudi Majda Jecelj (ravnateljica v
pokoju), Janez Kopše (guvernerjev učitelj
trobente) in sedanja ravnateljica Radmila
Bikić Magdić.
Barbara Korošec in Lidija Pahič,
mentorici za razvijanje podjetnosti pri
dijakih na Srednji šoli Slovenska Bistrica

»IZMERIMO« STAREGA IN SE
PRIPRAVIMO NA NOVEGA!
Koliko meri leto v dnevih, urah ali minutah, je jasno. Če hočemo izmeriti kakovost, napredek, rast, bolj spoštljive odnose
ali več sodelovanja, pa lahko nastane zadrega!
Kako izmerimo prispevek k boljšemu
življenju v lokalnem okolju? Lahko tudi
z našo inovativno idejo, to je PROSTOVOLJSKI CENTER ZA VSE GENERACIJE, ki je v letu 2015 polno zaživel. Do
sredine novembra beležimo:
•171 dejavnosti (delavnice, predstavitve,

srečanja idr.), ki jih je obiskalo
•864 udeležencev.
Beležimo tudi dnevni rekord števila udeležencev, ki smo ga ujeli 28. oktobra 2015:
85 udeležencev pri 6 različnih dejavnostih; najmlajša udeleženka je imela štiri
leta, najstarejši udeleženec pa 72 let.
Še vedno velja vabilo za vse, ki želite svoje
znanje, ideje deliti z drugimi. Pridružite se nam kot prostovoljci ali uporabniki
prostovoljskega centra. Za vaše neprofitne
dejavnosti lahko pri nas brezplačno naja-

mete prostore.
»Petnajstka« je bila pri nas v znamenju kakovosti, zunanje ekspertne evalvacije, presoje našega poslanstva in vizije. Ne glede
na to, kaj bo prinesla prihodnost, vemo, da
bo človek potreboval vedno več znanja za
to, da bo lažje, polno živel v družbi.
Tudi v »šestnajstki« bomo– kakor že 56 let
– tu za vas!
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
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DRUŽENJE S STAREJŠIMI
OBČANI KS POHORSKEGA ODREDA

Meseca oktobra so učenci 5. a-razreda
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
razveselili starejše občane krajevne skupnosti Pohorskega odreda. Presenetili so
jih s plesom in pesmicami o babicah in
dedkih, ki so jih sestavili sami. Na harmoniko je nekaj pesmic zaigral Ian Pirc iz 5.
b-razreda. Pesmi petošolcev so pokazale,
SUPER BABI IN DEDI
Moj dedi pravi športnik je,
saj vsak gol mu uspe.
Ko gol zadane,
še vedno v gibanju ostane.
Moja babi rada kuha
in zame dobro kosilo skuha.
Za dedija nikoli nič ne ostane,
ker to kosilo je bilo zame.
Moja babi in dedi super sta,
ker vsako željo mi izpolnita.
Zato rad ju imam
in za nobena druga ju ne dam.
Lan Justinek, 5.a
O BABICAH IN DEDKIH
Moj dedek je gozdar
in rad je lesar,
ostane mu les,
da zakuri kres.
Je zelo domač
in tak je pač,
je zelo zanimiv
in je sramežljiv.
Ima uro zeleno,
ki mu je padla v seno.
Zazidal je mlin,
v katerem je vroči plin.
Koliko je ura,
reče dedek, ko je notri kura.
Naš petelin je pošast
in rad ima mast.
Vanja Jurič, 5. a

kako radi imajo svoje dedke in babice in
kako pomembni so v njihovih življenjih.
Svoja čutenja do njih so zapisali v avtorskih pesmih.
BABI
Moja babi rada me ima,
njeno srce je iz zlata.
Vedno mi ustreže,
ko po hiši s sesalcem pleše.
Ko pa se razjezi,
nobene ptice več na strehi ni.
Rada jo imam,
za nobeno drugo je ne zamenjam!
Eva Lubej, 5. a
BABICA
To je moja babica,
prava je barabica.
Pri njej zadiši potica,
ne diši ji pica.
Pridna je kot mravljica,
z njo živeti je pravljica.
Rada jo imam zelo,
ona mene prav tako.
Blažka Pristovnik, 5. a

BABI
Moja babi je lepa
kakor zlata kepa.
Je nežna
kakor rosa bežna.
Jaz rada jo imam
in včasih poljubček ji dam.
Z mano rada se igra,
kakor da bi še otrok bila.
Z njo mi hitro mine čas,
saj je vedno tu za nas.
Ima veliko dobro srce,
saj vedno razume me.
Moja babi je vesela gospa,
ker vse rada ima.
Je kot sreča,
ki se vedno veča.
Pri njej zelo sem rada,
saj mi vedno pomaga,
me veliko nauči,
zato sem otrok brez skrbi.
Lija Krempl, 5. a

BABICA
Ko pridem iz šole k njej,
je babica vesela,
da bi me najraje objela.
Nato ji povem milo,
kaj se je v šoli zgodilo,
in jo vprašam,
kaj bo za kosilo.

