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OPRAVIČILO
V junijski številki Informatorja smo na
strani 20 v koledarju prireditev Roka
Dragiča pomotoma naslovili z nazivom
akademski slikar. Rok Dragič je namreč
profesor likovne vzgoje.
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DIAMANTNA MATURANTKA
EVA MALOVRH
OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA
Kolodvorska Ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: h.c. +386 2/843 28 00,
faks: 386 2/843 28 45
E-pošta: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran:
http://www.slovenska-bistrica.si

Eva Malovrh iz Slovenske Bistrice je z
največjim možnim številom točk, 34, opravila maturo na Prvi gimnaziji Maribor
in se pridružila diamantnim maturantom
v državi. Študij bo nadaljevala na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
Spomladanski rok splošne mature je v
Sloveniji odlično opravilo 260 zlatih maturantov, diamantnih maturantov pa imamo le 15, devet deklet in šest fantov.
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UVODNIK

ENO ŽIVLJENJE,
NESKONČNO
PRILOŽNOSTI
Poglej ga zlomka, znova smo tukaj! Novo
šolsko leto, nove ideje, malce strahu, a veliko veliko več navdušenja nad prihajajočimi izzivi. Spominjam se nekaj let nazaj,
ko sem z rumeno rutico okrog vratu, s
kvadratno šolsko torbo, ki je imela privezano kresničko v obliki medvedka ter širokim nasmeškom na obrazu, zakorakala
v prvi razred osnovne šole. Takrat se mi
niti sanjalo ni, kaj mi bo življenje postavilo na pot. A vsa ta leta, zdaj jih je že minilo
kar lepo število, saj že nekaj časa korakam
skozi vrata fakultete, so prinesla mnogo izkušenj in misli: »To pa bi bila lahko
naredila bolje!« Nisem modrec, čeprav
so moje misli včasih modre, nisem strokovnjak, čeprav delam v stroki, niti nisem
zvezda, čeprav včasih letam med njimi.
Kaj vam lahko svetujem, sotrpinom študentom, dijakom? V življenju najdite svojo strast. Ker ko človek najde svojo strast,
takrat si bo v življenju prizadeval, da bodo
vse njegove odločitve usmerjene v to, da
bo počel to, kar ga podžiga, da je z vsakim dnem boljši. In takrat ne boste delali
niti en dan v svojem življenju. Morda nam
ljudje in novice okrog nas res ne dajejo
najbolj spodbudnega zaleta. Vsi vemo, da
nas iz dneva v dan obkrožajo misli na to,
da služb za nas tako ni, da nismo zaposljivi, da nimamo izkušenj, da smo premladi,
da je tako ali tako tisto mesto, ki je na voljo, na voljo tistim, ki so toliko boljši od
nas. Pa ste se kdaj zamislili, da bi lahko

bili vi tisti, ki ste boljši? Uspeh zagotovo
ni nekaj, kar bi se zgodilo slučajno. Je kup
trdega dela, vztrajnosti, učenja, študiranja,
žrtvovanja in, seveda, strasti, ljubezni do
tega, kar želimo početi. Le kaj bi namenjala te besede samo študentom in dijakom,
ko pa se v njih prav tako lahko najdejo
vsi ostali. Res je, da vse trenutke svojega
življenja ne moremo posvetiti našim življenjskim strastem. Saj veste, običajno se
nam vmes zgodi življenje. V
vseh svojih svetlih in temnih
odtenkih. In takrat, ko smo
popolnoma na tleh in smo
izgubili ves optimizem, se
moramo spomniti, da ko
enkrat pristanemo na dnu,
nam preostane samo še pot
navzgor.
Na voljo imamo ves čas na
svetu, pa včasih ne vemo, kaj
bi počeli z njim. Moj nasvet
kolegom študentom? Učite
se, zabavajte se, potujte, izkoristite vsako minuto. Vsi
vemo, da kampanjsko učenje povzroča preveč stresa, a
vendar vedno znova ponavljamo isto napako. Kaj pa, če
bi se v tem letu učili sproti?
Skupaj? Zmoremo? Seveda!
Vem, da sedaj prav tako kot
jaz mislite, še ena obljuba,
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ki je ne bom izpolnil. Ampak verjamem,
da nam to leto lahko uspe. Zapisala sem:
»Učite se /…/.« Ne mislim samo pridobivanja znanj iz šolskih učbenikov. Naučite
se novega jezika, nove mehke veščine, naučite se menjati gumo! Karkoli! Ker prej
kot slej boste spoznali, da je to najboljša
investicija. Ker takrat, ko vlagate vase, se
praktično ne morete zmotiti. Pridružite se
nam v Klubu študentov Slovenska Bistrica,
pridobite kakšno znanje, pripravite kakšen dogodek, pomagajte ostalim pridobiti
nove izkušnje in znanja. Saj veste, kako že
pravijo, the more the merrier. Skupaj lahko ustvarimo nove priložnosti za mlade v
Slovenski Bistrici in okolici. In verjemite
mi, ko boste starejši, boste svojim prijateljem, partnerju ali partnerici, otrokom,
nečakom ali vnukom radi povedali o tistem času, ko ste ustvarili nekaj novega, in
tako prispevali v skupnost.
Ni več kaj za povedati ali pa je tega toliko
preveč, da ta list papirja tega ne bi prenesel. V novem šolskem letu vam želim vse.
Vse, kar si želite, vse, o čimer sanjate, vse,
za kar veste, da zmorete. Stopite iz svoje
cone udobja in storite nekaj norega. Nekaj,
kar vas plaši. Ker v življenju veliko bolj obžalujemo tiste stvari, ki jih nismo storili,
kot pa tiste, ki smo jih. Pa naj vas spremlja
modra misel Mae West: »Samo enkrat živiš, ampak če živiš pravilno, je tudi enkrat
dovolj.«
Lučka Goričan, predsednica
Kluba študentov Slovenska Bistrica
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AKTUALNO

DR. IVAN ŽAGAR:
»GRE ZA IZJEMNO
TEŽKO SITUACIJO«
Gospod župan, letos nam vreme ne
prizanaša. Najhuje je bilo 7. julija, ko
je neurje s točo hudo prizadelo občino
Slovenska Bistrico. Katastrofalno neurje z močnim nalivom, vetrom in točo je
trajalo kar 40 minut. Po prvih ocenah je
bilo škode za najmanj devet milijonov
evrov, od tega za kar osem milijonov
evrov na kmetijskih površinah. Kakšni
so zadnji podatki in kako poteka odprava posledic škode?
Največja škoda je dejansko na kmetijskih
površinah. Ponekod je pridelke uničilo
praktično stoodstotno. Zelo je prizadeto
tudi vinogradništvo. Poplavljen je bil del
Tirgota, kjer je ogromno vode zamašilo
vse jarke. Na cestah je škode za približno
za pol milijona evrov, čeprav menim, da
je večja. Poškodovanih je bilo vsaj 120 kilometrov cest. Celostne ocene še nimamo,
ker nam še pošiljajo podatke. Kar zadeva
odpravljanje posledic: skupaj s kmetijsko
svetovalno službo in vinogradniki smo
seznanili pristojna ministrstva. Želeli smo
se sestati s predstavniki Ministrstva za
kmetijstvo, Ministrstva za okolje in prostor ter Uprave za reševanje RS. Do sestanka še ni prišlo. Glede na to, da imamo
izjemno omejena sredstva, se s kmetijsko
svetovalno službo dogovarjamo, kaj moramo nujno urediti. Za to škodo smo porabili praktično celotno rezervo. Sanirati
moramo tudi plazove. Skupaj z Direkcijo
za vode in upravljavcem, VGP Drava, smo
poskrbeli za nujno čiščenje vodotokov.
Zdaj pripravljamo študijo, s katero bi za
tovrstne primere poiskali rešitve za v prihodnje. Vodotoki takšne količine vode pač

ne morejo prenesti. Imeli smo sicer nekaj
obiskov pristojnih, videli bomo, kaj se bo
zgodilo. Je pa res, da se v kmetijstvu stvari kar ponavljajo, najprej je bila spomladi
pozeba, nato neurja s točo, zdaj pa je še
suša. Gre za zares izjemno težko situacijo.
Upam, da se bo odzvalo tudi Ministrstvo
za kmetijstvo.
In kaj bi po vašem mnenju lahko naredili na sistemski ravni?
Tako hudega neurja ni mogoče preprečiti. Narava naredi svoje. Obstaja dilema
zaščite pred točo. Do zdaj vinogradniki
zaščitnih mrež niso uporabljali. Rekli so
mi, da so premije pri zavarovanju vinogradov enormne. Če želijo, da se jim premija
vsaj povrne, mora biti škoda na vinogradih petdesetodstotna. Zato se lahko upravičeno vprašamo, kdo se za to možnost
sploh odloči. Občina od leta 2003 sodeluje
pri letalski obrambi pred točo. Pokazalo se
je, da je bila tudi ta obramba glede na vrsto
pojava, ki je zgodil, omejeno uspešna. Letalski center Maribor je posredoval, kot
so tudi pojasnili na izredni razširjeni seji
Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica. Sicer pa lahko vinogradniki, ki želijo postaviti zaščitne mreže, kandidirajo za
sredstva. Tudi s tehnološkega vidika je treba preveriti, kako bi lahko uredili te stvari.
Pri vinogradnikih je nujen še en ukrep,
omogočiti jim je treba odkup grozdja.
Tisti, ki imajo veliko škodo, praktično
ne bodo imeli pridelka. Vinogradniki so
obudili znamko Ritoznojčana, uspešno so
se prebili na trg, zdaj pa se jim je zgodila takšna nesreča. Če dve leti nimaš vina,
potem izgubiš svoje stranke. Gre za to, da

jim bi zagotovili sredstva v obliki sklada
za premoščanje teh nakupov. Kredit je
na voljo, moramo pa preveriti, kako bi
zadevo lahko speljali zaradi birokratskih
postopkov. Za subvencije namreč potrebujemo soglasje kmetijskega resorja. Zdaj
bo nujen sestanek na državni ravni. Le
tako se bo moč dogovoriti, kako pomagati v takšnem primeru. Težava je še v tem,
da so to netipične ujme. Gledano z vidika
Slovenije se je zgodila na majhni površini,
za Slovensko Bistrico pa na ogromni. Za
ministrstvo je to lokalna škoda, za nas pa
seveda ni, prizadeta je bila namreč praktično polovica občine. Mi smo svoje postorili, a je vprašanje, kaj lahko naredimo
na sistemski ravni. Pri posledicah naravnih nesreč je treba čim hitreje ukrepati.
Širitev industrijske cone Impol, prvi del
izgradnje zahodne obvoznice, je v polnem teku. Bo izgradnja zaključena do
15. septembra, kot je predvideno?
Verjamem, da bodo dela končana, morda
kakšen dan prej ali kakšen dan pozneje.
Kot vidimo, stvari tečejo zelo v redu. Ta
del, za katerega je bila odgovorna Občina, gre v skladu z načrti. Nekoliko bolj
počasi pa gre drugi del, pri katerem postopke vodi Direkcija za infrastrukturo
RS. Nekateri postopki, odmere zemljišč,
so že bili narejeni. Vendar stvari potekajo
počasi. Apeliramo na pristojne, naj pospešijo postopke. Zanimivo je, da v času, ko
bomo mi uspešno uresničili našo celotno
investicijo (širitev cone Impol), država še
sploh ni izbrala projektanta za drugi del
projekta. Upam, da bodo dane obljube – v
Impolu se namreč vrstijo obiski najvišjih
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državnih predstavnikov – izpolnjene. S
prvim delom bomo Impolu, ki že pripravlja gradnjo prve hale, omogočili širitev
cone. Ne bosta pa s tem rešena še drugi del
povezave na regionalno cesto in energetska preskrba Impola.
Ob koncu še nekaj besed o začetku pogajanj o višini povprečnine za leti 2018
in 2019. Vladna pogajalska stran je predlagala, da se povprečnina za leto 2018
določi v višini 546 na prebivalca, za leto
2019 pa 550 evrov. V Skupnosti občin
Slovenije menite, da je to seveda premalo.
Zgodba se pravzaprav ponavlja. Ta dvig
povprečnine po analizah, ki smo jih naredili, ne zagotavlja niti pokritja dviga
stroškov. Ti so napovedani zaradi pogajanj s sindikati. S tem predlogom se absolutno ne strinjamo. Če je gospodarska

AKTUALNO
kriza narekovala ukrepe, ki so bili vezani
tudi na zamrznitev plač, in če se ti ukrepi
počasi sproščajo, potem bi pričakovali, da
bodo začeli ukrepe sproščati tudi pri financiranju občin. Občine so na sistemski
ravni premalo financirane za okoli 25 odstotkov. To za Slovensko Bistrico na letni
ravni pomeni približno 4 milijone evrov.
Gre za sredstva izključno za investicije, za
razna vzdrževanja itn. S tem denarjem bi
navsezadnje bistveno lažje sanirali takšne
nesreče, kakršna se je zgodila. Nujno je, da
se začnemo z vladno stranjo pogovarjati o
tem, kako bomo spet prišli nazaj na raven,
ki je določena z zakonom. V tem primeru
gre za kršitev zakonodaje z naslova financiranja občin. Če je bilo to v času krize še
razumljivo, bi pa sedaj, ko beležimo gospodarsko rast, bilo prav, da se ti ukrepi
začnejo odpravljati tudi na ravni občin.
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Jasno je, da verjetno to ni mogoče narediti v enem letu, vsekakor pa bi to lahko
naredili v naslednjih štirih, petih letih. Še
vedno se pogovarjamo samo o tem, kako
nam bodo namenili sredstva za približno
enako vzdrževanje ravni, kakršna je. Gre
za napačno sliko. Občine so v tem času sicer res preživele, zagotovili smo plače in
socialne transferje. Ne pogovarjamo pa
se o drugem delu, govorim predvsem o
tekočem vzdrževanju infrastrukture, tudi
stanovanjske in objektov. Tega pravzaprav
ni. To se bo poznalo v nadaljevanju. V
ta namen zagotavljamo neka minimalna
sredstva. Bolj gasimo požare, kot pa da bi
naredili nekaj konkretnega. O tem žal na
državni ravni ne razmišljajo veliko.
Tomaž Ajd

POSLEDICE NEURJA S TOČO

Foto: Tjaša Korošec

Na območju občine Slovenska Bistrica se
je 7. julija razvilo neurje z močnim nalivom, vetrom in točo. Naliv in veter sta bila
zelo močna, toča pa večjih dimenzij in je
padala približno 40 minut. Najbolj prizadeta območja so bila v pasu od Šmartnega
na Pohorju in Tinja preko Nove Gore, Ritoznoja, Kovače vasi in Slovenske Bistrice
do Leskovca in Spodnje Polskave. Najhuje
je bilo prizadeto območje v naselju Tirgot,
kjer na hudourniškem potoku prišlo do
zamašitve jaška, posledica je bila izliv velike količine vode z muljem. Samo na tem
območju je zalilo poslovni objekt in okoli
15 stanovanjskih objektov.
Aktiviranih je bilo sedem gasilskih društev (PGD Zgornja Bistrica, PGD Slovenska Bistrica, PGD Šmartno na Pohorju,
PGD Tinje, PGD Zgornja Polskava, PGD
Spodnja Polskava in PGD Pragersko).