MOJA BABICA
Moja babica je doma na Spodnji
Ložnici,
ko pridemo k njej,
vedno zadiši po potici.
Ko se greva šah igrat,
ji vedno dam mat.
Greva še piščančke hranit
in njena dva mala psička pozdravit.

Babica zelo rada dela,
saj je že večkrat travo ob solati
plela.
Babice včasih spijo
ali pogosto gledajo televizijo.

Na Vrholah ima vinograd,
kjer ji pomagamo grozdje pobrat.
Peče domači kruh,
ki je tako dober,
da nihče ni suh.

Zala Pokeržnik, 5. a

Katarina Breznik, 5. a
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NARAVOSLOVNI DAN
ČETRTOŠOLCEV

»Kaj so sončne ure?« so se četrtošolci
spraševali pred naravoslovnim dnevom o
orientaciji. Da bi bilo na dnevu dejavnosti
pestro, jih je obiskal docent doktor Igor
Žiberna, profesor geografije na Filozofski
fakulteti v Mariboru.
Prvi dve šolski uri so učenci poslušali pro-

fesorjevo zanimivo predavanje o vesolju,
orientaciji in sončnih urah. Predavanje
je popestril z mnogimi slikami in modeli
oziroma maketami različnih sončnih ur.
Učence je najbolj zanimalo vesolje, zato so
profesorju na koncu predavanja zastavili
veliko vprašanj.

Teoretičnemu delu je sledil praktični.
Vsak učenec si je izdelal sončno uro, ki jo
je tudi preizkusil, in spoznal odgovor na
zastavljeno vprašanje pred dnevom dejavnosti.
Jana Obrovnik in Ines Zorko,
OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica

NA OŠ MINKE NAMESTNIK - SONJE
NADALJUJEMO V ŠPORTNEM DUHU

Konec oktobra smo ga dočakali. Kaj,
sprašujete. Dobili smo novo sobno kolo. Z
njim imamo velike načrte. Pri posebnem
programu vzgoje in izobraževanja bomo
poskušali aktivneje uravnavati telesno

težo in skrbeti za dobro fizično pripravljenost. Nekateri učenci se bodo pripravljali
na spomladanski Bistriški tek in skrbeli za
gibanje tudi pozimi. Ni zime za Minke!
Novost je bila sprejeta z navdušenjem.

Trenutno pripravljamo urnik, da bo vadba
čim bolj pravično porazdeljena med učenci.
Pa začnimo z vadbo!
Janko Stergar

Na Osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje smo v sklopu delovne terapije skupaj z
učenci in učitelji posebnega programa izdelali čutno pot, ki je pridobitev, na katero
smo ponosni in jo s pridom uporabljamo.
Izdelavo so omogočili donatorji (Bauhaus, Baumax, Kalia, Frambo), za kar smo
jim zelo hvaležni.
Namen ČUTNE POTI je razvijanje naravnih oblik gibanja, pri čemer otroci razvijajo timsko delo, kreativno razmišljanje,
medsebojno zaupanje in sodelovalno učenje, medsebojno pomoč, čutenje narave
itd.
Glede na to, da je naša šola vpeta v naravno okolje, kjer izkoriščamo možnosti

gibanja v neposrednem okolju (domsko
igrišče, park), imajo učenci nenehno možnost čutenja narave.
Načrtno smo želeli
oblikovati obstoječo čutno pot glede na letni čas, pri
čemer je prednost
izvajanje načrtnih
fleksibilnih gibalnih nalog.
Poleg čutne poti
smo postavili piramido z zelišči in
jagodičevjem, tako
da imajo učenci

možnost razvijati tudi vonj in okus.

ČUTNA POT Z ZELIŠČI IN JAGODIČEVJEM

Klavdija Fridrih
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OTROCI IZ VRTCA CICIBAN, NA POMOČ!
Topli jesenski žarki so nas ponovno zvabili v grajski park, a tokrat s prav posebnim
namenom. Po parku je namreč taval jež
Janko, ki je iskal otroke iz vrtca Ciciban,
natančneje otroke iz zelenega vhoda. Zanje je imel pošto, vendar mu je ni uspelo
izročit otrokom, saj se je med potjo izgubil. Otroci so dobili namig, da v parku
nekdo potrebuje pomoč. Odzvali so se z
veliko mero empatije. Ob vstopu v park
nas je čakalo pismo. Jež Janko je vse obiskovalce parka prosil, da mu priskočijo na
pomoč in mu pomagajo dostaviti paket, ki
ga ima za otroke iz zelenega vhoda, vrt-

ca Ciciban. Otroci so ob tej novici glasno
razmišljali: »Pa saj to smo vendar mi! Mi
hodimo v vrtec Ciciban in zeleni vhod je
naš vhod! Le kaj ima jež Janko za nas?«
Še z večjim zagonom smo se odpravili na
lov za izgubljenim ježem in našo pošto.
Sledili smo oznakam na zemljevidu in z
veliko vnemo iskali mesta, ki jih je jež Janko označil. Na označenih postajah so nas
čakale naloge. Bilo je potrebno prešteti
vse klopi in luči v parku, opraviti »nevihto
možganov«: kdo živi v parku?, zapeti vsaj
dve pesmi o živalskih prebivalcih parka
in o njih povedati tudi deklamacijo. Od
postaje do postaje smo se gibali po točno
določenih pravilih: hoja z zaprtimi očmi,
hoja vzvratno, hoja po mišje, hoja dovoljena samo po listju, hoja v tišini, žvižganje
med hojo itd.
Med vsemi temi nalogami smo opazili ježa, ki je spal naslonjen ob zid. V vsej
tej zmedi si ni uspel pripraviti postelje
za zimsko spanje, saj je ves čas porabil za
iskanje poti do vrtca. Otroci so ježu brez
odlašanja pod drevesom, ki si ga je izbral

sam, pripravili toplo posteljo iz listja. V
zahvalo je otrokom vesel predal pošto in
se odpravil na zasluženo zimsko spanje.
Otroci so se zadovoljni, ker so nekomu
lahko pomagali, vrnili v vrtec. Tam smo
odprli paket, v katerem so nas čakale miselne naloge na temo jesen.
Vzgojitelji se zavedamo pomena bivanja
na prostem, v naravi. Dejavnosti na prostem v vseh vremenskih pogojih pozitivno
vplivajo na dobro počutje. Obenem pa
nudi otrokom veliko možnosti za igro,
raziskovanje, druženje, učenje in razvijanje spretnosti na vseh področjih kurikula.
Dejavnost v grajskem parku je otroke
tokrat z različnimi nalogami popeljala
v domišljijski svet, kjer so se srečali z ježem Jankom. Med reševanjem nalog so
se spletle še globlje prijateljske nitke med
oddelkoma vzgojiteljev Polone in Marije
ter Barbare in Marka. naše medoddelčno
sodelovanje že rojeva sadove, prijazno in
odprto sodelovanje otrok med seboj.
Vzgojitelji iz zelenega vhoda vrtca
Ciciban
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PREPLETANJE BARV
NA SLIKARSKIH PLATNIH
Likovno društvo Paleta Slovenska Bistrica, ki vse od ustanovitve šteje osem aktivnih članic in članov, se je s svojimi deli na
mnogih skupinskih in samostojnih razstavah po Sloveniji že uveljavilo, nekateri
člani pa tudi v tujini. V letošnjem letu so
postavili kar petnajst odmevnih razstav likovnih del v kombinaciji z unikatno keraKeramika - Stanka Janžič
miko. Dela likovnikov, ki s svojim ustvarjanjem ohranjajo naravno in kulturno
dediščino svojega kraja in širše okolice,
pretežno prikazujejo motiviko narave in
njene lepote.
Društvo se lahko pohvali s široko paleto
ustvarjanja: razstave v Centru za starejše
Metulj v Slovenski Bistrici, v galeriji Mimogrede DPD Svoboda Slovenska Bistrica ob slovenskem kulturnem prazniku, ob
Hiša - Zvonimira Male
prazniku dneva žena v prostorih krajevne
Razglednica - mag.
Jadrnica - Svetlana Godec skupnosti na Vrholah, v trgovskem
centru Mercator v Slovenski BistriToplica Ignjatovič
ci, ob materinskem dnevu v oplotniški graščini, v čudovitem dvorcu
Štatenberg z zanimivimi likovnimi
deli, ki so jih člani društva ustvarili
že v preteklem letu ob 90. obletnici Čebelarskega društva Slovenska
Bistrica in 18. Podobah bistriških
domačij. Na povabilo direktorice
Ive Soršak so na enodnevni koloniji
ustvarili likovna dela v dobrodelne