Sodelovalo je 97 gasilcev s 14 gasilskimi
vozili. Aktiviral se je tudi štab CZ občine
Slovenska Bistrica.
Zalilo je približno 45 stanovanjskih objektov. Gasilci so zavarovali premoženje s plastično protipoplavno zaščito in prečrpavali vodo iz zalitih objektov. Zalilo je tudi
več poslovnih objektov (prostore Unidela,
Kartonaže MSK, Aluminium Kety EMMI,
Osnovne šola Pohorskega odreda). Toča
je poškodovala strehi dveh gospodarskih
objektov pri Urhu in na Leskovcu. Gasilci so strehi zaščitili s folijo. Na otroškem
igrišču ob Tomšičevi ulici v Slovenski Bistrici je strela poškodovala drevo tako, da
ga je bilo treba odstraniti. Poškodovane so
bile številne ceste, največ na območju Pohorja, treba je bilo sanirati približno 120
kilometrov cest.
Na celotnem območju, ki ga je zajelo

neurje, je kmetijski pridelek precej poškodovan, na območju Pohorja celo popolnoma uničen. Poškodovano je vse,
kar je na prostem: vinogradi in trstnice,
sadovnjaki, tudi visokodebelni, poljščine
(koruza, buče, krompir, ogrščica, ajda),
žita (pšenica, ječmen, rž, tritikala), trajna
travinja in sejane trave. Stopnja poškodovanosti rastlin znaša od 10 do 90 odstotkov. Najbolj so poškodovane buče, vrtnine
ne prostem in vinogradi, sledijo krompir,
koruza in žita.
Ocenjujemo, da je nastala škoda v skupni
višini približno 8.800.000 evrov, in sicer:
–na stanovanjskih in poslovnih objektih:
približno 300.000 evrov,
–na infrastrukturi: približno 500.000
evrov,
–škoda na kmetijskih pridelkih: približno
8.000.000 evrov.
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PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ
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21. PODOBE BISTR

Podobe Bistriških domačij ostajajo prireditev, s katero želimo poudariti pestrost in raznolikost naše občine, povezanost
mesta in podeželja, predvsem v povezavi s turizmom in z možnostmi, ki jih turizem kot najhitreje razvijajoča gospodarska
panoga 21. stoletja ponuja. Prav zato bomo na letošnji okrogli mizi, ki bo potekala v okviru prireditve, razpravljali o podjetništvu na podeželju.
Tudi tokrat bodo organizatorji predstavili turistično ponudbo, ki se navezuje na dopolnilne dejavnosti na kmetiji, tematske
poti in njihovo interpretacijo, razne šege in navade, ki nas popeljejo v kulturno in naravno dediščino na podeželju, ter pomen trajnostnega razvoja in sodobnih pristopov pri pridelavi in predelavi kmetijskih izdelkov.
Vabim vas, da prireditev obiščete v čim večjem številu.
Dr. Ivan Žagar

Povabilo na tradicionalno prireditev,
21. Podobe bistriških domačij
Veseli me, da vas lahko v imenu organizacijskega odbora tudi letos prisrčno povabim na tradicionalno prireditev, 21. PODOBE
BISTRIŠKIH DOMAČIJ, ki bo potekala 8. in 9. septembra v Slovenski Bistrici.
Prireditev že vrsto let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica. Gre za kmetijsko-turistično prireditev z osrednjim prizoriščem v Slovenski Bistrici, nekaj dogajanja pa bo tudi v njeni okolici. Tudi letos se nam obetajo številne zanimivosti
– prikazi starih obrti in običajev, ustvarjalne delavnice, ocenjevanja, razstave, ogledi, dogajanje na grajski tržnici, predavanja in
predstavitve, pokušine vina in kulinarike, glasbeni nastopi in še veliko zanimivega. Predstavili se nam bodo turistični podmladki,
kmetijska in druga društva, posamezniki ter rokodelci iz celotne Slovenije.
V okviru prireditve bo potekalo tudi medobčinsko srečanje turističnih društev z igrami, vse skupaj pa bomo zaključili s podelitvijo priznanj za nagrajene kruhe in potice ter nagrad turističnim društvom. Tudi letos je na programu veliko spremljevalnih
dogodkov, kot so dan odprtih vrat čebelarskega centra Čebelarskega društva Slovenska Bistrica in AMK Classic, vožnja s turističnim vlakcem, ogledi zanimivosti idr. S svojo pestro ponudbo je prireditev namenjena najširšemu krogu obiskovalcev, tako
domačih kakor tudi tujih, ki želijo spoznati dediščino podeželja on preplet tradicije s sedanjostjo.
Posebej želim izpostaviti okroglo mizo na temo Podjetništvo na podeželju, ki bo potekala v petek, 8. septembra, in se bo začela ob
10. uri. Na okrogli mizi bodo sodelovali dr. Janez Bogataj, dr. Aleš Gačnik, dr. Andreja Barle Lakota, Alojz Buček, Ljubica Zgonec
Zorko in župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Na letošnjih Podobah bomo gostili dve novosti, in sicer XXII. vinski
viteški turnir zvrsti belih sort ter rokodelski praznik. Vse skupaj bo še dodatno popestril vinsko-kulinarični večer, ko bomo ob
odlični ponudbi uživali v čarobnih melodijah Prifarskih muzikantov.
Veselilo nas bo, če si boste vzeli čas in se nam pridružili na 21. PODOBAH BISTRIŠKIH DOMAČIJ. Verjamemo, da boste uživali!
Mag. Monika Kirbiš Rojs,
vodja Oddelka za gospodarstvo Občine Slovenska Bistrica,
direktorica RIC Slovenska Bistrica in predsednica organizacijskega odbora Podob bistriških domačij

PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ IN
MEDOBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA
Leto je naokoli in pred nami so nove Podobe bistriških domačij, že 21. po vrsti. Želja nas vseh, ki smo vpeti v njihovo vsebino
in dogajanje, je, da nam spet uspejo, tako kot smo si jih zamislili. Vsako leto stremimo k temu, da vnesemo nekaj novega, kar
bi popestrilo vsebino in privabilo več obiskovalcev. Letos smo združili moči tudi z rokodelci, ki so se prej predstavljali posebej
na svoji prireditvi. Člani evropskega reda vitezov vina konzulata za Slovenijo smo se odločili, da v sklop dogajanja povabimo
vinarje z območja vinorodne dežele Podravje na XXII. vinski viteški turnir zvrsti belih sort. S tem želimo prispevati k promociji
konzorcija Ritoznojčan. Člani MTZ bomo poskrbeli za izvedbo ustvarjalnih delavnic na stojnicah, prikazali bodo, kako so včasih
iz preprostih materialov izdelovali odlične izdelke. Poskrbeli bodo tudi za kaj za pod zob in pripravili kulinarično razvajanje za
vse sodelujoče ter goste. Aktivno se bomo vključevali pri okrogli mizi. Kot stalnica pa je spet medobčinsko srečanje turističnih
društev z igrami, ki so vselej šaljivo obarvane in so prijetna popestritev za obiskovalce. Želja nas vseh, ki se trudimo s pripravami,
je, da se poleg otrok udeleži tudi čimveč tistih, ki sta jim pri srcu domačnost in druženje s prijatelji, ter želja, da se spomnimo na
preteklost.
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ROKODELSKI PRAZNIK

3. Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici se pridružuje letošnji prireditvi 21. Podob bistriških domačij in predstavlja 20 rokodelk,
rokodelcev in rokodelskih centrov Slovenije ter odlično razstavo Bogata zakladnica rokodelske ustvarjalnosti Škofjeloškega. Je tudi
ena od devetih prireditev v sklopu Slovenskega rokodelskega festivala 2017, ki poteka po vsej Sloveniji pod okriljem Konzorcija
rokodelskih centrov Slovenije.
Predstavitve domačih obrti (tkanje, izdelava nakita, izdelava izdelkov iz ličja, pletenje košar, obdelava kamna, lončarstvo itd.), delavnice (Moj pohorski kamenček; Izdelaj si papir z osebno noto; Ptičnica), dan odprtih vrat Centra DUO, bogata prodajna ponudba
rokodelskih izdelkov vabijo in potrjujejo, da je rokodelstvo, ki z ohranjanjem žive kulturne dediščine ponuja možnosti za uspešen
razvoj podjetništva in bogatitev turistične ponudbe, izziv ter priložnost.

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kmetijska svetovalna služba Slovenska Bistrica deluje pod okriljem KGZS – Kmetijsko gozdarskega zavod Ptuj na območju upravne enote Slovenska Bistrica in zaobjema občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Delo, ki ga opravljamo, je pestro
in raznoliko. Osnovni namen Službe je svetovanje in izobraževanje kmetovalcev, izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, promocija kmetijstva: v okviru te naloge opravljamo svetovalno delo za vse kmetije našega območja in tudi
izven. Izvajamo predavanja, tečaje, krožke, seminarje, delavnice iz tehnologije kmetovanja znotraj posameznih panog kmetijstva,
spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, izvajanje ukrepov kmetijske politike.
Organiziramo ocenjevanja izdelkov in na podlagi ocenjevanj tudi predstavitve. Posebej pomemben projekt so Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, pri katerih aktivno sodelujemo. Naša pomembna prireditev pa so vsakoletne Podobe bistriških domačij, pri
organizaciji katerih je kmetijska svetovalna služba vpeta že od samega začetka in skrbi za promocijo kmetijstva predvsem med
mladimi.
Že v četrtek popoldne bomo v sodelovanju z Društvom Kmetic Slovenska Bistrica in ocenjevalno komisijo ocenili kruhe in potice,
ki jih bodo spekle naše pridne kmečke žene, seveda bomo postavili tudi razstavo nagrajenih izdelkov.
Na dan otvoritve bomo organizirali oglede naših bližnjih kmetij za osnovnošolce, saj naši kmetovalci radi predstavijo, kje raste in
kako se pridela hrana, ki jo imamo na krožnikih in zelo omamno diši po DOMAČEM.
Marija Kresnik, vodja izpostave KSS Slovenska Bistrica ..

DRUŠTVO KMETIC SLOVENSKA BISTRICA
Podobe bistriških domačij vsako leto s svojim udejstvovanjem popestrijo tudi članice Društva kmetic Slovenska Bistrica.
Če v nekaj besedah predstavimo društvo, lahko rečemo, da smo eno večjih društev, saj je v naše društvo povezanih devet aktivov
kmečkih žena: Šmartno na Pohorju, Kebelj, Tinje, Laporje, Slovenska Bistrica, Kočno, Videž, Črešnjevec in Venčesel. Naše društvo
deluje že od leta 1995. V društvo je prek aktivov včlanjenih preko dvesto članic in vsaka po svojih zmožnostih prispeva k bolj ali
manj aktivnemu delovanju društva. Pridne roke naših članic skrbijo za vsakodnevno delo na naših kmetijah in domovih, hkrati pa
najdemo tudi toliko časa, da se udeležujemo aktivnosti našega društva.
Kratka predstavitev delovanja društva v letu 2017
Društvo kmečkih žena Slovenska Bistrica opravlja številne aktivnosti: pozimi se udeležujemo raznih kulinaričnih tečajev, v naši
učni kuhinji pridobivamo nova znanja s področja kulinarike, hkrati pa se trudimo, da prenašamo na prihodnje rodove tudi naše
kulinarično izročilo. Seveda tečaje izkoristimo tudi za družabno kramljanje in povezovanje članic med seboj. V februarju smo si
privoščile ogled gledališke predstave v Slovenski Bistrici. Konec marca smo izvedle občni zbor in hkrati praznovale tudi materinski
dan. V mesecu maju so naše članice sodelovale na vseslovenski razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in za svoje izdelke
prejele različna priznanja za njihovo kakovost. V začetku junija smo opravile tradicionalni pohod, ki je prvenstveno namenjen
spoznavanju naše občine. Letos smo spoznavale lepote kebeljskega konca Pohorja. Konec junija je sledil izlet na Veliko planino in
ogled Kamnika ter tamkajšnjih znamenitosti. Konec julija smo izpeljale skupni društveni piknik, ki je bil izredno dobro obiskan
in tudi dobro izpeljan.
Na letošnjih Podobah bistriških domačij bomo izvedle ocenjevanje izdelkov – kruhov in potic – in se predstavile s ponudbo raznih
dobrot na stojnici. Za najmlajše bomo organizirale delavnice o pripravi drobnega pekovskega peciva. Ocenjevanje izdelkov potic in
kruhov bo potekalo v gradu Slovenska Bistrica, in sicer v četrtek, 7. septembra, nato pa bomo nagrajene izdelke postavile na ogled
na razstavi. K sodelovanju pri ocenjevanju so povabljeni vsi AKŽ in vsa društva kmetic s območja UE Slovenska Bistrica. Ocenjevanje bomo izpeljali po kriterijih, postavljenih na državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Vse sodelujoče kmetice
prejmejo zahvalo, za najbolje ocenjene izdelke pa tudi diplomo.
Vabimo vas, da si našo razstavo ocenjenih izdelkov, potic in kruhov, ogledate ter obiščete našo stojnico in poskusite naše dobrote.
DK Slovenska Bistrica
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VINOGRADNIŠTVO
Trte in vino doživljamo vsak na svoj način. Mnoge vedno znova navdušuje lepota vina. Nekateri od vina in z vinom živimo. Vinogradništvo ni le trgatev ali pokušanje vina. Vinogradniki in vsi, ki smo s tem okoljem povezani, moramo sobivati z naravo. Prav
to je velikokrat najtežji del. Usodo nam v veliki meri kroji vreme. Vsemu navkljub vinogradniki vztrajamo in se trudimo pridelati
najboljše vinske letnike.
Vino postaja način življenja in kulinarične kulture. Hrana in vino se spodbujata, dopolnjujeta in skupaj nastopata kot celota. Mi
ob tem uživamo, se družimo in sklepamo nova prijateljstva, saj že star pregovor pravi, da vino ni rado samo.
Vinsko-kulinaričen večer v okviru prireditve Podobe bistriški domačij bo v petek, 8. septembra, po 17. uri. Ob Prifarskih muzikantih vas bomo razvajali bistriški vinarji: Vina Vehovar, Vinogradništvo Repnik, Vinogradništvo Pečovnik – Martinus, Vino
Frešer, Domačija Gora pod lipo, Vinogradništvo Avguštin in Vino Kropec. V svet kulinarike nas popeljejo: Hotel Jakec, Hotel
Leonardo in Domačija Gora pod lipo s kuharskim mojstrom Andrejem Kuharjem. Ob 18. in ob 20. uri bo enologinja Darja Bovha
vodila degustacijo bistriških vin v grajski vinoteki.
Vabljeni na večer glasbe, kulinarike in bistriških vin z znamenitim posebnežem, ritoznojčanom PTP.
Konzorcij Ritoznojčan,
Darja Bovha

VINSKI VITEŠKI TURNIR
Evropski red vitezov vina (ERVV), konzulat za Slovenijo, ki v Sloveniji deluje že več kot 25 let, ima v programu svojega delovanja
predvsem čaščenje vina, uveljavljanje vinske kulture in ohranjanje klasičnih vrednot v vsakodnevnem življenju.V svojem letnem
programu priredi in se udeležuje mnogih dogodkov, povezanih z vinom, vinogradništvom in kulturo, ki se povezuje s to tematiko.
Priredi tudi vsakoletni vinski viteški turnir, s katerim želi opozoriti na določeno vino oziroma promovirati določeno vrsto ali tip
vina, ki je za določeno področje zanimiv ali pomemben. V času svojega delovanja so predstavili že veliko slovenskih vin in s tem
po svojih močeh pripomogli k uveljavitvi izbranega vina. Na turnirjih so sodelovale že vse tri slovenske vinorodne dežele z svojimi
značilnimi vini. Za letošnji turnir so izbrali bele zvrsti vinorodne dežele Podravje, tako suhe kot polsuhe.
Na osnovi velikega prizadevanja vinogradnikov in vinarjev iz Slovenske Bistrice, da oživijo tradicionalno zvrst z njihovega področja, to je poznani ritoznojčan, so se odločili dogodek pripraviti v čudovitem okolju Bistriškega gradu. Dogodek so vitezi umestili v
čas praznovanja in zaključka prireditve Podobe bistriških domačij, kar daje temu tekmovanju še večji čar.
S tem želijo pripadniki ERVV posvetiti pozornost tej imenitni zvrsti vina z bistriškega prostora in njeni ponovni uveljavitvi. Ker
so vinski vitezi že davno položili orožje in so boj za boljše čase in lepše življenje zamenjali s kozarcem žlahtnega vina, želijo s svojo
mirovniško noto prispevati k temu, da Evropa postane in ostane življenski prostor miru in sožitja med narodi. Zato je njihovo
vzklikanje: »Položimo orožje in dvignimo čase,« še kako pomembno v času, ki ga živimo.
Dogodek se bo odvijal 8. septembra v Bistriškem gradu s svečano podelitvijo viteških grbov za najboljša vina.
Prisotni bodo udje ERVV, bistriški vinarji in kot gostja vinska kraljica Slovenije, njeno visočanstvo, Maja Žibert.
Organizacijski odbor pričakuje občuten odziv ljubiteljev belih vinskih zvrsti in še posebej ritoznojčana ter se veseli druženja z
dobrimi ljudmi.
Z viteškim pozdravom
IHD et IHV (v čast bogu in vinu)
Za ERVV vodja letošnjega turnirja
Jože Tominšek, vitez vina, vodja celjskega viteškega omizja

PODOBE
Podobe bistriških domačij so prireditev, ki je v veliki meri namenjena tudi otrokom. Naš vsakoletni cilj je otrokom omogočiti,
da spoznajo bogato dediščino kmetijstva in turizma, da se preizkusijo v starih obrteh in običajih, odkrivajo etnološke posebnosti ter sodelujejo na številnih ustvarjalnih delavnicah. Ker verjamemo, da si ljudje, še posebej otroci, najbolj zapomnimo tiste
stvari, v katerih se lahko preizkusimo in jih doživimo, bomo za bistriške vrtčevske otroke, osnovnošolce in dijake organizirali
številne aktivnosti – delavnice, prikaze dobrih praks, vodene oglede, obiske kmetij idr.
V petek, 8. septembra, bo na grajskem dvorišču zelo pestro. Otroci se bodo lahko preizkusili v izdelavi rož iz krep papirja, spekli
svoj kruhek in pecivo, izdelali lesene izdelke, unikatni papir ali potičnico, prisluhnili čebelarju in se seznanili s pomenom meda
v prehrani, uporabljali ovčjo volno za ustvarjanje ter še veliko zanimivih stvari. Nekateri se bodo celo odpravili na kmetije v
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DRUŠTVO REJCEV DROBNICE
Društvo rejcev drobnice Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno 18. decembra 1997, ko se je med posameznimi rejci na tem področju pokazal interes po združevanju. Ob ustanovitvi je društvo štelo 14 članov, z leti je članstvo narastlo do današnjih 86 članov.
Društvo povezuje rejce in ljubitelje drobnice na celotnem območju Upravne enote Slovenska Bistrica (občine Slovenska Bistrica,
Makole, Poljčane, Oplotnica), nekaj članov je tudi iz sosednjih občin. Rejci društva redijo ovce jezersko-solčavske pasme (JS),
jezersko-solčavske pasme, oplemenjene z romanovsko (JSR), od koz redijo burske in srnaste koze.
Med glavne naloge društva spada povezovanje članov, izobraževanje v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Slovenska Bistrica, organizacija strokovnih ekskurzij po Sloveniji in v tujino, promocija izdelkov iz mesa drobnice, mleka (sir, skuta) in volne ovc
ter strojene kože koz in izmenjava izkušenj. Že kar nekaj let zapored aktivno sodelujemo na prireditvi Podobe bistriških domačij.
Letos bomo organizirali delavnico polstenja s krtačenjem in predenjem ovčje volne, in sicer v petek, 8., in v soboto, 9. septembra,
vodila jo bo Erna Korošec. V svet volne in polstenja bo popeljala skupine otrok, od najmlajših do starejših šolskih skupin v času od
9. do 14. ure. Izdelovali bodo polstene zapestnice brez in z raznimi dodatki – perlicami. Prav tako se bomo kot društvo predstavljali
na stojnici v času prireditve s polstenimi izdelki iz ovčje volne in reklamnim materialom našega društva.
Društvo DRD ima sedež na sedežu KKS Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, predsednica društva je Stanka Pažek,e-pošta: info@drobnica-sb.com.
Stanka PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.,
predsednica DRD Slovenska Bistrica

ČEBELARSKO DRUŠTVO
Čebele so tista bitja, ki poskrbijo za proizvode, s katerimi si ljudje zvišamo telesno odpornost in umirimo dušo. So pa tudi bitja,
brez katerih narava ne bi delovala tako skladno, kot deluje. Tega se čebelarji Čebelarskega društva Slovenska Bistrica globoko
zavedamo, zato že nekaj let intenzivno uresničujemo načrt za izgradnjo izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva
(kranjske sivke) v Slovenski Bistrici. V ta namen smo:
1. zgradili čebelarsko učno pot medovitih rastlin, za katero smo v letu 2012 prejeli priznanje za najbolje urejeno tovrstno pot v
Sloveniji. Sestavlja jo 17 učnih panojev, 120 različnih vrst rož in dreves ter eden največjih skalnjakov v Sloveniji;
2. že nekaj let zapovrstjo registrirali vzrejno postajo kranjske sivke, ki je ena izmed registriranih 27 vzrejnih postaj v Sloveniji. Deluje v sklopu čebelarskega društva, vse ostale so zasebne postaje;
3. gradnja objekta čebelarskega centra se izvaja že tretjo leto. Dokončan bo predvidoma v naslednjih letih. Gradnjo centra so podprli okoliški donatorji in simpatizerji čebelarstva, Občina Slovenska Bistrica in člani čebelarskega društva, ki s svojim prostovoljnim delom na delovnih akcijah izvajamo izvedbena dela.
Ogled čebelarskega centra je možen od aprila do novembra vsako nedeljo od 15. do 20. ure. Organizirane skupine se naj izven
obratovalnega časa predhodno najavijo po telefonu na številko mobilnega telefona: 041 768 351.
V sklopu Podob bistriških domačij 2017 bomo v čebelarskem centru pripravili dan odprtih vrat in že tretje kuhanje medenega
kotlička. Obiskovalce bo s s prizorišča Podob do čebelarskega centra vozil turistični vlakec.
Obiščite čebelarski center v Slovenski Bistrici, v katerem boste spoznali lepoto narave in doživeli prijetne trenutke. Veselimo se
vašega obiska! NAJ CVETI IN MEDI!
Maksimiljan PRAH,
predsednik UO ČD Slovenska Bistrica

ZA OTROKE
našem kraju. Pri tem nam bodo pomagala številna kmetijska, turistična in ostala društva ter seveda kmetije Brumec, Rabič, Pušnik
in Berdnik, ki bodo poskrbele, da otroci spoznajo življenje na podeželju. V soboto, 9. septembra, bo z nami še miška Frida, ki bo
poskrbela za otroško veselje in dobro počutje. Otroci bodo ustvarjali, se igrali in ob tem neskončno uživali.
Veselimo se letošnjih Podob in prisrčno upamo, da bomo pričarali čim več otroških nasmehov.
Slavka Zafošnik, Občina Slovenska Bistrica,
Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica
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MOŽNOST UVEDBE NOVE AVTOBUSNE
LINIJE SLOVENSKA BISTRICA–PTUJ
Na Višji prometni šoli Maribor je v juniju
študentka Nives Polič pod mentorstvom
predavateljice Helene Sternad zagovarjala
diplomsko delo z naslovom Uvedba nove
avtobusne linije Slovenska Bistrica–Ptuj.
Diplomsko delo obravnava potencialno
uvedbo nove avtobusne linije v podjetju
Arriva Štajerska, d. d., za prevoz dijakov
in možnost povečanja števila drugih uporabnikov te linije.
Razvoj in širjenje javnega potniškega prometa ima velik pomen pri zagotavljanju
mobilnosti prebivalstva. Čim bolj bo javni
potniški promet razširjen na različnih območjih in pogostejše bodo povezave, tem
bolj ga bodo ljudje uporabljali. Primer
nove možne linije se razlikuje od ostalih
običajnih linij v tem, da bo linija prvotno
namenjena dijakom, saj so pobudo zanjo
dali s Srednje šole Slovenska Bistrica, ki
je odprla program metalurški tehnik. Če
bo prišlo do izvedbe projekta, bo podjetje
Arriva Štajerska, d. d., izvajalo prevoze dijakov od Ptuja do Slovenske Bistrice. Nova
možna linija bo torej uresničevala potrebo

po posebni liniji za prevoz dijakov na šolanje, hkrati pa bo zasnovana tako, da bo na
voljo tudi drugim potencialnim uporabnikom na omenjeni relaciji.
Če se bo linija začela izvajati, se bo prevoz
potnikov na tej liniji opravljal kot javni
linijski prevoz, kar pomeni kot linija po
vnaprej določenem voznem redu, splošnih
prevoznih pogojih in po ceniku, avtobus
se bo ustavljal na vseh avtobusnih postajah in postajališčih na relaciji Slovenska
Bistrica–Ptuj. Linija se bo pokrivala z dvema že obstoječima linijama, in sicer med
Slovensko Bistrico in Pragerskim ter med
Šikolami in Ptujem. Predvidevajo, da število potnikov na novi liniji v začetku še ne
bi bilo veliko, zato bi bil za vožnje uporabljen minibus, ob morebitnem povečanju
števila potnikov pa se bi vozilo zamenjalo.
O morebitnem odprtju nove linije bo Arriva Štajerska, d. d., pravočasno obvestila
svoje uporabnike.
Čeprav je linija Slovenska Bistrica–Ptuj
delovala že pred več kot desetimi leti,
takrat ni bilo velikega zanimanja zanjo

oziroma dovolj uporabnikov, da bi se linija obdržala do danes, zato bi vrnitev te
linije predstavljala novost. Omogočala bi
prevoz dijakov med Ptujem in Slovensko
Bistrico, kjer poteka šolanje, morda pa bi
tudi za marsikoga drugega pomenila rešitev težav s prevozom na tem območju.
Helena Sternad, Višja
prometna šola Maribor
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BREZPOSELNOST SE ZNIŽUJE
BREZPOSELNOST SE ZNIŽUJE, STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI
NA BISTRIŠKEM POD SLOVENSKIM POVPREČJEM,
ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNIH PREBIVALCEV SE POVEČUJE BOLJ KOT V POVPREČJU V SLOVENIJI
Podatki o razmerah na trgu dela so
na Bistriškem zelo spodbudni, saj
brezposelnost tako na ravni Slovenije kot tudi na območju urada za delo
Slovenska Bistrica še naprej pada,
povečuje pa se število delovno aktivnega prebivalstva, zato se programe
aktivne politike zaposlovanja usmerja v izvajanje pomoči ciljnim skupinam oseb, ki se težje integrirajo na
trg dela.

Registrirana
brezposelnost

Julija letos je bilo na območju Urada za
delo Slovenska Bistrica registriranih 1269
brezposelnih oseb, kar je za 1 odstotek
več kot v predhodnem mesecu in za 22,5
odstotka manj kot v enakem obdobju
lani. Med registriranimi brezposelnimi je
bilo 256 mladih, kar znaša 20,1 odstotka.
Stopnja registrirane brezposelnosti je
junija 2017 na Uradu za delo Slovenska
Bistrica znašala 8,2 odstotka, na območju
celotne Slovenije pa 9,1 odstotka.

Zaposlitve

Od januarja do julija letos se je iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve
odjavilo 893 brezposelnih oseb, kar je
3,3 odstotka manj kot v enakem obdobju
lani.

OBČINE

Štev. reg. brezposelnih oseb
(maj 2017)

Štev. delovno
aktivnih
(maj 2017)

Stopnja reg.
brezposelnosti
(maj 2017)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

65

305

7,1

Oplotnica 143

644

7,3

Poljčane

166

1127

8,8

Slovenska
Bistrica

1046

8102

9,1

Delovno aktivno
prebivalstvo

Število delovno aktivnih oseb na našem
območju se je povečalo. Po podatkih
Statističnega urada RS je bilo junija na
območju Urada za delo Slovenska Bistrica
10.280 delovno aktivnih prebivalcev (po
lokaciji delovnega mesta), kar je za 5,6
odstotka več kot v enakem obdobju lani.
V Območni službi Maribor se je delež
povečal za 3,5 odstotka, na ravni Slovenije pa za 3,7 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica

Priložnosti za
delodajalce

Ugodnosti Zavoda, namenjene
delodajalcem

•Trajno zaposlovanje mladih
Javno povabilo delodajalcem omogoča
subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj tri
mesece prijavljeni med brezposelnimi.
Subvencija znaša 5.000 € za zaposlitev 40
ur na teden. Delovno razmerje mora biti
sklenjeno za nedoločen čas. Javno povabilo je odprto najdlje do 31. julija 2019.
•Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate
kandidate in njihove kompetence. Traja
najmanj 100 ur
oziroma največ en
mesec. Namenjen
je vsem brezposelnim
osebam.
Ukrep je aktualen
do porabe sredstev
oziroma najdlje do
31. julija 2018.
•Zaposli.me
2017/2019
Delodajalci,
ki
bodo
zaposlili
brezposelne osebe
iz ciljne skupine,
bodo za njihovo
zaposlitev preje-

li subvencijo v višini: 5000 € za osebe, ki
izpolnjujejo en kriterij iz ciljne skupine;
6000 € za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 7000 € za osebe, ki
izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so stare 50 let ali
več in so najmanj šest mesecev prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb; so stare 30
let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; so
stare 30 let ali več in imajo izobrazbo 1.
ali 2. stopnje (nedokončana ali zaključena
osnovna šola) ter so v evidenci brezposel-

nih oseb prijavljene najmanj šest mesecev;
so stare 30 let ali več in bodo po vključitvi
v programme socialne vključenosti in aktivacije znova postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidi se
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas,
vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo
je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu
2017/2018
•Priložnost zame – spodbujanje zaposlovanja v nevladnih organizacijah

URAD ZA
RICDELO

Informator, december
september2014
2017

StranStran
13 13

Novost je tudi javno povabilo Priložnost
zame za zaposlovanje v nevladnih organizacijah, objavljeno 9. avgusta 2017. S
programom izboljšujemo zaposlitvene
možnosti za brezposelne, ki imajo visokošolsko izobrazbo, vendar na tej ravni še nimajo delovnih izkušenj. S tem programom
načrtujemo vključitev 130 brezposelnih v
subvencionirano zaposlitev. Na voljo je 1,2
milijona evrov.