namene v Domu upokojencev dr. Jožeta
Potrča v Poljčanah. Postavili so tudi dve
razstavi v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici: z naslovom Morje – voda in
v sodelovanju z občino na temo 19. Podobe bistriških domačij. Kot mentorji so bili
povabljeni v Osnovno šolo Gustava Šiliha
v Laporju, kjer so otroci z njihovo pomočjo ustvarili zanimive slike. V okviru 13.
kiparsko-slikarskega mednarodnega simpozija Forma Viva so na ogled postavili
eno najbolj zanimivih razstav v galeriji Pri
babici Mimi v Podovi pri Račah, vključno
z res lepimi keramičnimi izdelki. Likovniki so na tem simpoziju sodelovali tudi
septembra, ko je mentor in član Društva
Paleta mag. Toplica Ignjatovič prejel posebno priznanje za najboljša umetniška
dela. Udeležili so se tudi 8. mednarodne
likovne kolonije v Olimju, oktobra pa so
se na povabilo vodstva Doma upokojencev Sončni dom v Mariboru predstavili z
zanimivo razstavo in s keramiki sodelovali
na skupinski razstavi občinske zveze DU
Slovenska Bistrica v Galeriji Grad v bistriškem gradu.
Člani LD Paleta se za vso pomoč in podporo zahvaljujejo vsem, ki so omogočili
izvedbo vsega navedenega.

R A Z S TAVA U R O Š A Č O Ž A

16 portretov znanih Slovencev, ki jih je
naslikal v zadnjem času.

ta, pripravlja samostojno razstavo slik in
karikatur. Med drugim bo razstavil tudi

T. A.

Likovni ustvarjalec Uroš Čož, sicer tudi
član bistriškega likovnega društva Pale-

Štefka Jesenek - Šeša
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UTRINKI S PRIREDITEV
DELAVNICA KALIGRAFIJE
V mesecu novembru je ob četrtkih
v knjižnici potekal tečaj lepopisja –
kaligrafije. Natalija Resnik Gavez je
udeležence prijazno in umirjeno vodila
skozi učenje te prelepe, a zahtevne
pisave. Udeležence delavnice je uvedla v
karolinško minuskulo in unicialo. Zaradi
velikega zanimanja se bo tečaj kaligrafije
odvijal tudi na pomlad, takrat z dvema
novima stiloma pisav, italiko in gotico.

SEMINARJI DR.
I Z TO K A O S TA N A
Zadnja tema sedmega seminarja dr. Iztoka Ostana v knjižnici je bila polnovredni
post. V prvem delu seminarja je predavatelj obravnaval razstrupljanje s hrano,
v drugem delu seminarja pa postenje ob
vodi in sokovih.
Dr. Ostan je bil v bistriški knjižnici gost
na kar sedmih seminarjih, za njihovo soorganizacijo se zahvaljujemo Niku Turku
iz Planeta znanja in Biosveta.
S SMEHOM DO NOVIH KNJIG
20. november, dan slovenskih splošnih knjižnic
Bistriška knjižnica je leta 2014 začela z novim projektom, poimenovanim »S smehom do novih knjig«. Projekt je namenjen
opozarjanju na vsakoletno zmanjševanje
sredstev za nakup novega knjižničnega gradiva, ki je osnovno sredstvo za zadovoljitev
potreb in želja naših zvestih uporabnikov.
Zato smo letos ljubitelje knjig in vse ljudi
dobre volje povabili na gledališko predstavo
Do-Re-Mi v izvedbi dramske skupine KUD
Matiček s Spodnje Polskave. Predstavo so
premierno uprizorili na letošnjem Spodnjepolskavskem poletju in poželi veliko
navdušenje občinstva. Predstava je nastala
po muzikalu Moje pesmi, moje sanje. Gre
za muzikal, ki še danes velja za najuspešnejšega vseh časov. Zgodbo družine von Trapp
na odru predstavlja 20 igralcev, ki so hkrati
tudi odlični pevci. Predstavo naredita atraktivnejšo še glasbena spremljava in videoprojekcija. Celoten izkupiček od prodanih
vstopnic je KUD Matiček Spodnja Polskava
daroval Knjižnici Josipa Vošnjaka za nakup
novega knjižničnega gradiva. Zahvaljujemo
se vsem obiskovalcem predstave, še posebej
igralcem dramske skupine KUD Matiček
Spodnja Polskava za izjemno gledališko
predstavo in podarjena sredstva.

KNJIŽNICA
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S KNJIŽNICO V VESELI DECEMBER

Tudi v knjižnici smo se poslovili od poletja
in ponovno zakorakali v novo šolsko leto
ter hladnejše mesece. Naše uporabnike
na knjižnih policah čaka precej knjižnih
novosti, tako na oddelku za odrasle kot
v pionirski knjižnici, v časopisni čitalnici
pa so na voljo dnevno časopisje in revije z
različnih področij.
V okviru praznovanj v letu 2015, ko
knjižnica obeležuje 50 let Matične

knjižnice Josipa Vošnjaka in 40 let
Pionirske knjižnice, je v časopisni čitalnici
v pritličju knjižnice postavljena razstava
Knjižnica skozi čas. Na fotografijah
in drugih tiskih si je mogoče ogledati
zanimivosti iz zgodovine knjižnice, od
povojnega časa naprej do vselitve v nove,
sodobno opremljene prostore, v katerih
se knjižnica nahaja danes.

P R AV L J I C E VA B I J O
Z mesecem oktobrom so se v Knjižni- četrtek ob 16.30,
ci Josipa Vošnjaka in v njenih krajevnih •v Knjižnici Poljčane vsak ponedeljek ob
knjižnicah začele ure pravljic in bodo po- 17. uri,
tekale do 30. marca 2016. K uram pravljic •v Knjižnici Tinje vsako sredo ob 17. uri,
so vabljeni otroci od 5. leta starosti dalje. •v Knjižnici Kebelj vsako soboto ob 9. uri,
Ura pravljic traja 60 minut. Otroci v tem •v Knjižnici Makole vsak ponedeljek ob
15. uri.
času ostanejo sami s knjižničarko.
Čaka vas čudoviti svet pravljic, domišljije
Ure pravljic potekajo:
•v knjižnici v Slovenski Bistrici vsak in ustvarjanja.
PRAVLJIČNA MAVRIČNA JOGA ZA OTROKE
Jogo izvaja Adrijana Dellapicca Vučer tretji
četrtek v mesecu od oktobra do marca v času
ur pravljic v Pionirski knjižnici.
Pri vadbi joge gredo otroci pogosto na magična potovanja okrog sveta in se učijo o drugih
kulturah. Otroke se spodbuja, da spoštujejo
in opazujejo svoje telo, tako da se v vsakem
položaju počutijo dobro, udobno in da preidejo iz ali v položaj, kadarkoli se počutijo za
to pripravljene. Jogo prikaže gospa Adriana

otrokom in njihovim spremljevalcem na zabaven način, skozi pogovor, igro in pravljico.

PRAZNIČNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE V DECEMBRU
Pri praznični ustvarjalni delavnici boste iz
slanega testa in nekaj naravne dekoracije
izdelali zanimive izdelke, ki bodo polepšali prihajajoče praznične dni. Delavnica bo potekala v četrtek, 3. decembra, v
prostorih Pionirske knjižnice Slovenska
Bistrica od 16. 30 do 18. ure. Otroci, vabljeni v spremstvu staršev. S sabo prinesite valjar za valjanje testa in nekaj naravnih
materialov (nageljnove žbice – klinčki,
zvezdasti janež, želodove kapice, žir …).
Zaradi priprave materiala je potrebna
predhodna potrditev prisotnosti po telefonu na telefonski številki 02 80 55 106 ali
osebno v Pionirski knjižnici do torka, 1.
decembra.

DARILNI BON KNJIŽNICE
Želite sorodniku, prijatelju, znancu ali
poslovnemu partnerju podariti nekaj
posebnega? Podarite letno članarino
v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica. Vaše darilo bo prinašalo veselje,
znanje in sprostitev kar 365 dni. Darilni
bon v vrednosti letne članarine lahko

Praznične ustvarjalne delavnice bodo potekale tudi v naših krajevnih knjižnicah,
kjer predhodna prijava ni potrebna:
•v Knjižnici Tinje 9. decembra ob 16.30
(izdelava voščilnic);
•v Knjižnici Kebelj 12. decembra ob 9. uri
(izdelava voščilnic);
•v Knjižnici Oplotnica 15. decembra ob
17. uri (izdelava voščilnic);
•v Knjižnici Makole 21. decembra ob
15.30 (izdelava izdelkov iz slanega testa);
•v Knjižnici Poljčane 21. decembra ob 17.
uri (izdelava izdelkov iz slanega testa).
Ustvarjalne in prijetne prihajajoče praznike vam želijo knjižničarke.

kupite v osrednji knjižnici ali v vseh
krajevnih knjižnicah.
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KNJIŽNICA