Ugodnosti Zavoda,
namenjene delodajalcem – novi programi v
pripravi

•Program Aktivni do upokojitve
V pripravi je nov program, katerega namen bo spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za
predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna
skupina bodo osebe, starejše od 55 let, ki
so vsaj en mesec prijavljene v evidenci
brezposelnih (prednost bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in socialne
pomoči). Subvencija v višini 13.000 €, in
sicer v dveh delih: 10.000 € po 24 mesecih
in 3.000 €, če bo zaposlitve po 24 mesecih
ohranjena še 6 mesecev. Progam bo na voljo v začetku septembra.
•Učne delavnice – projekt v pripravi
Programi bodo ciljno naravnani za praktično usposabljanje na konkretnih delovnih mestih. Program bo sofinanciran iz
sredstev ESS v skupni višini 17 milijonov
evrov, načrtovana je vključitev 1000 oseb.
•Inovativni projekti za zaposlovanje
mladih – projekt v pripravi
Cilj javnega razpisa bo podpreti inovativne projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti spodbujali zaposlovanje mladih
brezposelnih oseb, izboljšali njihove zaposlitvene možnosti oziroma razvijali nove
oblike zaposlovanja.

Priložnosti zaposlitev
v kovinarstvu za brezposelne osebe se povečujejo

Raziskava Napovednik zaposlovanja
2017/I za drugo polovico leta 2017 napoveduje 2 % rast zaposlenosti, pri čemer je
za predelovalne dejavnosti, kamor sodi
tudi kovinarstvo, napovedana 2,5 % rast
zaposlenosti. Kovinarstvo je panoga, v kateri delodajalci že dalj časa opozarjajo na
pomanjkanje kadra. Skladno z napovedmi
za odpiranje več sto novih delovnih mest,
ki jih načrtujejo novi delodajalci, in na
podlagi sporočenih prostih delovnih mest
delodajalcev, ki so že dalj časa prisotni na

Foto: wikipidedia

trgu dela, je Zavod RS za zaposlovanje
identificiral potrebo po sistematičnem
pristopu k reševanju situacije na trgu dela,
ko povpraševanje po kadrih kovinarske
stroke presega ponudbo med iskalci zaposlitve.
V kovinarstvu so ključna poklicno specifična znanja, ki jih posamezniki, ki iščejo
zaposlitev, a izhajajo iz drugih poklicev,
običajno nimajo. Kovinarstvo je tudi panoga, v kateri je za kakovostno opravljanje
nalog večinoma potrebnih veliko delovnih
izkušenj in natančnosti. Varilci, orodjarji,
strugarji, tehniki za elektrotehniko, tehniki za strojništvo, livarji, polirci, brusilci,
ostrilci se po podatkih Napovednika zaposlovanja 2017/I umeščajo med poklice,
pri katerih imajo delodajalci pogoste težave pri iskanju kadra. Rezultati iste raziskave tudi kažejo, da so za obdobje naslednjega pol leta delodajalci, ki so sodelovali
v anketi, napovedali, da bodo v poklicih,
ki so tipično kovinarski, pogosto zaposlili več kandidatov, kot je trenutno število
brezposelnih s temi poklici.
Z akcijskim načrtom za kovinarstvo želi

Zavod za zaposlovanje odgovoriti na obstoječe in napovedane potrebe po kadrih v
kovinarski panogi ter zagotoviti zadostno
število usposobljenih in motiviranih kandidatov za prosta delovna mesta, delodajalce pa motivirati za zaposlovanje ciljnih
skupin iz evidence brezposelnih oseb.
Slednje želimo doseči s spremljanjem potreb delodajalcev, oblikovanjem posebnih
programov usposabljanja in z vključevanjem brezposelnih v programe APZ, ki
bodo prilagojeni aktualnim potrebam delodajalcev.
Zato vabimo brezposelne osebe, ki razmišljate o spremembi svoje karierne poti
in ste zainteresirane za zaposlitev v kovinarstvu, da svoj interes izrazite pri svoji svetovalki zaposlitve na Uradu za delo
Slovenska Bistrica, in povabili vas bomo
na predstavitev poklicev, ogled delovnih
mest v kovinarstvu pri delodajalcih, ki
imajo potrebe po tem kadru.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

Osebnostna akademija se v Slovenski Bistrici ponovno izvaja

Občina Slovenska Bistrica je po nadvse uspešno zaključenem lanskem pilotnem projektu Osebnostna akademija v letošnjem letu 2017 za svoje občane ponovno financirala izvedbo omenjenega programa. Osebnostno akademijo obiskuje deset mladih
brezposelnih oseb, ki si želijo ustvariti večje karierne in osebnostne premike v svojem življenju. Projekt je nadstandardna oblika aktivnosti, ki je namenjena odkrivanju
osebnih skritih potencialov, prepoznavanju kompetenc, oblikovanju in zastavljanju
konkretnih dosegljivih ciljev ter iskanju notranjih moči in njihove uporabe. Udeležence ob trimesečni aktivnosti intenzivno spremlja mentorica, ki skozi osebnostni coaching, treninge in karierno mentorstvo pomaga, da navedeno tudi uresničijo. Prav
tako v programu prejmejo opolnomočenje, s katerim se jim vrne prepričanje o lastni
vrednosti ter dvig samozavesti, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za nadaljnje
iskanje zaposlitvenih in kariernih priložnosti na trgu dela.
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POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE
V tednu od 3. do 7. julija so v Bistriškem gradu potekale poletne ustvarjalne delavnice. Skupina 15 otrok je spoznala, kako se
pripravi lutkovna predstava, kako se izdela baročni zlat okvir za sliko, katera drevesa, živali in druga bitja imajo dom v grajskem
parku. Prav tako so spoznali tudi polboga Herkula in rimske bogove ter njihove atribute. Imeli smo se super.

POLETNA MUZEJSKA NOČ
Tretjo soboto v juniju je na gradu v Slovenski Bistrici že sedmo leto zapored potekla v organizaciji Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica prireditev Poletna muzejska noč. Gre za prireditev, ki je del vseslovenske akcije, v sklopu katere slovenski muzeji
in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Tudi letos smo izvedli program Noč v gradu, ki nudi obiskovalcem ob razgibanem
programu tudi grajsko večerjo in spanje v grajskih salonih.
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PESTRO POLETNO DOGAJANJE V BISTRIŠKEM GRADU
Pravi uvod v poletno dogajanje je bil izjemen koncert Nine Pušlar. Prava grajska
pravljica se je odvila na zunanjem grajskem dvorišču Bistriškega gradu. Za predtakt
koncerta so poskrbeli učenci glasbene šole Orfeus. V uri in pol trajajočem koncertu
v objemu grajskih zidov in prijetnega poletnega večera je uživalo ogromno poslušalcev.

21. junija nas je vreme prisililo,
da prestavimo koncert izjemnih
glasbenikov Big Banda Slovenska Bistrica v telovadnico srednje šole v Slovenski Bistrici.
Znova so v goste pripeljali uveljavljenega glasbenika, tokrat je
bil to Omar Naber, zastopnik
Slovenije na Evroviziji. Lahko
smo uživali ob jazz priredbah
znanih skladb in pesmi iz železnega repertoarja Omarja Naberja.
Jonas Žnidaršič, dobitnik največ viktorjev in eden bolj kontroverznih slovenskih estradnikov, je v svoji avtokomediji
konec meseca junija navdušil in nasmejal občinstvo v polni
Viteški dvorani Bistriškega gradu. V dobri uri nas je popeljal
skozi svoje rano otroštvo do mirnega družinskega življenja.

Notranje grajsko dvorišče je bilo v četrtek, 6. junija, rezervirano za ljubitelje narodnozabavne glasbe, in to kar z
legendarnimi Štirimi kovači. Ponarodele skladbe so zapolnile grajske prostore Bistriškega gradu.

Julijsko dogajanje smo končali s koncertom Ansambla
Concerto Di Margherita iz Švice, ki se je zgodil v okviru
festivala stare glasbe Seviqc Brežice. Po slavnostni dvorani Bistriškega gradu je odmevala glasba Italije 16. stoletja.
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NAPOVEDUJEMO:
V četrtek, 7. septembra, ob 18. uri: voden ogled razstave Štajerski Herkul. Po razstavi bo vodila avtorica razstave, dr. Barbara
Murovec. Razstava bo odprta do 30. oktobra 2017. Ogled razstave je brezplačen.
V soboto, 21. oktobra, ob 10. uri: 4. Vošnjakov pohod po visolskih obronkih.
Ogled otroških umetnij, nastalih na Cici umetnijah, od 17. novembra 2017.

MENTORSTVO POD VODSTVOM
MATIJE
GOLJARJA

Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica je organiziral sklop treh
brezplačnih delavnic za bodoče podjetnike. K sodelovanju smo ponovno povabili
izkušenega mladega podjetniškega mentorja, Matijo Goljarja, iz podjetja Ustvarjalnik, d. o. o., so. p. Bodoče podjetnike je
navduševal nad podjetništvom, jih vodil
pri uresničevanju njihovih poslovnih zamisli in zasnovi prvega produkta ter jim
pomagal pri vstopu na tržišče. Intenzivne podjetniške delavnice so potekale ob
sredah, in sicer maja in junija letos, od
17. do 20. ure v prostorih RIC Slovenska
Bistrica. Podjetniškega mentorstva je bilo
deležnih približno 15 oseb na posamezno
delavnico. Na prvi delavnici Kako izgleda
sodobno podjetništvo – navdih za začetek so udeleženci skozi zanimive zgodbe

podjetij spoznali sodobne poslovne modele in orodja, ki jih lahko brez posebnega
predznanja uporabijo, da začnejo prodajati svojo zamisel. Sledila je delavnica Kako
svojo zamisel pretvoriti v vir prihodka –
zasnova prvega produkta. Udeleženci so
se skozi razdelavo lastne poslovne zamisli
spoznali z dvema ključnima principoma,
ki olajšata nastop na trg: da podjetnik razume, na katero potrebo ali problem odgovarja njegov izdelek, in da podjetnik
zna o svojem produktu povedati zgodbo,
zaradi česar bo izstopal. Ob koncu delavnice so udeleženci dobili vse potrebno,
da so lahko še isti dan dosegli svojo prvo
prodajo (ali predprodajo). Na zadnji, tretji
delavnici Kako uspešno tržiti svoj produkt
– prodaja za podjetnika na začetku so se
udeleženci na konkretnem primeru nau-

čili, kaj vse je treba narediti, da s svojim
produktom ustvarijo stalen vir prihodka.
Skupaj z mentorjem so ugotovili, kdo so
njihove potencialne stranke in na kak način pristopiti do njih, ter si s preprostim
izračunom prihodkov in stroškov odgovorili, kakšne prodajne cilje si morajo zastaviti. Po koncu delavnice so si udeleženci
lahko izdelali tudi terminski načrt z vsemi
koraki, potrebnimi za uspešno prodajo –
in začetek svojega posla.
Delavnice so financirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski
sklad za regionalni razvoj in javna agencija SPIRIT Slovenija.
Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica

RIC
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ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ
Program dejavnosti v tednu mobilnosti

OPOMBA: Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, ki bodo objavljene na spletni strani www.ric-sb.si.

Občina Slovenska
Bistrica
Kolodvorska 10
2310 Slovenska Bistrica

Lokalni koordinator ETM 2017:

Izvajalec aktivnosti za ETM 2017:

Tomaž Pristovnik
02 620 22 71, 051 325 970
tomaz.pristovnik@ric-sb.si

RIC Slovenska Bistrica
Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica
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IVAN
TRAJKOVIČ
Konec junija ste na svetovnem prvenstvu
v Južni Koreji osvojili bronasto medaljo.
Bili ste v zelo dobri formi. Z borbami, ki
ste jih prikazovali čez vse leto, ste vedeli,
da lahko posežete v boj za najvišja mesta. Uvodoma ste trikrat zanesljivo zmagali.
Prvi trije nastopi so bili zares odlični. Od
začetka do konca sem vodil vse tri borbe.
Ko se mi je nasprotnik nekoliko približal,
sem se znova oddaljil, tako da sem dejansko borbe vseskozi kontroliral. Toliko
bolj sem vesel, ker nisem imel ugodnega
žreba. V prvem krogu me je čakal evropski viceprvak iz leta 2016. V naslednjem
krogu je bil moj nasprotnik Američan, ki
je premagal 10. nosilca iz Slonokoščene
obale. V borbi za medalje sem se pomeril
še z Azerbajdžancem, s katerim sva letos
že dvakrat imela tesna dvoboja. Tudi proti
njemu sem imel vse pod kontrolo, po drugi rundi sem vodil z 12 : 2. Res sem zelo
zadovoljen, stoodstotno sem bil zbran.
Polfinalni dvoboj je bil zelo negotov. Na
koncu vam je proti Nemcu zmanjkalo
tudi malo sreče.
Polfinalni in finalni dvoboji so bili na sporedu naslednji dan. Res sem bil zelo utrujen. Težko si je predstavljati, da se boriš
dva dni zaporedoma. Za tri borbe v enem
dnevu je potrebna celotna procedura. Segrevanja in čakanja na borbe ti poberejo
ogromno energije. Naredili smo vse, kar je
bilo v naši moči, vendar sem bil resnično
utrujen. Kot kaže, je bil Nemec nekoliko
bolj svež od ostalih tekmecev. To je tudi

izkoristil, saj je na koncu osvojil naslov
svetovnega prvaka.
Rekli ste, da niste imeli nobene treme.
To je zagotovo posledica sodelovanja s
športno psihologinjo.
Zdaj bo leto dni, odkar sodelujem s športno psihologinjo Tanjo Kajtna iz Ljubljane.
To mi zares zelo pomaga. Pred leti nisem
verjel, da je pomembno imeti psihologa.
Zdaj vidim, da sem s to odločitvijo naredil
velik kakovosten preskok.
Sicer pa ima veliko zaslug za vaš podvig
trener Kristjan Kovačič. Kako sta poskrbela, da ste znova v svetovnem vrhu?
Po mojem mnenju je bil glavni vzrok menjava kategorije. V nižji kategoriji sem
postal tudi fizično dominanten. Borci niso
več višji od mene, če pa so že, pa niso tež-
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ji. Tako moja hitrost lažje pride do izraza
kot prej, ko sem se boril proti veliko težjim tekmecem. Proti njim sem zgledal kot
kakšen komar. Drugi razlog pa je sistematično delo. Veliko treniram in tekmujem
v tujini. Sistem vadbe sem popolnoma
spremenil. Celo sezono moram biti blizu
vrhunske forme. Če si prehitro stoodstotno pripravljen, hitro tudi popustiš. Zaradi zbiranja točk je formo treba pametno
vzdrževati.
Seveda ne bi šlo brez očeta Draga, ki
skrbi za vašo kondicijsko pripravo.
Ata je že od malih nog moj kondicijski trener. To je super, ker me zelo dobro pozna.
Samo pogleda me in ve, kako sem razpoložen. Temu prilagodi težavnost treninga.
Dosti delam tudi na preventivi poškodb.
Zdaj sem malo starejši in pametnejši. Ko
začutim bolečino, raje trening prekinem.
Nič ni hudega, če izpustiš kakšen trening,
medtem ko te napačna poteza lahko od
tekmovanj oddalji tudi do pol leta.
Tudi sicer je vaša družina povsem športna. Kdo vas je navdušil za taekwondo?
Trenirali ste namreč tudi atletiko, odbojko, nogomet in gimnastiko.
Telesno sem se razvil nekoliko pozneje.
Pri atletiki so bili fantje od mene večji za
glavo. Pri taekwondoju pa sem tekmoval
v svoji kategoriji, tekmeci niso bili veliko
večji in težji. Bil sem konkurenčen, pa tudi
družba je bila dobra. V Mariboru nas je
skupaj treniralo osem fantov in punc. Nasploh so mi bili všeč dvoboji ena na ena ter
borilne veščine.
Pred leti ste rekli, da ste Balkanec. Oče je
pol Srb, pol Slovenec, mama Hrvatica, rojeni ste v Zagrebu. Še vedno menite tako?
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V težki kategoriji sem imel približno 94
kg, zdaj pa imam deset kilogramov manj.
Fizično se odlično počutim. Sem hitrejši, tudi utrudim se kasneje. Težji tekmeci
bodo tudi moji potencialni nasprotniki na
olimpijskih igrah oziroma v kvalifikacijah
za olimpijske igre, če se mi nanje ne bo
uspelo uvrstiti neposredno. Ampak to je
še daleč. Pred Riom sem bil avgusta na lestvici celo na petem mestu, potem pa sem
padel na dvajseto. Konkurenca je izjemna,
vedno znova prihajajo novi, odlični borci.
Napovedi so nehvaležne, o tem nočem niti
razmišljati. Grem postopoma s tekme na
tekmo. Vsekakor bo največ točk na voljo
na grand prixih. Lestvica se lahko do konca sezone še drastično spremeni.

Foto: osebni arhiv

Ja, točno tako. Tito bi bil vesel … (smeh)
Ste član mariborskega kluba Red power
taekwondo. Kako ste zadovoljni z razmerami v klubu?
V klubu mi gredo na roko. Je pa res, da
treniram z mlajšimi fanti, ki se še iščejo.
Razmišljajo o mnogih stvareh, ne samo o
športu. Poleg tega v Sloveniji v moji kategoriji manjka borcev, s katerimi bi lahko
izvajal kakovostne sparinge. Ravno zato
sem veliko v tujini, treniram predvsem v
Splitu, Srbiji in v Nemčiji. Skratka, pred
tekmami iščemo sparing partnerje iz drugih kategorij, ki so mi podobni po konstituciji. Pred svetovnim prvenstvom sem v
Nürnbergu vadil z bivšim svetovnim prvakom v kategoriji do 80 kilogramov. Pred
največjimi tekmovanji je veliko taktičnega
skrivanja, zato je težko najti kakovostne
sparing partnerje.
Vemo, da od tekvondoja v Sloveniji ni
mogoče živeti. Zato pa ste zaposleni v
športni enoti Slovenske policije.
Zelo sem vesel, da mi je ministrstvo za
notranje zadeve ponudilo to možnost.
Tako brezskrbno treniram in tekmujem
na visokem nivoju. Ne vem, kako bi bilo,
če bi sedaj moral mamo prositi za kavo.
Verjetno bi že nehal trenirati, če ne bi imel
zaposlitve v policiji.
V začetku julija so zavod za šport, športna zveza in župan Ivan Žagar pripravili
sprejem za vas, očeta in trenerja. Direktor zavoda za šport vam je podaril nag-

rado v obliki brezplačne uporabe vseh
objektov zavoda. Tudi to je dokaz, da
ima malo športnikov takšne možnosti
vadbe, kot so v Slovenski Bistrici.
Res je fenomenalno, da ima tako malo
mesto takšno športno infrastrukturo.
Dostop do objektov imam dobesedno 24
ur na dan. To si lahko samo želiš. Moji
trenerji niso profesionalci. Moj ata je veterinar, zato morava zaradi njegove službe večkrat prilagoditi termine treningov.
Telovadnica mi je vedno na voljo. Res je
pravi zaklad, da mi ni treba razmišljati o
tem, kdaj in kje bom lahko treniral.
Trenutno ste na svetovni lestvici kategorije do 87 kg na šestem mestu, na olimpijski pa na devetem. Točke bo mogoče
zbirati do konca leta 2019, in sicer predvsem na tekmovanjih za velike nagrade.
Glede na prikazano v zadnjem obdobju
je nastop v Tokiu
zagotovo
realno
dosegljiv.
Se strinjam. Glede
na sedanjo pripravljenost je dosegljiv.
Videl bom, kako bo
na tekmah velike
nagrade v olimpijskih
kategorijah.
Eno leto se praktično nisem boril
s »težkaši«, s katerimi sem se prej.
Bom videl, kako
bom konkurenčen.

Sicer pa ste že v Londonu spoznali
vzdušje olimpijskih iger. Zagotovo so
vam ostale v lepšem spominu po organizacijski kot tekmovalni plati.
V olimpijski vasi je bilo vse podrejeno
temu, da se počutiš čimbolj sproščeno. Ni
bilo tekmovalnega pritiska, olimpijska vas
je bila odmaknjena od športnih dogajanj.
Nekaj dni pred tekmovanji ni biti dobro
večkrat v dvorani, to utruja, in zato ti padeta tudi adrenalin in koncentracija. Sicer
pa sem se v olimpijski vasi družil z ostalimi slovenskimi športniki.
Naslednja olimpijada bo na Japonskem,
v deželi borilnih veščin. To je verjetno še
dodaten motiv.
Res je, čeprav bosta v ospredju judo in
karate. Ravno zato so lobirali, da bodo v
Tokiu znova tekmovanja v karateju. Opažam, da so nekateri karate borci dokaj
podobni tekvondo borcem. Mislim, da
bo zelo zanimivo. Če bo možnost, si bom
ogledal tudi turnir v karateju.
Tomaž Ajd

Stran 24

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 35/2017) obveščamo študente s
stalnim prebivališčem v občini Slovenska
Bistrica, da bo v ponedeljek, 25. 9. 2017,
na uradni spletni strani Občine Slovenska
Bistrica www.slovenska-bistrica.si objavljen javni razpis za pridobitev štipendije za
študijsko leto 2017/2018.
Rok za oddajo vloge je 16. oktober 2017.
Občina Slovenska Bistrica dodeljuje štipendije študentom, ki se izobražujejo po
bolonjskem programu:
–prve stopnje: univerzitetni študijski program;
–druge stopnje: magistrski študijski program in enoviti magistrski študijski program.
Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom rednega študenta, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju
študentov Občine Slovenska Bistrica.
V skladu s tem pravilnikom lahko štipendije pridobijo študenti od vključno drugega letnika univerzitetne prve in druge
bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov ter študentje, ki so
vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo stalno bivališče v občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo
vloge za pridobitev štipendije;
2. imajo povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh letnikih študija:
–najmanj 8,00, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu A, določenem

RAZPISI, ZDRAVSTVO

v 4. členu Pravilnika,
–najmanj 8,50, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu B, določenem v 4.
členu Pravilnika
(upoštevajo se vsi izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila
oddana vloga za štipendijo; upoštevajo se
tudi vse ocene opravljenih obveznosti prve
stopnje, razen diplome);
3. ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje
ali drugih enovitih programov študija niso
starejši od 24 let in pred tem še niso imeli
statusa študenta;
4. redno opravljajo študijske obveznosti. Za
redno opravljanje študijskih obveznosti se
šteje, da študent nikoli ni ponavljal letnika
ali prekinil študija. Izjemoma se za redno
opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je
študent ponavljal letnik ali prekinil študij za
največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno,
da je bil več kot štiri mesece neprekinjeno
nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti;
5. niso v delovnem razmerju ali vpisani v
evidenco brezposelnih oseb Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije;
6. niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
7. niso lastniki ali solastniki gospodarske
družbe ali zavoda;
8. hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
9. nimajo drugega vira rednega dohodka.
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Slovenska Bistrica v skladu
s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer se
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načrtovana sredstva razdelijo na dva sklopa:
1. sklop A: 50 % načrtovanih sredstev se
nameni za štipendije študentov, ki se izobražujejo na izobraževalnih programih s
področja naravoslovja, tehnike in medicine;
2. sklop B: 50 % načrtovanih sredstev se
nameni za študente, ki se izobražujejo na
vseh ostalih izobraževalnih programih.
V primeru, da se v postopku razpisa za
pridobitev štipendije za posamezno študijsko leto ugotovi, da niso porabljena vsa
sredstva pri posameznem sklopu, se lahko
ostanek sredstev prerazporedi na drugi
sklop.
V primeru, da je število upravičencev do
štipendij večje, kot je v občinskem proračunu načrtovanih sredstev, se poskuša
manjkajoča sredstva zagotoviti. Če to ni
mogoče, komisija s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano povprečno oceno.
Višina štipendije znaša:
–osnovna štipendija: 180,00 evra,
–dodatek za uspeh: 30,00 evra,
–dodatek za bivanje: 50,00 evra.
Dodatek za uspeh pridobi študent na
osnovi dokazila fakultete, da spada med 5
% najboljših študentov v generaciji.
Dodatek za bivanje pridobi študent, če v
času študija biva v kraju študija.
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na
obrazcu, ki bo od 25. 9. 2017 dalje dosegljiv na uradni spletni strani občine www.
slovenska-bistrica.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

NOVA ZDRAVNICA V ZDRAVSTVENEM DOMU
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je od maja letos zaposlena nova
zdravnica, Bojana Džodan, specialistka pediatrije. Opravlja delo v otroškem
dispanzerju, in sicer zdravljenje, posvetovalnico za dojenčke in sistematske
preglede otrok. Starši lahko Bojano Džodan izberejo za osebno zdravnico svojega predšolskega otroka.
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ZVEZDE V UČENJU ANGLEŠČINE
Na Zasebni šoli tujih jezikov IZZA je marca 16 otrok pristopilo k mednarodnemu
izpitu iz angleščine PET (raven znanja 2.
letnika gimnazije). To je skupina otrok, ki
so poleg naporov v učenje v šoli vlagali dodatno energijo še v učenje tujega jezika. Le
nekateri starši otrok se zares zavedajo, da
je odlično znanje angleščine z veljavnim
mednarodnim certifikatom velika konkurenčna prednost pri iskanju zaposlitve njihovih otrok. Pridobljeni certifikat izuniverze Cambridge je doživljensko potrdilo

in verodostojni dokument o znanju angleščine v 160 državah sveta. To potrdilo priznavajo delodajalci in šole. V Sloveniji je
230 zasebnih šol tujih jezikov, a le Zasebna šola IZZA iz Slovenske Bistrice je letos
pripravila skupino za raven PET 16 udeležencev in skupino za raven FCE (raven
mature v gimnaziji) devetih udeležencev.
Posebej zanje je bila organizirana mednarodna izpraševalna komisija na British
Councilu v Ljubljani. Skoraj vsi otroci so
se odločili nadaljevati učenje angleščine
za pridobitev višje ravni certificiranja do
ravni aktivnega znanja tujega jezika.
Zasebna šola Izza je bila ustanovljena leta
2004. Od takrat je bilo v tečaje vpisanih
1789 otrok, izmed teh se jih je v zlato knjigo zvezd tujih jezikov – kar pomeni, da so
pridobili mednarodni certifikat – vpisalo
samo 198. Vztrajnost se izplača, da se dosežejo višji cilji!
Vodstvo Zasebne šole IZZA je certifikate
Cambridge slavnostno podelilo prvi skupini otrok v juniju. To je res velika nagrada

za ves vloženi trud otrok. V zlato knjigo
zvezd tujih jezikov so se junija vpisali: Marija Šeruga, Tin Leskovec, Jure Galun, Žan
Rožman, Aljaž Ozimič, Metka Potočnik,
Maja Kropf, Luka Lorenci, Ines Fifer, Jan
Doliška, Tamara Koren, Urban Bauman,
Kristina Rihtar, Larisa Cvirn, Katarina
Grilj in Pia Ritonja.
Z. D.
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
POHORSKEGA ODREDA
ZMAGAL V TUZLI
Po uspešnem nastopu na reviji mladinskih
pevskih zborov na Črešnjevcu nas je učiteljica Nadja Stegne razveselila z novico, da
nas bo prijavila na mednarodno tekmovanje pevskih zborov Lege Artis 2017 v Tuzli
(Bosna in Hercegovina).
Ravnateljica Tatjana Pufič in učitelji so
urejali vse podrobnosti, medtem ko smo
mi pridno vadili in izpopolnjevali pesmi
za nastop. Pred nami so bili štirje tedni
trdega dela; vaje so potekale po pouku in
tudi ob sobotah. Težko pričakovani odhod
smo 1. junija tudi dočakali. Vznemirjenost je naraščala. Pot do Tuzle je minila
hitro, na avtobusu je bilo veselo, prepevali
smo in občudovali pokrajino.
Naslednji dan smo že zjutraj začeli z vajo
pred nastopom. Imeli smo priložnost
poslušati nastop lanskih zmagovalcev, ki
so se predstavili z devetimi pesmimi. Do
našega nastopa je bilo še nekaj ur … Nato
je končno nastopil čas, da smo pokazali
sodnikom, kaj znamo. Vsak izmed nas je
dal vse od sebe in takoj po nastopu se je z

učiteljičinega obraza dalo razbrati, da smo
bili zanjo najboljši. Zase lahko rečem, da
sem zapela po svojih najboljših močeh,
in prepričana sem, da smo vsi delovali v
harmoniji. Po nastopu in bučnem aplavzu
smo začutili pravo energijo in zagotovo je
vsak izmed nas, ki smo se predstavili na
odru, vsaj za hip pomislil, da lahko posežemo po samem vrhu.
Sledili sta dve uri čakanja na prve rezultate. Čas se je vlekel in vlekel ... Nam bo
uspelo? Že nasmešek na obrazu učiteljice
Nadje nam je povedal, da smo delo opravili tako, kot smo si zadali – uvrstitev v
naslednji krog. Uspelo nam je – bili smo
med najboljšimi tremi. V večernih urah
smo na oder stopili še enkrat, tokrat s pesmima San se šetao inYo le cantotodoel
dia. Nastop smo opravili vrhunsko.
Napočil je čas razglasitve končnih uvrstitev. V naši kategoriji je bilo pet zborov.
Napovedovalka je razglasila peto mesto,
nato četrto ... Napetost je naraščala. Na
oder so prišli tretjeuvrščeni, nato drugo-

uvrščeni ... Zmaga pa je pripadala nam –
pevkam in pevcem MPZ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Naš zbor je prejel
zlato priznanje. Bili smo edini zbor, ki je
dosegel več kot 90 točk od 100.
Prvič v zgodovini naše šole se je pevski
zbor predstavil zunaj slovenskih meja in
tekmoval na mednarodnem tekmovanju
ter dosegel tako izjemen uspeh. Upravičeno smo lahko ponosni. Izkazalo se je, da
se je trud večurnih vaj skozi celo šolsko
leto izplačal.
Po zmagovalnem nastopu je sledilo sproščeno sobotno dopoldne, ko smo si vzeli
čas za pohajkovanje po Tuzli in se z nepozabnimi spomini ter ponosni vrnili nazaj
domov. Neprecenljiva izkušnja – vredna
ponovitve!
Hvala vsem sponzorjem, ki ste nam omogočili to doživetje!
Alina Kralj, novinarski krožek
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

TKANJE PRIJATELJSKIH VEZI
V vrtcu smo vključeni v različne projekte,
katerih vsebine spretno povezujemo s cilji
in vsebinami Kurikuluma za vrtce. V sklopu projekta Spodbujamo prijateljstvo smo
strokovne delavke skupaj z otroki načrtovale spodbujanje prijateljstva v oddelku in
pozneje tudi širjenje prijateljskih vezi med
otroki dveh oddelkov v enotah Kebelj in
Oplotnica. V začetku poletja smo se dogovorili, da skupaj organiziramo pohod
prijateljstva. Naš namen je bil, da se otroci obeh oddelkov spoznajo in prek igre
navežejo prijateljske stike. Naš skupni cilj
je bil, da se srečamo pri cerkvi pri svetem
Mohorju. Skupina otrok z vzgojiteljicama
Janjo in Ksenijo se je podala do skupnega
cilja iz vrtca Kebelj, druga skupina otrok z
vzgojiteljicama Viktorijo in Katjo iz vrtca

Oplotnica. S socialno igro smo se ob prihodu spoznali, navezali prvi stik in ustvarili prijetno vzdušje. Otroci so bili sprva
zadržani, mirni in tihi. Vzgojiteljice smo
jih s pripravljenimi igrami spodbudile k
povezovanju, sodelovanju in tako posledično k sklepanju in širjenju prijateljskih
vezi. Za konec smo vsi skupaj zapeli pesmi

o prijateljstvu, se poslovili in si zaželeli
lepo pot nazaj v vrtec. Otroci so se o prijetnem druženju še dolgo pogovarjali in
obujali spomine.
Vzgojiteljice Janja Janković, Ksenija Tič,
Viktorija Hribernik in Katja Janžič
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JESEN JE ČAS ZA NOVA ZNANJA!
Če ste zaposleni, vam lahko brezplačno
ponudimo številna izobraževanja in usposabljanja!
Osnovno znanje dela z računalnikom je
danes potrebno tako doma kakor v službi. Brez interneta pa si življenja sploh ne
znamo več predstavljati. Pripravili smo
različne programe, tudi za tiste, ki bi radi
bolj učinkovito uporabljali svoj pametni
telefon. Nekateri programi so splošni, spet
drugi vam bodo pomagali pri upravljanju
vaših financ. Pohitite s prijavo, saj je v vsaki skupini le 15 prostih mest.
Programi računalništva, v katere se lahko
vpišete:
– Računalniška pismenost za odrasle
– Osnove za delo z računalnikom doma in
pomoč v pisarni
– Finančna pismenost
– Pripravite mobilne telefone, prosim!
Povabite nas lahko v podjetje!
Delodajalci, ki bi želeli, da se usposabljanje izvede za skupino vaših zaposlenih:
vabljeni, da nas kontaktirate. Za vas lahko
izvedemo programe računalništva ali ka-

terega od neformalnih programov, vsebine pa lahko prilagodimo vašim potrebam.
Programi splošnega neformalnega izobraževanja, za katere zbiramo prijave:
– Razvoj kariere starejših zaposlenih
– Hipokratov program
– Upravljanje s spremembami
– Jezik in kultura za pokušino (izbran tuji
jezik)

–UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem
–UŽU – Jaz in moje delovno mesto
Prednost pri vključitvi v brezplačne programe imajo zaposleni, ki so starejši od 45
let.
Za vsakega, ki se bo vključil v izobraževanje ali svetovanje, smo pripravili zvonček!
Brez dvoma vam bodo vsa nova znanja izboljšala življenje!
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POSTAVITEV KLOPOTCA NA DEVINI

Foto: Edi Lešnik

Društvo vinogradnikov Ritoznoj vsako
leto meseca avgusta priredi svojo tradicionalno prireditev Postavitev klopotca. Letos je potekala 12. in 13. avgusta na Devini
pod Ritoznojem. V soboto, 12. avgusta, so
se zbrali mnogi vinogradniki in ljubitelji
dobre vinske kapljice. DV Ritoznoj je prikazalo stari običaj in po blagoslovu župnika Janija Družovca postavilo
klopotec. Postavitev klopotca so z vinskimi napitnicami
pospremili Vaberški fantje.
Posebni čar prireditvi so dodali člani Frajhajmske godbe
na pihala, ene izmed najstarejših godb na Slovenskem, ki je
samo en teden pred tem praznovala svoj častitljivi jubilej
– 190-letnico svojega obstoja.
Po končani postavitvi klopotca se je dogajanje nadaljevalo
s podelitvijo priznanj najboljšim vinom z društvenega
ocenjevanja vin letnika 2016,
ki je potekalo meseca aprila.
Priznanje za najbolje ocenjeno
vino na tekmovanju in s tem
tudi prehodni pokal je dobilo
Vinogradništvo Leskovar. Po
kulturnem programu se je na-

daljevalo prijetno druženje z ansamblom
Glas. Zmagovalci 22. festivala Slovenska
polka in valček so navdušili prisotne in le
malokomu dovolili, da ni zaplesal.
Naslednji dan je na isti lokaciji potekal
vinogradniško-glasbeni večer s klapo Bonaca in ansamblom Gas. Obiskovalci so
lahko uživali ne samo v čudovitih dalma-

tinskih melodijah, ampak tudi v odličnih
domačih polkah in valčkih. Vzdušje je
bilo ponovno prijetno in glasbeno razigrano, zato upamo, da bodo obiskovalci ta večer ohranili v lepem spominu.
DV Ritoznoj
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ŽALNA SEJA V SPOMIN DR. JANKU ČARU

Foto: Aleš Kolar

V 86. letu starosti je umrl dr. Janko Čar.
V spomin na častnega občana občine
Slovenska Bistrica je 11. julija v Viteški

dvorani Bistriškega gradu potekala žalna
seja. Govornika sta bila predsednica Nove
Slovenije Ljudmila Novak in župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Janko Čar je bil izjemen strokovnjak s področja slovenskega jezika in slovenistike
ter zaslužni literat, ki je poleg tega pustil
v lokalnem okolju izjemen pečat svojega
delovanja tako na področju kulture kot
navsezadnje tudi na področju politike.
Dr. Janko Čar se je rodil na Tinju. Leta
1958 je diplomiral iz slavistke na Filozofski fakulteti v Ljubljani in prav tam pozneje doktoriral iz kratke proze Ivana Tavčarja. Od leta 1958 do leta 1964 je poučeval
v osnovni šoli, nato se je zaposlil na Pedagoški akademiji, predhodnici današnje

JUBILEJNI KRAJEVNI
PRAZNIK NA KEBLJU
Na Keblju svoj praznik obeležujejo na Marjetino nedeljo. Letošnji, že 20. krajevni in
farni praznik so obeležili v nedeljo, 23. julija. Prireditev so začeli s sveto mašo in procesijo, ki sta ju vodila čadramski župnik,
Davorin Vreča, in domači duhovnik, Jože
Gerič. Slovesnost so nadaljevali pod prireditvenim šotorom. V kulturnem programu
so nastopili domači oktet, harmonikarja
Vito Senič in Mitja Podlesnik ter recitatorki Nika Leva in Mateja Leva. Predsednik
krajevne skupnosti Kebelj, Jože Turner, je

Foto: Marjan Mally

predstavil številne pridobitve v minulem
obdobju. Spomnil je na razvitje zastave
in grba pred dvajsetimi leti in na dosežke
gasilcev na tekmovanjih. Kebeljčanom je
čestital tudi dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica. Sledila je podelitev
najvišjega priznanja krajanov, grba Keblja;
tokrat ga je prejela Cvetka Hajšek za svoje
dolgoletno delo v krajevni skupnosti in v
društvih. Dogajanje so zaključili z nastopoma ansambla Saša Avsenika s folkloristi iz
Toronta in ansambla Smeh.

MEDVEDJA SIMFONIJA
NA ZGORNJI POLSKAVI

V dvorani KUD Zgornja Polskava bo letos
že tretje leto zapored gostovalo Gledališče
Kukuc z abonmajskimi predstavami za
otroke od dveh do desetih let starosti. Predstave
bodo na ogled ob nedeljah dopoldan. V nedeljo, 24. septembra, ob
10. uri bo na ogled predabonmajska predstava
Medvedja simfonija.
Kratka vsebina predstave
Otrokom dobro znana
lika iz ruske ljudske pravljice Maša in medved, v
avtorski zgodbi Gledališča Kukuc, osvajata srca
otrok in staršev že četrto sezono. Medved pot-

Pedagoške fakultete v Mariboru, kjer je
bil od leta 1989 docent za slovenski jezik.
Proučeval je kulturo ustnega in pisnega
izražanja Slovencev v javnosti, pravorečje, stavčno fonetiko, jezikovno zvrstnost
in skladenjsko stilistiko. Leta 1997 je izdal pesniško zbirko Med svitom in zarjo.
V prvih mesecih leta 2009 je bil avtor in
režiser komedije Kako so v Butalah preimenovali ulice. Premiera 15. marca 2009
na odru Kulturnega društva Slomšek je
sovpadala s podelitvijo naziva častnega občana občine Slovenske Bistrice. Bil
je član Evropske akademije znanosti in
umetnosti, vodil je občinski svet Slovenske Bistrice, bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije.

rebuje mir in tišino za ustvarjanje, mala
Maša pa zabavo in nekoga za igro. Njena
hudomušna »pomoč« medvedu stvari

tako zaplete, da se zazdi, da se ta zgodba
ne bo srečno končala in publika nikoli ne
bo slišala Medvedje simfonije. Edinstvena
predstava pa vseeno dobi svojo melodijo
in nas vse pouči o prijateljstvu, bližini,
lepoti umetnosti in o tem, zakaj moramo
ubogati odrasle.

Stran 30

DRUŠTVA

Informator, september 2017

PGD SLOVENSKA BISTRICA Z NOVIMA
VOZILOMA
Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska
Bistrica je eno izmed desetih najstarejših
gasilskih društev v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1872. Društvo že 20 let ne
opravlja samo nalog gašenja in reševanja,

ampak tudi posreduje v prometnih nesrečah in v nesrečah z nevarnimi snovmi.
Takšnih gasilskih enot širšega pomena je
skupaj s poklicnimi v državi 47. Obletnico
so obeležili v soboto, 19. avgusta, z bla-

Foto: Tjaša Brglez

goslovom dveh novih vozil, ki so ju začeli
uporabljati marca letos. Gre za vozili MAN
GVC 16/25 in GVC 24/50, namenjeni sta
posredovanju v prometnih nesrečah in
za gašenje požarov. Skupaj z opremo sta
vredni približno
550 tisoč evrov.
Dogajanje
pred
grajskim parkom
so začeli s parado,
sledila sta blagoslov vozil in veselica z ansamblom
S.O.S. kvintet.
T. A.

15. MEDNARODNI DAN BREZ VOZIČKA
V nedeljo, 16. julija, se je 35 invalidov in
njihovih spremljevalcev družilo na bistriškem mestnem kopališču. Potapljanje invalidov z aqualungo, športno potapljanje
za invalide, podvodni hokej za invalide,
vožnja s podvodnim skuterjem, streljanje
z lokom in potopitev invalidov, ki tega
niso poskusili še nikoli, so zaznamovali
zanimiv dan brez vozička, ko invalidi tradicionalno odvržejo vozičke in postanejo enakopravni hodečim. V organizaciji
Društva paraplegikov Podravja, Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske in
Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic
ter ob podpori Občine Slovenska Bistrica,
Zavoda za šport Slovenska Bistrica in Zveze paraplegikov Slovenije je mesto Slovenska Bistrica z le manjšimi prilagoditvami
okolja izreklo dobrodošlico invalidom in
potrdilo, da lahko invalidi najdejo svoj
prostor med kopalci v poletni sezoni tudi
na kopališču v Slovenski Bistrici. Kljub
kislemu vremenu zadnjih nekaj dni se je
zbralo 35 invalidov in njihovih spremljevalcev. Med njimi je bilo največ potapljačev invalidov, ki so prišli tudi iz Zagreba,
z namenom, da prenesejo svoje izkušnje
na vse tiste, ki zaradi svoje invalidnosti
zelo redko zaidejo na javna kopališča. Bistričani so lahko prvič videli, kako izgleda

športno potapljanje za invalide, ki spada
med zelo mlade športe in se mu obeta
svetla prihodnost. Invalidni potapljači so
se prvič preskusili v podvodnem hokeju z
nekoliko prilagojenimi pravili. Slovenci so
v kratki in srditi tekmi premagali tradicionalno neugodno Hrvaško s 3 : 1. Več kot
samo tekmovanje invalidnih potapljačev
v podvodnem hokeju je predstavljala poFoto: Drago Jovič

topitev dveh oseb z okvaro hrbtenjače, ki
sta prvič v življenju zaplavala pod vodno
gladino in za trenutek postala potapljača.
Prav to je glavni namen dogodka, ki se v
prihodnosti želi širiti tudi na druga slovenska javna kopališča in se tam pomešati
med ljudi, ki jim je invalidnost tuja.
A. M.
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PLES
ZABAVA IN POVEZUJE
Ples nas zabava in je tako umetnost,
folklora kot tudi šport. Ples je prijeten
način sproščanja. Ples je primeren za vsakogar. Ples je del splošne izobrazbe. Ples
povezuje.
Pomembno je, da se iskreno izrazimo.
Poiščemo lahko načine, da naša radost,
čutnost, rahločutnost, občutljivost, strast,
bolečina in še kaj dobijo izraz. Vsekakor
se to dogaja skozi ples. Najlažje se izvaja
v sredinah, v katerih sta nam ponujeni
odprtost in medsebojna spodbuda za odkrivanje občutljivih vsebin ter ponovne
vzpostavitve odnosa s seboj. Na zabaven
način usvajamo nova znanja in načine gibanja, ujamemo priložnost za raziskovanje, doživljanje, izražanje.
Zaradi drugačnega kulturnega izročila
Bližnjega vzhoda je tam ostalo ohranjeno znanje o prvinskem, izvornem gibanju
v plesu. To pa že zdavnaj ni več samo v
domeni eksotičnih dežel. Pri
nas obstajajo že vrsto let tečaji orientalskega plesa, na katerih se združujemo v skupinah z namenom sprostitve in
učenja. Ko razširimo obzorja
in doživimo nov razmah navdiha, ki ga nudi orientalski
ples, se vzbudi naša naravna
radovednost. S spoštovanjem
in spoznavanjem tuje kulture
bogatimo sebe in svojo okolico. Raziščemo in ogledamo si
lahko, kateri vzorci so kulturno pogojeni, in da so mnogi
zgolj privzgojeni. Lahko si
prisvojimo nova znanja, ki
nam bolje koristijo v sodobnem načinu bivanja. Mogoče
so zrelejša leta zato celo prednost. Mnogo nas je že odkrilo globoko zadovoljstvo ob
posvečanju temu konjičku.

Orientalski ples je odlična vadba, ki je fizično manj zahtevna. Obline pri njej so
več kot dobrodošle, a najpomembnejše je
veselje. Sama tehnika je, zaradi osnovne
značilnosti orientalskega plesa izoliranega
gibanja posameznih telesnih delov, zelo
primerna za razgibavanje celotnega telesa. Z opazovanjem in razvojem plesnega
znanja predvsem pridobivamo občutek za
telo in posluh zase. Skozi orientalski ples
doživljamo večjo prožnost telesa, sklepov,
spodbudimo dobro prekrvitev presnove
in rodil. Raztezanje in gibanje mišice krepi, premikanje bokov in medenice nežno
masira notranje organe, razgiba križni
predel hrbtenice in hrbtenico v celoti. Ples
je prijeten in koristen način rekreacije,
ker delamo v sozvočju s sabo. Razvijamo
lastne sposobnosti, lepo držo, postopoma
gradimo prožnost in znanje skozi vadbo,
igre, ob glasbi ter z mnogo zabave.

Razumljivo in očitno je, da ustvarjalnost,
udejanjanje, čustva in delovanje izhajajo iz
trebuha. Od tod izraz trebušni ples. Lahko
ga uporabimo za opis dejavnosti, ki nam
služi za telesni, osebnostni in duševni razvoj. Osvobajamo se skozi združevanje:
izolacija, harmonija, enost. Tudi to je značilnost orientalskega in trebušnega plesa.
Plesna dejavnost v obliki tečajev pridobiva
na priljubljenosti tudi z družabnega vidika, saj se na rednih srečanjih stkejo pristne
in prijetne vezi. Razvedrilo ob glasbi in gibanju prinaša več veselja v naš vsakdan.
Veselje, sproščenost in zdravje spadajo v
naše življenje in k temu lahko pripomoremo sami. V vsakem obdobju življenja
tudi s plesom … in z malo pomoči svojih
prijateljev (kot je povedal že Joe Cocker).
Edita Čerče
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ŠMARSKI GASILCI ČETRTIČ
OLIMPIJSKI PRVAKI
Foto: Tjaša Brglez

Člani B Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno na Pohorju so
15. julija v Beljaku
že četrtič osvojili
zlato olimpijsko
medaljo.
Poleg
njih so na olimpijadi
Gasilsko
zvezo Slovenska
Bistrica uspešno
zastopale še štiri

30 LET PGD TINJE

Prostovoljno gasilsko društvo Tinje letos
praznuje 30-letnico delovanja. Jubilej so
obeležili 21. in 22. julija. Zametki društva
segajo v leto 1985, ko je bila na območju
KS Tinje ustanovljena enota Civilne zaš-

čite. Prve izkušnje in pridobljeno znanje
so pri peščici ljudi spodbudili željo, da v
svojem kraju zagotovijo čim večjo požarno varnost in nudijo prvo pomoč krajanom ob nesrečah. Zato so začeli z razni-
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tekmovalne enote. Članice A PGD Šmartno na Pohorju so osvojile četrto mesto,
člani B PGD Kebelj so bili peti, gasilci
PGD Tinje so v kategoriji A tekmovanje
končali na 41. mestu, gasilci Oplotnice pa
na 56. Za bistriške udeležence olimpijade, ki so zastopali kar tretjino slovenske
reprezentance v Beljaku, so v športnem
parku v Slovenski Bistrici pripravili tudi
svečan sprejem. Gasilcem so uvodoma
čestitali župana občin Slovenska Bistrica
in Oplotnica, Ivan Žagar in Matjaž Orter, ter poveljnik Gasilske zveze Slovenska
Bistrica, Franc Stopar. Olimpijske prvake
iz Šmartnega na Pohorja so zatem bučno
pozdravili še v domačem kraju.
T. A.
mi dejavnostmi za ustanovitev društva.
Pohorska trma in vztrajnost sta obrodili
sadove. Na občnem zboru, ki je potekal
17. julija 1987 v prostorih stare osnovne
šole, so ustanovili Gasilsko društvo Tinje.
Leta 1995 so tinjski gasilci dobili svoje
prostore v novozgrajenem domu krajanov
in gasilcev na Tinju. Danes društvo šteje
okoli 200 članov, veliko je mladih. Desetine dosegajo dobre rezultate, še posebej
se je izkazala članska desetina A, ki je v
začetku julija letos nastopila na olimpijadi
v Beljaku. Na petkovi slavnostni akademiji so predsednik PGD Tinje, Jože Brdnik,
poveljnik PGD Tinje, Peter Podvršnik, in
poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Franc Stopar, podelili značke za dolgoletno delo ter občinska in republiška
odlikovanja. Republiško odlikovanje sta prejela Franc Špes
in Mojca Stegne. Praznovanje
so nadaljevali v soboto z gasilsko parado in s kulturnim
programom. Na paradi so sodelovala vsa društva iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica in
pobrateni društvi PGD Smolnik ter PGD Sodražica. V kulturnem programu so nastopili
Moški pevski zbor KUD Otona Župančiča Tinje, otroška
folklorna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
in učenki Mija Špes ter Tjaša
Brglez. Druženje so zaključili z
veselico z ansamblom Vikend.
Tomaž Ajd
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RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO
ZDRUŽENJE SLOVENSKA BISTRICA
DARUJ KRI –
REŠI ŽIVLJENJE!

Vsi ljudje smo potencialni darovalci in
prejemniki krvi.
Vabljeni na krvodajalske akcije

V prvem polletju letošnjega leta je kri darovalo 1548 krvodajalk in krvodajalcev(60
več kot v istem obdobju preteklega leta);
evidentiranih je bilo 116 novih krvodajalk
in krvodajalcev.
Hvala vsem krvodajalkam in krvodajalcem ter prostovoljkam in prostovoljcem
RK, ker pomagate, da veliko življenj z
vami teče dalje.
Raznolika socialna dejavnost Rdečega križa
VOZIČKANJE STANOVALCEV ENOTE DOMA DR. JOŽETA POTRČA SLOVENSKA BISTRICA
V krajevnih organizacijah Rdečega križa
(KORK) skrbno spremljamo socialno stanje pomoči potrebnih krajank in krajanov.
Po potrebi jim materialno pomagamo z
lastnimi sredstvi. Pogosto obiskujemo ostarele bolne in osamljene sokrajanke in
sokrajane. Pri reševanju težjih socialnih
stisk se povežemo z Območnim združenjem Rdečega križa Slovenska Bistrica, s
krajevno skupnostjo, centrom za socialno

delo in z drugimi odgovornimi službami. Na sestanku KORK Pohorskega odreda Slovenska Bistrica smo prostovoljke
Rdečega križa na pobudo sekretarke Območnega združenja Rdečega križa občin
Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska
Bistrica sprejele sklep, da bomo enkrat

mesečno organizirale medgeneracijsko
srečanje s stanovalkami in stanovalci
enote doma dr. Jožeta Potrča Slovenska
Bistrica. K sodelovanju smo povabile prostovoljke in prostovoljce drugih mestnih
KORK, podmladkarje Rdečega križa z
obeh bistriških osnovnih šol z mentoricama in prostovoljce s Srednje šole Slovenska Bistrica. S prijazno gospo Natašo
Pečovnik, delovno terapevtko v domu,
smo se dogovorili za sobotna srečanja in
druženje se je uresničilo.
Bila je sončna sobota v aprilu. Polni pričakovanj, kako bomo sprejeti, smo se prostovoljke in prostovoljci KORK Pohorskega
odreda, Impol in dr. Jagodiča, prostovoljke in mentorica z OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica ter prostovoljci dijaki
SŠ Slovenska Bistrica zbrali v avli doma.
Tam so nas na vozičkih že čakali stanovalci in stanovalke doma, ki so bili zelo veseli druženja. Hitro smo se seznanili med
seboj in pomenek je stekel. Sedemnajst

stanovalk in stanovalcev smo odpeljali na
sprehod do gradu in si ogledali grajsko tržnico. Lepo je bilo videti oživljeno naravo, najlepše pa srečne obraze vseh udeležencev. Popestrili smo jim dan in razbili
enoličnost sobotnega dopoldneva. Veseli
in utrujeni smo se razšli z obljubo, da se
vidimo naslednji mesec.
Zadnjo soboto v maju smo prostovoljke in
prostovoljci Rdečega križa KORK Pohorskega odreda, Impol, dr. Jagodiča in Srednje šole Slovenska Bistrica ponovno popeljali tokrat kar petindvajset stanovalk in
stanovalcev doma na vozičkanje. Pridružile so se tudi prostovoljke in mentorica z
2. osnovne šole Slovenska Bistrica. Lepo je
bilo videti priprave na mednarodni atletski miting, se popeljati mimo prizorišča
koncerta Dan ljubezni, mimo grajske tržnice in občudovati prelep gabrov drevored v bistriškem parku, kjer smo počivali
in se odžejali.
Junija je bilo zelo vroče, zato smo druženje pripravili v avli doma. Bilo je prijetno: klepetali smo, se hladili s sladoledom,
posladkali s Tininim pecivom, pa tudi
zapeli. Dopoldne je v prijetnem vzdušju
hitro minilo. Sledilo je slovo in obljuba, da
pridemo v jeseni.
slovo in obljuba, da pridemo v jeseni.
Nasvidenje, stanovalke in stanovalci
doma. Vidimo se v septembru.
Hvala vsem udeleženkam in udeležencem
medgeneracijskega druženja in vabljeni na jesensko vozičkanje. Tako malo je
treba, da polepšamo dan sebi in drugim.
Prostovoljke in prostovoljci, vabljeni, da
se nam pridružite.
KORK Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

DOBRODELNI KONCERT RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE,

v soboto, 23. septembra 2017, ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Nastopil bo Policijski orkester, ki ima status državnega protokolarnega orkestra, s številnimi znanimi slovenskimi glasbeniki: Nušo
Derenda, Dejanom Vunjakom, Tanjo Žagar, Obvezno smerjo, Matjažem Mrakom, San di Egom, Sandro Erpe, Žigo Rustjo, Alenko
Godec, Aleksandrom Mežkom, Kristino Oberžan, Heleno Blagne, Gašperjem Miheličem, Guštijem, Neisho in še s kom.
Z nakupom vstopnice v višini 15 evrov prispevate za nakup dodatnih prehranskih paketov v solidarnostni akciji RKS »Lepo je deliti« ter za letovanje otrok in starejših v akciji »Peljimo jih na morje«.
Informacije: Rdeči križ Slovenska Bistrica,tel. št. 02 80 50 160, 041 723 565, e-naslov: slov-bistrica.ozrk@ozrks.si. Prijave do 15.
septembra 2017. Avtobusni prevoz organizira RKS – OZ Slovenska Bistrica. Vabljeni.
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Domoznanska dejavnost

V KNJIŽNICI ZABELEŽILI REKORDEN OBISK

Domoznanski oddelek je samostojna enota znotraj knjižnice, ki pridobiva, hrani,
obdeluje domoznansko gradivo in posreduje domoznanske informacije z območja
med Pohorjem in Halozami.
Domoznanska soba hrani gradivo ustvarjalcev z našega območja in zapise, ki pričajo
o naših krajih. Pomeni kulturno dediščino
in našo identiteto. Naloge domoznanske
dejavnosti so zbiranje domoznanskega
gradiva, njegova obdelava in hranjenje.
Na knjižnih policah domoznanske sobe so
hranjena dela domačih ustvarjalcev, razni
drobni tiski, rokopisi, članki, časopisi, revije, slike, fotografije, zemljevidi in razglednice.
Domoznansko zbirko dopolnjujemo z nakupi in darovi, zato bomo veseli vsakega
vašega prispevka, ki bo obogatil to zakladnico.
Domoznanstvo v knjižnici se lahko pohvali z bogato zbirko razglednic iz 19. in
20. stoletja. Gre za zbirko, ki obsega približno 500 razglednic, od teh je večje število digitaliziranih in objavljenih na portalu
www.dLib.si, na katerem si jih je možno
ogledati. Izbor iz te zbirke razglednic pa je
objavljen na portalu www.kamra.si.
Vsakoletno si knjižnica prizadeva digitalizirati seminarske in raziskovalne naloge
domačih ustvarjalcev s tematiko, po kateri
je veliko povpraševanja, in omogočati dostopnost gradiva širokemu krogu uporabnikov.
Domoznansko dejavnost želimo približati tudi otrokom in mladini, zato njeno
predstavitev vključujemo v nacionalni
projekt Rastem s knjigo, tako osnovnošolcem kot srednješolcem.
Gradivo domoznanske zbirke je na voljo
tudi uporabnikom knjižnice, ki si ga po
predhodnem dogovoru lahko ogledajo v
prostorih knjižnice.

Osrednja knjižnica v Slovenski Bistrici je
bila 14 dni zaprta zaradi nujnih sanacijskih del v pritličju zgradbe.
Statistika obiska nam dokazuje, da ste nas
uporabniki zelo pogrešali, saj smo v ponedeljek, 3. julija, zabeležili rekorden obisk
knjižnice. Knjižnico je ta dan obiskalo 590
uporabnikov, izposodile so se 1604 enote
gradiva in vrnilo se je 1938 enot gradiva.
V tednu od 3. do 7. julija je knjižnico obiskalo 1477 uporabnikov, izposodilo se
je 4488 enot gradiva in vrnilo 4978 enot
knjižničnega gradiva.

Vsem uporabnikom knjižnice se zahvaljujem za potrpežljivost in razumevanju v
času zaprtosti osrednje knjižnice. Čeprav
vrata knjižnice ne zapiramo radi, smo tokrat morali tako ravnati. Obseg del je bil tolikšen, da je bila onemogočena dostopnost
uporabnikom knjižnice.
Hvala za razumevanje in vabljeni v knjižnico, kjer vas čaka zanimivo gradivo za
vroče poletne dni.
Patricija Breznikar, direktorica

Knjižni zakladi malega Lovra v Knjižnici Makole

Da so otroci naše največje bogastvo, vemo
vsi. Vemo tudi, da so izjemno dojemljivi,
radovedni, vedoželjni, da se vse, kar vložimo vanje, vrača. Veseli so vsakega presenečenja, pa naj bo sladko, papirnato,
mehko ali kakršnokoli.
Ker se vsega zgoraj navedenega dobro zavedamo in ker si želimo, da bi knjižnica
že v rani mladosti postala kraj dobrih občutkov in pozitivnih vibracij, kar je seveda dobra popotnica za vse življenje, smo
v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica, natančneje v Knjižnici Makole,
v sodelovanju enoto Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica Krtek Makole in
Osnovno šolo Anice Černejeve Makole
v letošnjem šolskem letu začeli izvajati
pilotski projekt, ki smo ga poimenovali Knjižni zakladi malega Lovra. Ime se
seveda navezuje na našega potujočega
knjižničarja Lovra Stepišnika, prav tako
Stepišnikov koš
Če radi berete in ne morete do knjižnice,
lahko knjižnica pride do vas.
Če zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni
ali invalidnosti ne morete obiskovati naše
knjižnice, vam ponujamo brezplačno knjižnično storitev KNJIGA NA DOM.
Z veseljem vam bomo posredovali informacije in vam naročeno gradivo prinesli
tudi na dom. Knjigo in drugo gradivo vam
po predhodnem naročilu brezplačno pri-

pa tudi vsebina projekta, pri katerem
otroci v skupinah obiskujejo knjižnico skupaj z vzgojiteljico ali učiteljico,
se v knjižnici vsakič kaj malega o knjigah in o knjižnici naučijo, prisluhnejo
pravljici, se pogovorijo s knjižničarko,
nato pa v skrivnostno zaprti škatli odnesejo zaklad, ki jim ga pripravi knjižničarka, v učilnico ali igralnico. Čez
mesec dni se otroci vrnejo in v knjižnici po pravljici, razgovoru, učenju
dobijo drug zaklad z drugo vsebino.
Zakladi vsebujejo leposlovno in strokovno gradivo za različne starostne stopnje
in različna področja. Otroci gradivo samostojno ali z učiteljico ali vzgojiteljico
pregledujejo, berejo, primerjajo, se o njem
pogovarjajo in se konec koncev marsičesa
naučijo. Vsak zaklad vsebuje zgoščenko z
glasbo, ob kateri se otroci sprostijo, plešejo, podoživljajo prebrano … Tudi kakšno
majhno mehko ali didaktično presenečenje, s katerim se lahko otroci poigrajo,
nikoli ne manjka v skrivnostni škatli, pa
kakšen list z nalogami ali pobarvanka tudi
ne. Skratka – same otrokom zanimive
stvari se znajdejo v zakladih.
Čeprav smo projekt začeli izvajati šele v
lanskem letu, že imamo nekaj neuradnih
povratnih informacij: učiteljice, vzgojiteljice in otroci so navdušeni in so z veseljem zakladom dodelili poseben prostor v
učilnicah in igralnicah.
nesemo na dom v petih delovnih dneh.
Ob naslednjem obisku ga odnesemo nazaj
v knjižnico. Če še niste včlanjeni, lahko ob
našem prvem obisku izpolnite pristopno
izjavo in postanete naš član. Storitev je
namenjena članom knjižnice na območju
Slovenske Bistrice, Oplotnice, Poljčan in
Makol ter se lahko izvaja trajno ali občasno. Dogovorili se bomo za datum in uro
obiska na vašem domu.
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Dogajanje v Pionirski knjižnici
V Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica
ob izposoji knjig, svetovanju pri izbiri ter
pripravi gradiva za referate in druge potrebe redno skrbimo za spremljevalne dejavnosti.
Med letom otrokom brezplačno ponudimo na ogled lutkovne predstave, ki jih
običajno organiziramo v velikonočnem in
božičnem času ter jih otroci lahko obiščejo
v knjižnici v Slovenski Bistrici, Poljčanah,
Makolah, Oplotnici in na Pragerskem ter
na Keblju. Predstave so izbrane tako, da
ugodijo čim širšemu starostnemu razponu otrok. Vse predstave in dejavnosti, ki
jih izvajamo za otroke, so brezplačne in
članstvo v knjižnici ni pogoj za udeležbo.
Predstave so vedno zelo dobro obiskane,
tako da je, žal, včasih tudi prostor knjižnice premajhen za vse, ki bi si jih želeli
ogledati.
V Pionirski knjižnici potekajo tudi ustvarjalne delavnice. Vsako leto izvedemo velikonočno in božično delavnico ter počitni-

ške ustvarjalne delavnice s knjigo v roki v
prvem tednu poletnih počitnic in v času
zimskih počitnic. Ob prijetnem druženju
z vrstniki otroci izdelajo uporabne izdelke, prisluhnejo pravljici in se o njej pogovarjajo.
V Pionirski knjižnici v Slovenski Bistrici
in v krajevnih knjižnicah skozi vse leto
potekajo pravljične ustvarjalne urice, na
katerih otroci prisluhnejo izbrani pravljici, se o njej pogovarjajo ter vodeno oziroma tematsko ustvarjajo. Za udeležbo na
uricah se je treba predhodno prijaviti, potekajo pa med oktobrom in marcem.
Stene Pionirke knjižnice vse leto krasijo
čudovite likovne umetnije otrok iz okoliških vrtcev in osnovnih šol, nastale po obisku knjižnice, po branju izbrane zgodbe
ali v sklopu projektov.
Da je obisk knjižnice vedno zanimiv, mlade obiskovalce čakajo knjižna uganka,
veliko knjižnih novosti in priporočila za
branje.

O prireditvah v knjižnici
Knjižnica kot osrednja kulturna ustanova
v občini zadovoljuje informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov ter članov knjižnice. V
osrednji knjižnici in vseh krajevnih knjižnicah skozi leto potekajo prireditve za
odrasle in otroke.
Vse prireditve so brezplačne in niso pogojene s članstvom v knjižnici. Potekajo med
oktobrom in junijem, so tematsko raznolike, saj skušamo ustreči čim širši množici
obiskovalcev, ki lahko obiščejo literarne
večere z gosti ter predstavitve knjig, potopisna predavanja, predavanja s področja
zdravja ter osebne rasti in drugega.
Nekatere prireditve so že tradicionalne,
saj se izvajajo vsako leto. To je prireditev
ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v
novembru, ko organiziramo prireditev S
smehom do novih knjig, v sklopu katere
sodelujemo s kulturnimi društvi in ves
izkupiček od prodaje vstopnic namenimo
nakupu novega knjižnega gradiva. Vsako

leto pripravimo tudi prireditev ob dnevu
knjige, ob dnevu knjižnice Josipa Vošnjaka ter lutkovne predstave za otroke v velikonočnem in božičnem času.
Prireditve potekajo v osrednji knjižnici
v Slovenski Bistrici običajno ob ponedeljkih, organiziramo do štiri na mesec,
občasno pa tudi v krajevnih knjižnicah v
Poljčanah, Makolah, Oplotnici, na Tinju,
Keblju in na Pragerskem.
Širšo publiko obveščamo o koledarju prireditev v lokalnem časopisju, na knjižnični spletni strani http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/, na facebookovi strani,
vsak mesec izide v tiskani obliki tudi
Vošnjakov napovednik, na spletni strani knjižnice pa se lahko naročite tudi na
elektronske novičke, da boste pravočasno
obveščeni o dogajanju v knjižnici.
Vabljeni v knjižnico in obiščite naše prireditve, s katerimi začenjamo ponovno v
oktobru.
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Razstave v poletnih mesecih
Razstava del Ivana Skledarja

V prostorih knjižnice je bila v mesecu
juliju in avgustu na ogled razstava Ivana
Skledarja. Ivan Skledar ustvarja v različnih slikarskih tehnikah, uporablja različne motive, najpogosteje pa ga navdihujejo
motivi iz narave.
Kot nadarjen samouk je začel z likovnim
ustvarjanjem zelo zgodaj, več časa pa
temu posveča zadnjih nekaj let. Sodeloval
je na številnih samostojnih in skupinskih
razstavah.

Razstava Keramika in kamen
V prvem nadstropju osrednje knjižnice je
bila v poletnih mesecih razstava na temo
keramika in kamen. Razstavo so pripravili
člani društva Majolika.

Stran 36

DRUŠTVA, KULTURA

190 LET FRAJHAJMSKE

GODBE NA PIHALA
Foto: Tjaša Brglez

Frajhajmska godba na pihala, ena izmed
najstarejših v Sloveniji, praznuje letos
190-letnico delovanja. Častitljiv jubilej so
obeležili 5. avgusta s prireditvijo v Šmartnem na Pohorju. V prvem delu prireditve, ko je nastopila Frajhajmska godba, so
podelili Gallusove značke in društvena
priznanja, v nadaljevanju so se predstavile še gostujoče godbe s Spodnje Polskave,
iz Poljčan, Zreč, Kungote in z Vrha nad
Laškim. Srečanje so zaključili s skupnim

nastopom vseh šestih godb. Udeležence
sta nagovorila evropski poslanec Lojze
Peterle in dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica. Začetki godbe so povezani z glažutarstvom na Pohorju, ko je
podjetnik Hieromin Gürtler ustanovil
staro glažuto. Ustanovitelj Frajhajmske
godbe, Simon Jurič, po rodu Čeh, je bil
eden izmed delavcev z Dunaja, ki jih je
najel Gürtler. Pozneje je Jurič kupil zgornje Freglovo posestvo v Frajhajmu. Z gla-
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žuto se je preselil na svojo kmetijo, kjer je
leta 1827 ustanovil Frajhajmsko godbo. Z
Juričeve kmetije izvira pet rodov glasbenikov, ki so igrali pri godbi, dva daljnja
potomca igrata še danes. Ob ustanovitvi
je bila večina godbenikov domačinov, ožjih sorodnikov. Tudi sedanji člani godbe
so večinoma sorodstveno povezani. Od
marca letos godba deluje samostojno kot
Kulturno-umetniško društvo Frajhajmska
godba, prej je delovala v okviru KUD-a
Šmartno na Pohorju. Danes je v Godbi
aktivnih 20 članov, med njimi je precej
mladih. Pomladitev se je začela predvsem
leta 2008, ko je vodenje prevzel sedanji kapelnik Matija Fifer. Z njegovim prihodom
so se godbi priključili mladi godbeniki,
ki obiskujejo glasbeno šolo. Prejšnji člani so bili namreč samouki. Godba redno
nastopa v različnih krajih po Sloveniji. Letos aprila je pet dni gostovala v Bruslju in
zaigrala v Evropskem parlamentu. Sodelujejo tudi na krajevnih prireditvah in pri
mašah. Frajhajmska godba je ena izmed
redkih godb, ki imajo v svojem programu
mašne skladbe.
Tomaž Ajd

NOV GLEDALIŠKI AVTORSKI PROJEKT
Satirično gledališče UŠČIP Teater
iz Slovenske Bistrice pripravlja nov
gledališki avtorski projekt. Po uspešni
satirični glasbeni komediji Ogledala, ki je
doživela 50 uprizoritev, bodo
v kratkem na oder postavili
monokomedijo Marš v tri…
sto narodnih. Predstava je
parodija na aktualna družbena
dogajanja, pojave in osebnosti.
Poseben draž dajejo komediji
Foto: Aleš Kolar

napevi slovenskih narodnih v satirični
preobleki (približno 60 kitic a capella). V
predstavi nastopa stari znanec bistriških
odrov, Dejan Kalan. Avtor teksta je tudi

tokrat Drago Čož. Premierna uprizoritev
bo predvidoma konec septembra v DPD
Svoboda Slovenska Bistrica.
UR
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ŠPORT, PLES

Foto: Ana Gregorič (POP TV)

IZJEMNI DOSEŽKI
ŠPORTNE PLESALKE
MARTINE PLOHL
POP TV je letošnjo pomlad gledalcem
postregel s prvo sezono oddaje Zvezde
plešejo. Ob nedeljskih večerih smo tako
lahko spremljali pravi plesni spektakel,
v katerem so se znani Slovenci v paru s
profesionalnimi športnimi plesalci zavrteli v plesnih ritmih in pri tem tekmovali za osvojitev plesnega globusa.
Med profesionalnimi plesalci v prvi sezoni oddaje Zvezde plešejo smo lahko
občudovali tudi našo soobčanko Marti-

no Plohl. Martina je sicer po izobrazbi
magistra ekonomije, a se s športnim plesom, natančneje z latinskoameriškimi
in standardnimi plesi aktivno ukvarja
že 22 let. Je večkratna državna prvakinja v standardnih in latinskoameriških
plesih, Slovenijo je zastopala na mnogih svetovnih in evropskih prvenstvih.
Martina je tudi večkratna zmagovalka
na največjih mednarodnih tekmovanjih World Open v članski kategoriji

NOGOMETAŠI BISTRICE LETOS V
TRETJI SLOVENSKI LIGI
Foto: Branko Lipoglav

V 3. slovenski nogometni ligi v sezoni
2017/2018 tekmuje tudi članska ekipa
NK Kety Emmi Bistrica. Nastop na višji
tekmovalni ravni sovpada s 60-letnico
delovanja kluba. Bistriški nogometaši
so priprave pod vodstvom nekdanjega
uspešnega igralca Maribora, Alojza Fri-

clja, začeli v začetku julija. Moštvo so okrepili štirje kakovostni nogometaši. Bistrici so se pridružili nekdanji igralec Milana
in številnih drugih klubov, 32-letni Sandro
Bloudek, dva mlada člana nekdanje ekipe
Maribora B, Tim Kolar in Rok Hrovat, ter
igralec mladinske mariboske ekipe, Aljaž
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in 13. na svetovni rang lestvici od 2800
plesnih parov, prav tako pa je tudi finalistka evropskega pokala. V zadnjih letih
se je Martina pokazala tudi kot uspešna
plesna pedagoginja in trenerka mlajših
generacij. Ustvarila je finalista svetovnega prvenstva v latinskoameriških plesih
med mladinci, plesni par Nino Kleindienst in Urška Bencak, ki je osvojil četrto
mesto na svetu, prav tako je tudi glavna
trenerka mnogih državnih prvakov v pionirski, mlajši mladinski, mladinski in
starejši mladinski kategoriji. Ustvarila je
tudi kar nekaj državnih prvakov v tujini (v Franciji, na Hrvaškem, v Turčiji).
V oddaji Zvezde plešejo se je Martina s
svojim soplesalcem Denisom Porčičem
– Chorchypom, svetovnim prvakom v
kickboksu in reperjem, uspela prebiti vse
do super finala, na koncu sta zasedla odlično drugo mesto. Martina in Denis sta
gledalce najbolj navdušila s svojo finalno
točko Human, v kateri sta se predstavila
v izraznem plesu. Gledalce in sodnike sta
tako navdušila, da so ju nagradili s stoječimi ovacijami. Kljub temu da je Martina
veliko odsotna zaradi obveznosti, ki jih
ima v zvezi s poučevanjem plesnih parov
doma in v tujini, pa se vedno rada vrača
v svoj domači kraj – na Spodnjo Polskavo. V prihodnosti želi ples razviti in približati tudi domači okolici in sokrajanom.
Ramot. Predsednik NK Kety Bistrica, dr.
Vito Martinčič, je povedal, da so okrepitve plod strategije in podpisa partnerske pogodbe z NK Maribor. V tej sezoni
želijo postati stabilen tretjeligaš, nato pa
bodo začeli s projektom preboja v drugo
slovensko ligo. Člansko ekipo so zapustili Jan Jernejšek, ki je prestopil k Dravinji,
in še štirje igralci, ki so zaradi službenih
obveznosti prestopili k Framu, ki tekmuje v 2. ligi MNZ Maribor. Kapetan Aljaž
Horvat pa je prenehal z aktivnim igranjem. Poleg tega v Slovenski Bistrici že
precej časa veliko pozornosti namenjajo
delu z mladimi nogometaši. Načrtujejo,
da bi v tej sezoni selekcija U-15 v 1. slovenski ligi dosegla uvrstitev do 6. mesta, medtem ko naj bi se ekipi kadetov in
mladincev potegovali za vrh 2. slovenske
lige. V okviru nogometne šole v vseh starostnih kategorijah trenira približno 190
igralcev. Na petih osnovnih šolah so lani
uvedli nogometne krožke, ki jih obiskuje
več kot 120 otrok.
Tomaž Ajd