S KNJIŽNICO IN KNJIGO TUDI V LETO 2016

Literarni večer s predstavitvijo knjige avtorja Zdenka
Kodriča NEBESA CADILLAC

Ponedeljek, 18. januarja 2016, ob 18.30 v
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Kdo je Adelma von Vay? Kdo je bila
baronica? Štajerska Pitija ali samo ženska
z imenitnimi in nadnaravnimi lastnostmi?
Je baronica zdravilka in humanitarka?
Graditeljica konjiške bolnišnice? Je žena,
prijateljica, raziskovalka človekove psihe?
Prav na ta vprašanja odgovarja roman
Zdenka Kodriča z naslovom Nebesa
Cadillac.
Roman skozi več pripovednih plasti
in z več prvoosebnimi pripovedovalci
ne govori samo o znameniti in prezrti
Konjičanki, baronici Adelmi von Vay,
resnični zgodovinski osebnosti, ki je na
začetku 20. stoletja živela v Slovenskih
Konjicah, tedanjem Gonobitzu. Z
romanesknimi obrobnimi zapisi in

zgodovinskimi dejstvi namreč kaže
položaj Slovencev med letoma 1870 in
1925, opisuje kraje Spodnje Štajerske
dežele in na dokaj odkrit način opozarja
na usodne politične trenutke na prelomu
19. in 20. stoletja.
Literarni večer bo tudi sprehod skozi
pisateljevo ustvarjanje. Pogovor z gostom
bo vodila bibliotekarka Mojca Plaznik.

Literarni večer s predstavitvijo knjige Sebastiana Horvata
LJUBEZEN ALI DANDANAŠNJA FARSA
Ponedeljek, 1. februarja 2016, ob 18.30 v
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Knjiga na poljuden način, pronicljivo in s
precejšnjo mero zdravega humorja govori
o odnosih v prijateljski in predvsem v
partnerski zvezi. Skozi temeljni razmislek
o definiciji ljubezni razkriva številne
vzroke neuspešnih partnerskih zvez.
Z razčlenitvijo tako čustvene kot tudi
seksualne nezvestobe se dotakne tudi
občutljivega področja varanja.
Avtor zavrača pomen popularnih klišejev
o ljubezni in trdi, da smo zaradi navad in
prilagajanja sodobni družbi postali ljudje
brezumni. Njegova teorija ljubezni se
naslanja na ločevanje čustev in občutenj
ter na razum. V obsežnejšem poglavju
o ljubezni v partnerski zvezi obdela
teme, kot so vloga čustev, samozavest,
varanje, spolni odnosi, prilagajanje in
kompromisi, končuje pa s poglavjem o

ljubezni v prijateljski zvezi.
Partnerska razmerja sodijo med
najpomembnejše medsebojne odnose.
Zakaj se torej skoraj vsaka ljubezenska
zveza slej ko prej konča? Kaj počnemo
narobe? Zakaj se skoraj polovica vseh
poročenih parov razveže? Zakaj je v
svojem partnerskem odnosu srečnih le
pet odstotkov ljudi?

KNJIGOMAT 24 UR NA
DAN IN 7 DNI V TEDNU
V četrtek, 29. oktobra, sta knjigomat
ponovno otvorila in ga svečano predala
svojemu namenu direktorica knjižnice, Patricija Breznikar, in župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Knjigomat je namenjen vračanju knjižničnega gradiva, ki si ga uporabniki izposodijo
v osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici.
Nahaja se v preddverju vhoda osrednje
knjižnice v Slovenski Bistrici. Uporabnikom knjižnice je na voljo 24 ur na dan
vse dni v letu. Knjigomat ne sprejema revij in časopisov ter gradiva iz krajevnih
knjižnic (Oplotnica, Poljčane, Pragersko,
Kebelj, Makole, Tinje).

E-KNJIŽNICA
Naj opomnimo še na vedno bolj uporabne storitve E-knjižnice, med katerimi je
vsekakor treba izpostaviti Cobiss, kjer
lahko iščete razpoložljivo knjižno gradivo po slovenskih knjižnicah in ga znotraj Cobiss-a s storitvijo Moja knjižnica
tudi rezervirate ali podaljšate. Za storitev
je potrebno geslo, ki ga dobite v izbrani
knjižnici, in z enakim geslom je mogoče
dostopati tudi do brezžičnega interneta
Libroam na območju knjižnice, si izposojati elektronske knjige na Biblosu in
dostopati do elektronskih virov. Cobiss
oziroma mCobiss pa je na voljo tudi v
različici za mobilne telefone in tablične
računalnike.

STEPIŠNIKOVA
BUKVARNICA

KNJIŽNICA NA RADIU MARIBOR
Vsak torek ob 10.20 se na Radiu Maribor branje. Vse dosedanje predstavitve so na
odvija oddaja Zbrano, zapisano, prebrano, voljo v arhivu Radia Maribor na povezavi
v kateri knjižničarji in knjižničarke iz šta- http://4d.rtvslo.si/arhiv/zbrano%2C%20
jerskih knjižnic predstavljajo zanimivosti zapisano%2C%20prebrano, na Facebos knjižnega področja. V zadnjem letu pri oku https://www.facebook.com/radiopredstavitvah z novinarko Natalijo Sinko- maribor in na spletni strani knjižnice
vič sodelujejo tudi knjižničarke bistriške http://www.knjiznica-slovenskabistrica.
knjižnice. Enkrat mesečno predstavijo si/za-uporabnike/priporocamo-v-branje.
izbrano knjigo, ki jo želijo priporočiti v Vabljeni k poslušanju.
Več o dejavnosti v knjižnici najdete na
spletni strani: www.knjiznica-slovenska-
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bistrica.si.
Janja Pepelnak in Natalija Stegne

V naši Stepišnikovi bukvarnici je vedno
kaj novega in na voljo je precej zanimivega gradiva z različnih področij. Gradivo, ki je odpisano ali podarjeno in ga v
knjižničnem fondu že imamo, je na voljo
po simboličnih cenah, članstvo v knjižnici pa ni pogoj za nakup. Ves znesek od
prodaje namenjamo izključno za nakup
novega gradiva.
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ZANIMIVI BISTRIŠKI KOTIČKI
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OSANKARICA – PRIZORIŠČE POSLEDNJEGA BOJA POHORSKEGA BATALJONA

V osrčju pohorskih gozdov je 8. januarja
1943 padel legendarni Pohorski bataljon.
V spomin na ta tragični dogodek so že
leta 1949 na bojišču postavili skromno
spominsko obeležje. Ideja o postavitvi
muzeja je nastala v 60. letih prejšnjega
stoletja. Leta 1960 je gozdno gospodar-

stvo s prispevki nekaterih podjetij in
okrajnega odbora ZZB NOV na mestu
nekdanje gozdarske hiše na Osankarici postavilo dom. Deset let pozneje je
muzej odprl novo vsebinsko dopolnjeno razstavo. Zaradi naraščajočega števila obiskovalcev so leta 1977 k domu
postavili prizidek, kjer je naslednjo leto
nastala nova razstava. Ob 60. obletnici
padca Pohorskega bataljona sta Muzej narodne osvoboditve Maribor in
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
postavila novo, dopolnjeno razstavo.

Spremljajo jo film »Postal je legenda –
Pohorski bataljon«, portreti borcev Pohorskega bataljona in številne fotografije
od začetka okupacije Slovenije do osvoboditve. Prikazani sta maketa bojišča in
rekonstrukcija partizanske zemljanke v
razmerju 1 : 1.
Ogled muzeja na Osankarici je možen
po predhodnem dogovoru z Zavodom
za kulturo Slovenska Bistrica (tel. št.: 02
80 55 350) ali Božom Juhartom (Hotel
Jakec; št. mob. tel.: 041 606 067).
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KAJA KOROŠEC ZA ZGODOVINO

Slovenska dekliška nogometna reprezentanca do 15 let je 28. oktobra odigrala
svojo prvo mednarodno tekmo. V Lendavi je s 4 : 0 premagala Hrvaško. Kar tri
zadetke za naša dekleta je dosegla igralka
ekipe U-15 NK Bistrica Kaja Korošec.
Kaja, ki je bila tudi kapetanka reprezentance, je za Studio Bistrica povedala: »To
je bila naša prva tekma, zato so bili občutki super. Pričakovale smo bolj negotovo
tekmo, smo pa seveda bile zelo vesele.«
Kaja Korošec, ki je doma na Zgornji
Ložnici, je še povedala, da bi rada v prihodnji sezoni kariero nadaljevala v tujini
v kakšni dobri ženski ekipi.

Foto: NZ Slovenije (Kaja Korošec levo spodaj)

T. A.

ZABAVA IN ŠPORT – FRIZBI

Srednješolci iz Slovenske Bistrice so letos začeli aktivno vaditi igro s frizbijem
(ultimate), ki je zanimiva in razmeroma
nezahtevna.
Je brezkontaktni ekipni šport, ki ga nadzirajo igralci sami, ni sodnikov. Vso dogajanje se mora uskladiti s pravili Spirit
of the Game TM. Igra se s frizbijem (diskom) – krožniku podoben rekvizit, težek
175 gramov – na igralni površini s končnimi conami. Igralci se menjavajo med
napadom in obrambo; menjava se zgodi,
ko se posest frizbija zamenja. To se zgodi,
ko frizbi pade na tla, je prestrežen, odleti
iz igrišča ali ga igralec drži v rokah več
kot deset sekund. Ekipa šteje sedem igralcev, igrišče je široko 37 metrov in dolgo
64 metrov, razdeljeno je na končne cone.
Kako se igra ultimate?
Vsaka točka se začne tako, da se obe ekipi
postavita v vrsto, vsaka na sprednjo linijo
svoje končne cone. Obramba izvede za-

četni met (t. i. pull) proti napadalni ekipi. Frizbi lahko med soigralci potuje v vse
smeri. S frizbijem ni dovoljeno teči. Oseba
z diskom v rokah ima deset sekund časa
za podajo. Če podaja ne uspe ali je frizbi prestrežen, odleti v avt, pade na tla ali
je blokiran, obrambna ekipa nemudoma
prevzame frizbi in prevzame funkcijo napadalne ekipe. Vsakič ko napadalni ekipi
uspe podaja v obrambno končno cono,
doseže ekipa točko. Po vsaki točki se igra
ponovno začne.
Kje in kdaj?
Ultimate se lahko igra kjerkoli, kjer je dovolj prostora. Priročno mesto za igranje
se vedno najde, pa naj bo to plaža, travnata površina ali telovadnica. V Sloveniji
obstaja šest klubov. Ultimate ni zahteven
šport. Odličen je za šolsko vzgojo pa tudi
za vsakogar, ki se želi preizkusiti v nečem
novem. Je poceni šport, saj zahteva malo
opreme nizkega cenovnega razreda.

POSKOČNI MUZIKANTJE

V petek, 13. novembra, je bil v športni
dvorani koncert Poskočnih muzikantov.
Dvorana je pokala po šivih, saj smo našteli
okoli 1500 obiskovalcev, kar je za to dvorano zgornja meja zmogljivosti.
Delavci Javnega zavoda za šport morajo za takšno prireditev dvorano tehnično
pripraviti; v primeru tega koncerta je bilo
potrebno ojačati elektriko, saj je elektro
opreme bilo toliko, da bi normalni elektro priključek bil preobremenjen, tla celotne dvorana pa je bilo potrebno pokriti

s plastičnim pokrivalom, da se je zaščitil
parket. Organizatorji so pripeljali dodatnih
900 stolov, saj jih zavod ne premore dovolj.
Vse to je potrebno urediti pred koncertom,
poleg tega pripraviti tudi garderobe za nastopajoče, VIP-prostor za goste, reflektorje,
prezračevalno napravo, preveriti kurjavo in podobno. Ko se prireditev začne, je
napetost mimo, potem pa se začne drugi
del – čiščenje. Po takšni prireditvi ostane
v dvorani pravo razdejanje: razmetani stoli,
umazane preproge, garderobe in sanitarije,

Duh igre dela ultimate drugačen od ostalih športov. Šport je 30 let cvetel in dozorel do tekmovalnega nivoja. Eden lepših
elementov tega športa je vsesplošna prijaznosti in velikodušnost tudi v najtežjih
situacijah na igrišču. Vse to v ravnovesju s
tekmovalnostjo in željo po zmagi zajema
dejstvo, da so igralci sposobni pokazati
najbolj ugledne čare človeške plati v športu. Pred kratkim so na visokem nivoju
igre prišli v uporabo opazovalci, ki skrbijo za to, da igra poteka nemoteno, in so
na voljo, da rešijo nestrinjanja, kadar jih
igralci ne morejo. Zavod za šport Slovenska Bistrica je prisluhnil željam ljubiteljev
igre s frizbijem in tako ti enkrat tedensko
uporabljajo športni park. Verjamejo v razvoj tega športa in so pravi zanesenjaki.

odvržene vrečke in še marsikaj, kar ljudje prinesejo s seboj. Naših šest delavcev
mora vse urediti do naslednjega jutra, ko
se spet začne normalen urnik v dvorani.
Obiskovalci in izvajalci so tokrat dvorano
zapustili okoli 23. ure, mi pa smo takoj
pristopili k delu in do sobote zjutraj do
9. ure končali. Ob 10. uri je v dvorani namreč na sporedu že bila tekma.
Se ne pritožujemo, saj vemo, da je to naše
delo, je pa včasih naporno.
Marjan Štimec, Direktor
Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica

