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Mesec oktober poimenujemo tudi rožnati
mesec, saj v tem času veliko aktivnosti namenimo boju proti raku na dojkah, predvsem pri ženskah. V Slovenski Bistrici so
v soboto, 10. oktobra, drugo leto zapored
po zaslugi Rebeke Potočnik izvedli hojo in
tek za upanje. Zbrana sredstva od startnin
bodo namenili socialno šibkim otrokom
iz občine Slovenska Bistrica.
Teka se je udeležilo okoli 70 odraslih in
prav toliko otrok in dijakov. Med podporniki so bili tudi župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar ter nekateri znani
bistriški športniki in drugi udeleženci.
Simbol združenja Europa Donna je rož-

nata pentlja, ki so jo narisali v grajskem
parku in ob osnovni šoli. Marsikdo se bo
ob tem simbolu zavedel, da se lahko bolezen zgodi tudi njemu, zato previdnost in
osveščanje ne smeta biti nikoli odveč. V
Sloveniji vsako leto zboli za rakom na dojkah 1200 žensk in nekaj moških. Evropsko
združenje Europa Donna deluje po vsej
Evropi, združenje pa je bilo ustanovljeno
tudi v Sloveniji. Europa Donna skrbi za
osveščanje javnosti, pomaga obolelim in
se trudi za čim hitrejše in učinkovitejše
odkrivanje bolezni.
A. M
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Od leve: Andrea Giani, Tine Uranut in Alen Šket

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z osvojitvijo srebrne medalje na
nedavnem evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji dosegla izjemen uspeh. Naši
odbojkarji so premagovali odbojkarske
velesile in poskrbeli, da je slovenski ekipni

šport dobil še drugo kolajno. Še posebej
smo ponosni, da je barve Slovenije zastopal tudi 27-letni Alen Šket iz Leviča pri
Laporju, član italijanske Latine.
Tomaž Ajd
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HUMANOST NE POZNA MEJA
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Rdeči križ Slovenije (RKS) je mnenja, da je
potrebno za migrante poiskati trajnostne
rešitve, zato je že konec avgusta skupaj s 56
območnimi združenji RKS zasnoval vseslovensko humanitarno akcijo »RKS – Pomoč
beguncem 2015« in pozval posameznike
in podjetja, da prispevajo hrano, higienske
pripomočke, odeje in druge potrebščine, ki
bodo ljudem na poti iz območij, kjer divja vojna, lajšali njihovo trpljenje. S svojimi
aktivnostmi želimo pomagati pri reševanju
potreb najbolj ranljivih skupin, ne glede na
nacionalnost, raso, versko prepričanje, razred, politična mnenja ali pravni status, in
celostno obravnavamo ranljivost migrantov.
Iskreno smo hvaležni vsem posameznikom
in podjetjem, ki so se hitro in množično odzvali našemu pozivu.
RKS je ob prihodu migrantov v Slovenijo
takoj priskočil na pomoč, najprej z vodo
na železniški postaji v Dobovi, ob vzpostavitvi sprejemnega centra v Brežicah pa so

naše prostovoljke in prostovoljci sodelovali
pri zbiranju, skladiščenju in delitvi osnovne
materialne pomoči. Naše ekipe prve pomoči so oskrbele slabosti, odrgnine in žulje in,
kot poudarja Nataša Pirc Musar, predsednica RKS, je, poleg tega, kar počnejo druge
humanitarne organizacije, poslanstvo RKS
predvsem prva pomoč in iskanje pogrešanih.
Generalni direktor Uprave RS za zaščito in
reševanje je 19. septembra letos aktiviral
vseh 91 usposobljenih in opremljenih ekip
prve pomoči RKS, ki so pripravljene na sodelovanje pri nudenju prve pomoči morebitnim ponesrečencem in pri nudenju laične
psihosocialne pomoči.
S službo za iskanje pogrešanih oseb RKS pomaga pri iskanju pogrešanih, prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju
družinskih vezi, ki se na naporni poti pogosto pretrgajo, in tako preprečuje stiske oseb

zaradi ločitve od svojcev.
Skupaj s 56 območnimi združenji, še posebej s tistimi na območjih, kjer so nastanitvene enote in najverjetnejše tranzitne poti
migranotv, nadaljujemo z zbiranjem konzervirane hrane, pitne vode – v plastenkah,
higienskih pripomočkov (milo, zobna pasta,
zobne ščetke, brisače, higienski vložki, plenice za otroke, vlažilni/čistilni robčki), odej,
spalnih vreč, ležalnih podlog.
RKS zbira prostovoljne prispevke za pomoč
migrantov. Vsi posamezniki in pravne osebe
lahko za namen »RKS – POMOČ BEGUNCEM 2015« humanitarni prispevek nakažete na: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1122 296,
sklic: 00 96868, BIC banke: SKBASI2X, koda
namena: CHAR.
Pomagate lahko tudi s SMS-donacijo: na
številko 1919 pošljete besedo BEGUNCEM
(donacija 1 evro) ali BEGUNCEM5 (donacija 5 evrov).
V tem času so zelo pomembne aktivnosti za
promocijo kulture strpnosti, nenasilja, nediskriminacije in solidarnosti v širši slovenski družbi, s posebnim poudarkom na mladih »Mladi za boljši svet« (YABC) – mednarodna iniciativa mladih RK, ki si prizadeva
za kulturo nenasilja in miru.
Mirjana Jarc, strokovna sodelavka
RKS za odnose z javnostmi
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SP R E J E M N I C E N T E R Z A B E G U N C E
TUDI NA PRAGERSKEM
Tudi na Pragerskem bodo uredili
sprejemni center za begunce, v njem
bo prostora za okoli 1000 migrantov.
Ministrstvo za notranje zadeve je v torek,
20. oktobra, Občino Slovenska Bistrica
obvestilo, da bo namestitveni center v
Strelskem centru Gaj, zato je bistriški
župan dr. Ivan Žagar še za isti dan sklical
izredno sejo občinskega sveta. Na seji
so okoliščine v zvezi s tem pojasnjevali
Darko But, generalni direktor Uprave
RS za zaščito in reševanje, mag. Lado
Bradač, generalni direktor Direktorata
za policijo in druge varnostne naloge, in
Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave
Maribor. Mag. Lado Bradač je poudaril,
da z lastnikom Strelskega centra Gaj
usklajujejo še zadnje podrobnosti glede
pogodbe, tako da v centru zaenkrat še
ne bodo sprejemali beguncev, seveda
pa bo marsikaj odvisno od nadaljnjega
razvoja dogodkov. Sicer pa naj bi v
prvi fazi na Pragerskem begunce le
registrirali. Bradač je še povedal, da je
lokacija na Pragerskem ustrezna, po vsej
Sloveniji namreč iščejo večje objekte, ki

so primerni za bivanje. Gostje so obenem
poudarili, da ni strahu za varnost občanov.
Po besedah Danijela Lorbka begunci niso
nasilni, večina jih želi čimprej priti do
Šentilja. Na Občini Slovenska Bistrica so
zaradi begunske problematike že pred
časom oblikovali posebno operativno
skupino, ki koordinira delo med civilno
zaščito, humanitarnimi organizacijami,
centrom za socialno delo in policijsko
postajo. Čeprav je bila izredna seja

občinskega sveta le informativnega
značaja, so svetniki zavzeli stališče, naj
bo center na Pragerskem le sprejemni
in ne nastanitveni. Poleg tega od
države pričakujejo, da bo poskrbela,
da ne bo prišlo do nekontroliranega
gibanja beguncev po krajevni skupnosti
Pragersko-Gaj in da bo občini povrnila
stroške, ki bodo nastali ob vzpostavitvi
centra.
Tomaž Ajd
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OBČINSKI SVET PODPRL NAČRTE DRUŽBE QUADROFOIL
Foto: Aleš Kolar

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
se je v torek, 29. septembra, sešel na redni seji. Med drugim se je seznanil s poročilom o polletni realizaciji občinskega
proračuna za to leto. Kot je povedal direktor občinske uprave Branko Žnidar,
so bila največja odstopanja pri sofinanciranju projektov. Župan dr. Ivan Žagar
je ob tem pojasnil, da že pripravljajo rebalans proračuna. Svetniki so soglasno
in odločno podprli prizadevanja družbe

Quadrofoil, ki namerava na območju nekdanje opekarne na Pragerskem proizvajati
okolju prijazna plovila, ki naj bi v prihodnje krojila navtični trg. V ta namen je občinski svet spremenil odlok, ki je na tem
območju dovoljeval le opekarniško dejavnost. Direktor družbe Qudrofoil Marjan Rožman je povedal, da gre za dodano
vrednost in da bodo do leta 2018 zagotovili do 200 novih delovnih mest. Sicer pa
bodo prvim kupcem plovila – prihodnje

leto naj bi jih izdelali kar 800 – dostavili v
začetku novembra. Občinski svetniki so
v nadaljevanju seje med drugim podali
soglasje k podpisu sporazuma o izvedbi
odpusta dolgov. Seznanili so se tudi s poročili o delovanju javnih zavodov v letu
2014 in o izvajanju zaščite in reševanja
ter požarne varnosti v občini.
Tomaž Ajd
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ODPUST DOLGOV, URAD ZA DELO
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PODPIS SPORAZUMA O IZVEDBI ODPUSTA DOLGOV
Avgusta je začel veljati Zakon o pogojih za
izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni
list RS, št. 57/15), ki omogoča odpis
dolgov dolžnikom, ki izpolnjujejo pogoje
iz navedenega zakona. In sicer je dolžnik
fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je
kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30.
6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:
–denarne socialne pomoči,
–varstvenega dodatka ali
–veteranskega dodatka ali
–otroškega dodatka iz 1. oziroma 2.
dohodkovnega razreda ali
–otroškega dodatka v 3. dohodkovnem

razredu in je hkrati katerakoli oseba
navedena v odločbi o pravici do otroškega
dodatka tudi prejemnik dodatka za nego
otroka oziroma dodatka za veliko družino.
Dolžnikom se lahko odpiše dolg, ki je na
dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12
mesecev.
V skladu z zgoraj navedenim zakonom
so občinski svetniki na 6. redni seji 29.
9. sprejeli sklep, na podlagi katerega je
župan dr. Ivan Žagar podpisal Sporazum
o izvedbi odpusta dolgov.
Podpis Sporazuma omogoča dolžnikom,
ki imajo dolg iz naslova neplačila vrtca

in šolske prehrane v osnovnih šolah, da
do 31. oktobra 2015 podajo pri upnikih
(osnovna šola, vrtec) vlogo oziroma
predlog za odpis dolga. Vloga mora biti
oddana na ustreznem obrazcu.
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za
odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik
skleneta dogovor o odpisu dolga.
Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni
do 31. januarja 2016. O višini odpisa
dolga bodo odločali občinski svetniki
na eni izmed naslednjih sej občinskega
sveta.

MANJ REGISTRIRANIH BREZPOSELNIH OSEB
Zaposlitve

V obdobju od januarja do septembra se
je na Uradu za delo Slovenska Bistrica
iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 1100 brezposelnih
oseb, kar je 3,5 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. V mesecu septembru se
je iz evidence brezposelnih oseb zaradi
zaposlitve odjavilo 153 brezposelnih oseb.

Registrirana brezposelnost

Konec septembra je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica
registriranih 1777 brezposelnih oseb,
kar je za 4,9 odstotka manj kot v mesecu
avgustu in za 7,2 odstotka manj kot v
enakem obdobju lani. Med registriranimi
brezposelnimi je septembra letos 364
mladih, kar znaša 20,5 odstotka vseh
brezposelnih oseb, na območju celotne
Slovenije pa 21,8 odstotka. Stopnja
registrirane brezposelnosti je julija 2015
na območju urada za delo Slovenska
Bistrica znašala 12,2 odstotka, na območju
celotne Slovenije pa 12 odstotkov.

OBČINE

Število registriranih brezposelnih oseb
september 2015)

Število delovno
aktivnih
julij 2015

Stopnja registrirane brezposelnosti
julij 2015 (v%)

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah

Makole

93

302

11,0

Oplotnica 187

632

10,0

Poljčane

240

1017

13,6

Slovenska
Bistrica

1.331

7.709

12,4

Delovno aktivno prebivalstvo

Število delovno aktivnih oseb na našem
območju se je zmanjšalo. Po podatkih
Statističnega urada RS je bilo julija letos

na območju Urada za delo Slovenska Bistrica 9.660 delovno aktivnih prebivalcev
(po lokaciji delovnega mesta), kar je za 1,7
odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
V Območni službi Maribor se je delež povečal za 0,6 odstotka, na ravni Slovenije pa
za 0,5 odstotka.
Struktura brezposelnih, prijavljenih na Uradu za
delo Slovenska Bistrica
57,2

55,7

33,4
13,4

ženske

iskalci prve
zaposlitve

18,1

invalidi

36,1

20,5

dolgotrajno
brezposelni

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

Nasvet za brezposelne osebe pri
iskanju zaposlitve

Zaposleni na uradu za delo se zavedamo,
da je iskanje službe stresna situacija za
posameznika in tudi za njegove najožje.
Pa vendar je v prihodnost treba zreti
Napoved dogodkov:

Dan odprtih vrat gospodarstva:

Zavod RS za zaposlovanje bo skupaj
z Gospodarsko zbornico Slovenije in
Zavodom RS za šolstvo organiziral dogodek, poimenovan »Dan odprtih vrat
slovenskega gospodarstva za šolsko mladino in starše«, ki bo potekal v četrtek,
26. novembra, z začetkom ob 16 uri.
Namen je osnovno in srednješolcem ter
njihovim staršem nuditi dodatne informacije pri izbiri poklica in jim predstaviti naravo in pogoje dela v realnih delovnih okoljih v njihovi regiji. V pripravi
je tudi spletna stran: www.danzakariero.
si, kjer bodo lahko zainteresirani oddali
svojo prijavo in pogledali predstavitev
podjetij, ki so se odločila ta dan sodelovati na dogodku. Vabljeni.

optimistično, kajti velikokrat se osebam
v času iskanja zaposlitve ponudijo nove
priložnosti in izzivi, ki jih veselijo, pa
zanje v preteklosti niso imeli časa.
Pri iskanju zaposlitve priporočamo čim
več samoiniciativnosti in proaktivnosti
– da poiščete delodajalce, pri katerih
želite delati, in do njih sami pristopite.
Priporočljivo je dnevno spremljanje
prostih delovnih mest, raziskovanje
informacij o prostih delovnih mestih
v lokalnih medijih, lokalnem okolju
in na spletu. Prav tako Zavodova
spletna stran ponuja obilo gradiv in
koristnih informacij. Ena izmed rubrik
je tudi e-svetovanje, ki je zasnovana
kot osebna spletna svetovalnica, ki
ponuja informacije, nasvete in praktične
pripomočke za načrtovanje poklicne poti
in iskanje zaposlitve.
Vsako delo rodi rezultate, ravno tako
prizadevanje in aktivnosti, usmerjene v
iskanje zaposlitve, zato bodite vztrajni
pri iskanju zaposlitve, tudi za vas se bodo
našli novi izzivi in priložnosti.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

Nasvet za mlade

Mladi naj čim več priložnosti izkoristijo
v času študija za pridobivanje ali krepitev kompetenc in veščin, kot so: prostovoljsko delo (bodisi v Sloveniji ali tujini
– evropska prostovoljna služba (EVS) ali
mednarodni prostovoljski tabori in izmenjave), različna neformalna izobraževanja s področij, ki jih zanimajo, in pridobivanje dejanskih delovnih izkušenj s
študijskih področij.
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METULJ VABI V SVOJE VRSTE

Pod okriljem bistriške občine in strokovnim vodstvom bistriškega centra za socialno delo v Slovenski Bistrici na Leskovarjevi 16 a že sedmo leto deluje center za
starejše, ki smo mu nadeli ime Metulji.
Vsebina programa je namenjena in prilagojena ljudem v tretjem življenjskem
obdobju in izhaja iz potreb uporabnikov
– populacije v tretjem življenjskem obdobju. Skozi razvoj centra za starejše je bil
oblikovan program, ki uporabnikom vsak
dan omogoča preživeti kakovostno in
koristno. Program prinaša nove vsebine,
znanja, dogodke in doživetja, s katerimi
uporabniki ohranjajo svoje psiho-fizične
sposobnosti, razvijajo nove sposobnosti
ter premagujejo občutke nepotrebnosti in
osamljenosti.
Program predstavlja v občini še eno pomembno obliko in metodo dela in pomoči, ki je namenjena starejši populaciji,
in dobro dopolnjuje vse druge oblike in
metode dela ter pomoči starejši populaciji
v občini. Program zadovoljuje predvsem

nematerialne potrebe starejše generacije
– po druženju, pripadnosti, ustvarjanju,
sodelovanju, kakovostnem in aktivnem
preživljanju časa, ki ga starejši zapolnijo z
različnimi vsebinami. Starejša populacija
na ta način aktivno kakovostno preživi del
svojega prostega časa, kar dobro vpliva na
psiho-fizično zdravje uporabnikov.
V Centru za starejše Metulj se izvajajo redne vsakodnevne aktivnosti pa tudi občasne in nove vsebine. Občasne in nove vsebine se navezujejo na aktualne dogodke,
tradicionalno kulturo oziroma so prilagojene željam uporabnikov in obiskovalcev.
Program centra za starejše je nastal kot
odgovor na potrebe starejših občanov v
občini in kot odgovor na vedno več pripadnikov generacije tretjega življenjskega
obdobja in število se bo v prihodnosti še
povečevalo.
V centru za starejše se pletejo nove socialne mreže, ki nadomeščajo stare. Govorimo
o tako imenovanem pletenju »umetnih«
mrež, ki nadomeščajo stare neformalne

mreže (družino, sorodstvo, sosedstvo itd.)
in tako postajajo za populacijo v tretjem
življenjskem obdobju zelo pomembne
tudi kot mreže medsebojne pomoči in samopomoči.
In kaj vse počnemo v centru za starejše?
Telovadimo, se ukvarjamo z ročnimi deli,
igramo karte, namizni tenis, pikado, kegljamo, pojemo, plešemo, hodimo na pohode in izlete, vsakoletno letujemo na otoku
Rabu, pripravljamo in prirejamo proslave
ob različnih praznikih, razna predavanja.
Ob tem pa se predvsem srečujemo kot
ljudje.
Zato vse starejše občane in ljudi v tretjem
življenjskem obdobju vabimo, da se nam
pridružite in na ta način bolj kakovostno
preživite svoj čas. Izkoristite možnost, ki
vam je ponujena, in se pridružite različnim dejavnostim, ki potekajo v centru za
starejše. Storite nekaj zase in se nam pridružite. Veseli vas bomo.
Majda Vihtelič, strokovna vodja
Centra za starejše Slovenska Bistrica

ZAKLJUČEK POČITNIŠKEGA PROGRAMA
Na CSD Slovenska Bistrica v okviru storitve »Pomoč družini za dom« izvajamo
socialnopreventivni program »Laična pomoč družinam«, ki je namenjen otrokom,
mladostnikom in staršem iz socialno najranljivejših družin.
Kot veleva tradicija, smo tudi letošnje
poletje za otroke, vključene v program,
izvedli počitniški program. Letošnje poletje nam je bilo še posebej naklonjeno z
vročimi popoldnevi, ki so nam omogočili,
da smo lahko veliko dejavnosti izvedli na
prostem.
Prve počitniške dni smo za otroke organizirali kopanje na bistriškem kopališču, ki
so se ga otroci neizmerno veselili. Kopanja
so se udeleževali v velikem številu in se ob
neznosni vročini hladili v bazenu.

Julija smo organizirali tridnevni počitniški tabor na Boču, ki v našem programu
postaja neizbežna tradicija. Letošnji tabor
je bil še posebej športno in ustvarjalno
obarvan. Za otroke smo dnevno organizirali športne in družabne igre, večerne izobraževalne pohode, jutranje sprehode ipd.
Organizirali smo pravi spektakel, Boč ima
talent, na katerem se je vsak otrok predstavil s svojim edinstvenim talentom. Priča
smo bili neverjetnim pevskim in plesnim
spektaklom, pripovedovanju vicev, igranju klavirja in neverjetnim skritim talentom. Otroci so spoznali, da imamo lahko
več talentov in da je vsak talent edinstven.
Tabor na Boču je med nami spletel nova
prijateljstva, novo povezanost in nam ob
neverjetno zabavnem, sproščenem in za-

nimivem druženju polepšal poletje.
Za otroke smo organizirali nekaj krajših
pohodov po Oplotniškem in Bistriškem
vintgarju. Ob slabem vremenu smo za otroke organizirali športno obarvane dopoldneve v bistriški telovadnici, kjer so otroci
uživali v igranju nogometa, badmintona,
košarke.
Avgusta smo za otroke organizirali celodnevni izlet v Fieso, zaključno kopanje
na bistriškem bazenu s kosilom in druženje v Marinškovem domu (družabne in
športne igre, priprava in kuhanje kosil,
peka peciv, delavnice).
Konec meseca avgusta smo za otroke organizirali zaključni izlet na Jelenov greben
s kosilom. Pripravili so nam zanimiv in
pester program (hranjenje jelenov, delav-

Informator, oktober 2015

CENTER ZA SOCIALNO DELO, DRUŠTVA

nica na temo jabolko, pokušina jabolčnega štrudlja, jabolčnega soka in jabolčnega
čipsa, ogled sadovnjaka). Zaključnega izleta se je udeležilo veliko otrok, ki so se
poslovili od brezskrbnih počitniških dni
in se še zadnjič pred začetkom novega šol-

skega leta popolnoma sprostili.
Počitniškega programa v tolikšnem obsegu z vsemi dejavnostmi, ki smo jih izvedli,
ne bi bilo brez nesebične pomoči občin
Slovenska Bistrica, Makole in Oplotnica
ter vseh podjetij in posameznikov. Hvala
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vam še enkrat. Brez vaše pomoči naši otroci ne bi bili tako zadovoljni.
Ana Flis, vodja programa,
univ. dipl. soc. del.

6. VEČER LJUDSKEGA PETJA NA ČREŠNJEVCU
V petek, 18. septembra, je DI Črešnjevec
že šestič izvedlo večer ljudskega petja na
Črešnjevcu. Prireditev je potekala v sklopu praznika KS Črešnjevec in projekta
Občina po meri invalida. Naziv je občina
prejela leta 2014 z namenom povezovanja
in druženja vseh društev na območju občine in okolice.

Nastopilo je 13 skupin pevcev in godcev
iz bistriške občine, iz Prekmurja, Koroške, Vurberka in Haloz. Po koncertu so
prostovoljke in prostovoljci DI Črešnjevec
povabili na prigrizek in pijačo, tudi pecivo ni manjkalo. Nastopajoči in poslušalci
so se še pozno v večer zabavali ob petju
in igranju nastopajočih. Vsi nastopajoči so

zadovoljni zapuščali dvorano in obljubili,
da se bodo z veseljem odzvali na prihodnja vabila. Obljubili so si, da se ponovno
srečajo ob 7. večeru ljudskega petja na
Črešnjevcu.
Anton Kolar

2. MARIJIN MEMORIAL V LOVLJENJU RIB

DI Črešnjevec je v okviru krajevnega praznika KS Črešnjevec v soboto, 19. septembra, na ribniku Farovec organiziralo
ribiško tekmovanje v počastitev Marije
Mally, zveste članice društva in velike ljubiteljice ribolova.
Zjutraj so se ribiči zbrali v brunarici na
ribniku, kjer so se registrirali, se okrepčali
in izžrebali štartna mesta. Ribolova se je
udeležilo 33 tekmovalcev, poleg domačinov s Črešnjevca še člani invalidskih dru-

štev iz Podravja, Prekmurja in Koroške.
Ob 9. uri se je ribolov ob ribniku začel.
Ribiči so ob prvem ulovu bili navdušeni, a
bolj ko se je bližal konec tekmovanja, bolj
je bilo čutiti napetost tistih, ki niso imeli
sreče z ulovom.
Ob 13. uri je sodnik oznanil konec tekmovanja in začelo se je tehtanje. Po dobri
enolončnici, domačem kruhu in gibanici,
ki jo je pripravila Tilčka, sta sledili razglasitev najboljših in podelitev pokalov, ki jih

je izročil predsednik KS Črešnjevec Peter
Žišt.
Čas je hitro mineval. Ko so se prijatelji po
uspešnem dnevu poslovili, so si obljubili,
da se ponovno snidejo na 3. memorialu.
Naj poudarimo, da v ospredju ni bil rezultat, ampak druženje. Vsi so bili zmagovalci.
Anton Kolar
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PREDSTAVITEV MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA
SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR
Društvo deluje na območju 12 koroških
in 22 mariborsko-podravskih občin. Na
območju občine Slovenska Bistrica živi 44
slepih ali slabovidnih oseb, ki so včlanjene
v MDSS Maribor. V sklopu društva se v
javnem interesu izvaja šest posebnih socialnih programov za vse osebe z okvaro
vida, ne le za člane društva. Storitve znotraj teh šestih programov so namenjene

blažitvi psihičnih in socialnih posledic
delne ali popolne izgube vida, razvijanju
različnih spretnosti in veščin, potrebnih
za reorganizacijo življenja po izgubi vida,
informiranju in podpori pri uporabi tehničnih pripomočkov za kompenzacijo
izgube vida, kulturnemu in športnemu
udejstvovanju ljudi z okvaro vida ter čim
bolj samostojnemu in neodvisnemu živ-
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ljenju slepe ali slabovidne osebe v njenem
domačem okolju.
Društvo je lastnik stare mestne palače z
velikim vrtom in manjšo vrtno stavbo; vse
služi domu slepih in slabovidnih, ki se nahaja nasproti Univerzitetne knjižnice in v
neposredni bližini Stolne cerkve.
Naslov Doma slepih in slabovidnih in hkrati
sedeža društva je Gospejna ulica 11, 2000 Maribor; telefonska številka: 02 228 34 20; faks: 02
228 34 24; odzivnik: 02 228 34 34; splet: www.
drustvo-mdssmb.si; e-pošta: info@drustvo-mdssmb.si.

V sklopu projekta »Občina po meri invalidov« Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Medobčinskim društvom za slepe in slabovidne in projektom iHELP v mesecu novembru organizira dve brezplačni predavanji.
Predstavitev Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor z delavnicami bo potekala 4. novembra z začetkom ob
17. uri v Centru za starejše Metulj. Sklopi
predavanja bodo naslednji:
1.Kako ljudje z okvaro vida vidijo (gledali boste lahko skozi simulacijska očala
za različne očesne diagnoze: siva mrena,
glavkom, degeneracija rumene pege, okvara mrežnice zaradi diabetesa idr.).
2.Spoznali boste lahko nekatere pripomočke za premagovanje ovir zaradi izgube vida
(ura, tehtnica, meter, merilna posoda, šah,
Brajeva pisava idr.).
3.Izvedeli boste, katere storitve slepim in
slabovidnim ponuja Medobčinsko dru-

štvo slepih in slabovidnih Maribor, vprašali
boste lahko vse, kar vas v zvezi s to temo
zanima.
Delavnica bo trajala približno uro in pol,
vodila jo bosta Ivanka Kotnik in Denis Ciringer.
Občina Slovenska Bistrica je 1. aprila 2014
pristopila k projektu »Srcu prijazna občina«, h kateremu je trenutno priključenih
25 slovenskih občin. Varnostno mrežo
gradijo ljudje s ciljem povečevanja verjetnosti preživetja soljudi v primeru nudenja
prve pomoči. Poglavitna skrb je dobrobit
in varnost občanov, zato jim je omogočen brezplačni paket iHELP PREMIUM,
ki vključuje: SMS-alarmiranje, povečanje

SOS radija in seminar temeljnih postopkov oživljanja.
iHELP je brezplačna mobilna aplikacija, ki
v primeru nudenja prve pomoči aktivira
družino, prijatelje, sosede in uporabnike
iHELP-a v radiju 300 metrov ter reševalce
112 s samo enim klikom. Cilji:
• Povezati bližnje in omogočiti boljšo komunikacijo v nujnih primerih.
• Znižati trenutno visoko stopnjo umrljivosti v primeru nenadnega zastoja srca.
• Povečati informiranost o možnih načinih
pomoči žrtvam srčnega zastoja.
• Povečati mrežo defibrilatorjev.
• Učinkovito povečati možnosti reševanja
in skrajšati čas do nudenja prve pomoči.

Predstavitev iHELP-a s predavanjem
bo 18. novembra z začetkom ob 17. uri v
Centru za starejše Metulj.
Seminar bo potekal v treh sklopih:
1.Predstavitev projekta iHELP, problematika nenadnega zastoja srca, delovanje
aplikacije iHELP, projekt »Srcu prijazna
občina« itd.

2.Teoretični del oživljanja in uporabe defibrilatorja.
3.Praktični del:
–Kaj paziti, ko rešujemo življenje (lastna
varnost).
–Kako vemo, da je oseba mrtva, diha ali
ne diha, ali je pri zavesti.
–Kako vemo, kje je srce.

–Kako masirati srce (globina, hitrost in
pravilna pozicija).
–Kako se uporablja defibrilator.
–Vsak občan ima možnost poskusiti oživljanje na »ančki«.
Seminar bo trajal približno dve uri, vodil
ga bo Andraž Ogorevc.
Oddelek za družbene dejavnosti

SREČANJA DRUŠTVA AL-ANON

na sebi, nas vodi v osebno izpolnitev, v nov
način gledanja in doživljanja alkoholizma
ter v nov način življenja. Govorimo o tem,
kako živimo in delujemo po programu in
ga uporabljamo v vsem svojem početju.
Družinske skupine Al-Anon so skupnost
svojcev in prijateljev alkoholikov. Če je v
vašem domu težava alkohol ali trpite za
posledicami alkoholizma, se nam lahko
pridružite, ne glede na to, ali alkoholik še
pije ali ne. S svojimi bogatimi izkušnjami
smo vam pripravljeni brezplačno pomagati. V ljubečem ozračju boste deležni
razumevanja, tolažbe in opore; tako boste
zagotovo našli rešitev za svoje težave.

Društvo Al-Anon za samopomoč družin
alkoholikov je skupnost moških, žensk
in tudi otrok, katerih življenja so bila ali
so prizadeta zaradi prekomernega uživanja alkohola družinskega člana ali prijatelja. Alkoholizem je namreč družinska
bolezen, ker ne prizadene le alkoholika,
ampak vse, ki so z njim v kakršnem koli
odnosu. Posledica tega je čustvena, včasih
tudi fizična invalidnost.
Kdor se želi spoprijeti s temi bolnimi dogajanji, naj se čim bolj pouči o alkoholizmu in poišče orodja, ki jih do sedaj še ni
poznal ali preizkusil. Ena od zelo učinkovitih možnosti so vsekakor srečanja družinskih skupin Al-Anon s programom, ki
je duhovno usmerjen in smiselno prirejen

za pomoč svojcem. Srečanja lahko obiskujejo ljudje različnih starosti, narodnosti,
pripadniki različnih veroizpovedi, ateisti,
ljudje iz različnih socialnih, gospodarskih in kulturnih sredin. Vse nas združuje
samo ena in enaka težava – alkoholizem
v ožjem družinskem krogu. Edini namen
Al-Anona je pomagati družinam alkoholikov, ki so pripravljeni sprejeti našo pomoč. Ne postavljamo nobenih pogojev in
obveznosti, vsakega novega člana toplo
sprejmemo; ne dajemo nasvetov, ljudem
posredujemo svoje znanje in izkušnje, ki
so osebno pomagale nam. Zato novi člani kmalu začutijo sprejetost in pripadnost
sebi enakim ljudem in postanejo del tega
tvornega programa, ki nas usmerja v delo

Srečujemo se vsak torek od 19. do 21. ure,
razen ob praznikih, v prostorih Slomškovega doma v Slovenski Bistrici.
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BISTRIŠKI PODJETNIKI SKUPAJ NA MOSU
Udeležba bistriških podjetnikov na že
48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva na celjskem sejmišču je bila tudi
letos številna. Kljub odpovedim nekaterih
obrtnikov v zadnjem trenutku zaradi prezasedenosti z delovnimi obveznostmi in
naročili se je sejma udeležilo 17 razstavljavcev, kar je največ doslej.
Tradicionalno se sejma pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica že
vrsto let udeležujejo podjetja: Pasarstvo
Feltrin, Primož Feltrin, s. p.; Rastlinjaki
Gajšek, d. o. o.; Lesna galanterija, Daniel
Gajšt, s. p.; Šternmatik, Oskar Štern, s. p.,
in podjetje Rajh Plus, d. o. o., s programom Dukin. Po nekaj izpuščenih sezonah
sta letos ponovno razstavljali podjetji Elektromehanika, Cvetko Bezget, s. p., in Mizarstvo, Mihec Žišt, s. p. To govori v prid
dejstvu, da je promocija na sejmu vendarle pomemben dejavnik pri sklepanju novih poslov. Med podjetji, ki na celjskem
sejmu razstavljajo samostojno, izven organizacije RIC, so večji bistriški obrtniki in
podjetja, kot na primer podjetji Hosekra,
d. o. o., in Unidel, d. o. o.

Na letošnjem sejmu je bilo opaziti kar
nekaj novosti. Prisotnih je bilo več tujih
razstavljavcev kot minula leta, predvsem
iz azijskih držav, kar je pokazatelj globalizacije svetovnih trgov in vse večje konkurence, zato je pomembno, da se domača
podjetja na sejmih pojavljajo in predstavljajo.
Torej je sofinanciranje sejemskih nastopov, ki jih za podjetja iz občine Slovenska
Bistrica iz proračunske postavke »Promocija bistriškega gospodarstva« zagotavlja
Občina, še kako dobrodošlo, kar številna
podjetja in obrtniki že leta s pridom izkoriščajo.
Tretjič so se v sklopu Konzorcija Ritoznojčan pod blagovno znamko »Ritoznojčan – doživetje okusov« na sejmu
predstavili vinogradniki; razstavljali so:
Vinogradništvo Repnik, Vinogradništvo
Frešer, Vila Platana, d. o. o., Trajnostno
kmetovanje Zorjan, Domačija Gora pod
lipo ter Vinogradništvo in vinarstvo Vehovar. Za tematsko obarvano opremo razstavnega prostora sta letos s svojimi razstavnimi eksponati poskrbela Mizarstvo

Fifer, Zvonko Fifer, s. p., z masivnimi rezbarjenimi kletnimi vrati in podjetje Aleša
Wenzla s pohištvom, izdelanim iz starih
»barrique« sodov.
Če strnemo vtise z letošnjega celjskega
sejma, ne moremo mimo dejstva, da kljub
navidezno manjši kupni moči konkurenca med ponudniki/razstavljavci iz leta v
leto raste. Krepi se prisotnost izdelkov in
blaga iz vseh koncev sveta, konkurenčnost
pa dviguje kakovost izdelkov. Prav zaradi
tega je prisotnost lokalnih podjetij na sejmih še kako pomembna. Ob široki paleti
ponudnikov se je vredno potruditi in trgu
ponuditi kakovostne domače izdelke.
Z gostinsko-turistično ponudbo pa je
tako: za zahtevnega evropskega turista
je dovolj dobra le vrhunska, to je odlična ponudba. Temu nivoju se je blagovna
znamka »Ritoznojčan – doživetje okusov«
zelo približala. Na razstavnem prostoru
bistriških vinarjev je bila letos gneča kot
še nikoli poprej ...
Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
2015 V SLOVENSKI BISTRICI
September velja za zadnji poletni mesec,
ko še lahko za pot po opravkih uporabimo kolo ali se na pot odpravimo peš, brez
dežnika. Za daljšo razdaljo pa izberemo
kombinacijo prevozov.
»Izbiraj, spreminjaj, združuj« je bil letošnji slogan vseevropskega tedna mobilnosti, ki promovira alternativne načine
prevozov. Zaključili smo ga na zadnji koledarski poletni dan. Zaključne prireditve
na osrednjem mestnem trgu v Slovenski
Bistrici so se udeležili številni obiskovalci.
Tokrat so na svoj račun prišli predvsem
otroci, šolarji, dijaki ... Bilo jih je za poln
trg in lepo jih je bilo videti. Predstavili so
se ponudniki otroških koles in opreme,
e-koles, servisa koles. Tokrat je bila v središču pozornosti ladja, natančneje »gusarska ladja«. Člani motorističnega kluba
Grofi Attems so predstavili varno vožnjo
na motociklih pa tudi »chefov« kolesarski
golaž ni manjkal.
Kolesarska pot EuroVelo skozi Slovensko
Bistrico je vsebinsko pripravljena, na trasi 26 kilometrov dolge kolesarske poti čez
ozemlje naše občine je potrebno postaviti
le še 18 oznak »totem sign«. Za dvig razpoloženja je kot že mnogokrat ob prireditvah poskrbela stojnica lokalnih dobrot
iz spletne tržnice Jem domače .si. Dišalo

je po gibanici, potici, domačem kruhu in
jesenskem sadju iz bližnjih sadovnjakov.
Skratka, bil je še en lep, sončen in zanimiv
poznopoletni dan v središču Slovenske Bistrice. Posvetili smo ga varni, zdravju in
okolju prijazni ter trajnostni mobilnosti.
Na vseevropski dan brez avtomobila.
Mladim slikarjem, ki so na temo kolesarjenja ustvarjali likovna dela, je ob nagovoru občanom župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar podelil nagrade za
najbolj izvirne likovne dosežke. Izbrana
likovna delo bodo v obliki mestnih razglednic na voljo v turistično informativni pisarni v centru mesta.
Med aktivnostmi in dogodki, ki smo jih
v tednu mobilnosti izvajali, naj omenimo
še: v amfiteatru Srednje šole Slovenska Bistrica smo v okviru letošnjega ETM 2015
izvedli interaktivno predavanje na temo
trajnostne mobilnosti. Osmo- in devetošolci obeh mestnih osnovnih šol ter dijaki
srednje šole so z zanimanjem spremljali
predavanje strokovnjakov Josipa Rotarja
iz Mariborske kolesarske mreže in Manice Maček iz podjetja, ki izdeluje električna
kolesa. Tudi sobotna prireditev na parkirišču pred tovarno Impol, sejem starodobnih vozil in opreme, je minila v dobrem
razpoloženju, ob množičnem obisku in

zanimivi ponudbi. Na sejmu smo v sklopu
še ene akcije ETM 2015 izvedli dražbo rabljenih koles. Pestra ponudba obnovljenih
koles iz Kolesarskega centra Germ in Servisa koles Šalamun je pritegnila številne
radovedneže. V času sejma je obiskovalce
na prireditev in po mestu prevažal turistični vlak. Bistričani, predvsem najmlajši,
so ga dodobra izkoristili.
V Razvojno informacijskem centru že načrtujemo nadaljnje korake. Pripravljamo
se na izdelavo Celostne prometne strategije za občino Slovenska Bistrica (CPS). Ministrstvo za infrastrukturo je namreč začelo z aktivnostmi za pripravo prometnih
strategij slovenskih občin, področij, ki se
uvrščajo med razvojne prioritete evropske
skupnosti, ta ga tudi finančno podpira.
Ljudem in okolju prijazna ter učinkovita
prometna infrastruktura oziroma prometni sistem je namreč tudi pokazatelj razvitosti, urejenosti in trajnostne naravnanosti urbanega okolja, v katerem živimo in
delujemo. Prav vsi pa lahko tudi tvorno
sodelujemo in po svojih najboljših močeh
prispevamo k varnejši, učinkovitejši ter
zdravju in okolju prijazni mobilnosti.
Tomaž Pristovnik,
RIC Slovenska Bistrica
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ZAHVALA ZA SODELOVANJE PRI POVEZOVANJU
KMETIJSTVA S TURIZMOM

Za nami je prireditev Podobe bistriških
domačij (PBD), 19. zapovrstjo. Doživeli
smo domačnost v gradu v Slovenski Bistrici, si ogledali kmetiji Pušnik in Brumec, starodobnike ... Grajsko dvorišče je
zaživelo ob predstavitvah, delavnicah in
prodaji. Gostili smo šole, vrtce in uživali z
njimi. Grad nas je sprejel in ogledali smo
si vse razstave ter pokušali nagrajene kruhe in potice.
Ekipa mladih novinarjev je spremljala dogajanje na delavnicah turističnih in kmetijskih društev in predstavitev inovativne
kmetije 2014. V knjižnici smo si ogledali
razstavo del članov Likovnega društva
Paleta in se seznanili z ekološko kmetijo
Podgrajšek.
Obkrožale so nas dobre prakse in seznanili smo se s kar nekaj projekti Lokalne
akcijske skupine. Naravne in kulturne

znamenitostih mesta in okolice smo si
ogledali s turističnim vlakcem ali avtobusom Oldijem. Čebelarji pa so v svojem
centru pripravili tekmovanje v kuhanju
krompirjevega golaža.
»Podeželje v mestu« je prispevalo seznanitev z domačim okoljem, domačimi
pridelki in znanji. Šolanje v kmetijskem
sektorju je izziv, saj poklic zahteva vedno
več znanja z različnih področij. Dediščina
in dopolnilne dejavnosti zahtevajo še dodatne zahteve in znanja. Vsak sektor, od
turizma, kmetijstva, šolstva do kulture,
prispeva svoj del k razvoju. Povezovanje
nam zagotavlja kakovost življenja in krepi
gospodarske moči.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripravili
ocenjevanje ali delavnice, in vsem, ki so
prispevali svoj delež – finančno, materialno in tudi z dobro voljo in naklonjenostjo!

Za okusno pokušino pohorskega piskra
so poskrbeli člani TD Cokla Tinje (petek)
in TD Jelka Šmartno na Pohorju (sobota).
Za kulinarično razstavo in dišeče gibanice
ter pokušino kruha in peciva so poskrbele pridne roke članic Društva kmetic Slovenska Bistrica in KSS Slovenska Bistrica.
Grajska tržnica se je predstavila s pridelovalci ob pomoči Zavoda za kulturo in čaka
obiskovalce ob sobotah dopoldan. Tudi
spletna tržnica deluje naprej, zato vabljeni,
da se pridružite in kupujete v Jemdomace.
si.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, se seznanili
z domačo pridelavo in ponudbo, ki, verjamem, lahko popestri naš jedilnik. Hvala za obisk in spomnite se, kako je dišalo
domače.
Slavka Zafošnik

USTANOVNA IN VOLILNA SKUPŠČINA
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS DOBRO ZA NAS
V petek, 4. septembra, je bila v okviru
prireditve Podobe bistriških domačij slovesno podpisana Partnerska pogodba o
ustanovitvi in o delovanju Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas, s čimer
se je uradno začela reorganizacija dosedanje Zadruge LAS Dobro za nas, z. b. o.
Partnersko pogodbo je podpisalo 49 partnerjev, vsi ostali člani (skupaj jih je v LAS
včlanjenih 130) pa bodo skladno z izpolnjeno Izjavo o včlanitvi v LAS podpisali
aneks k pogodbi.
V torek, 6. oktobra, ob 17. uri je v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica
potekala ustanovna in volilna skupščina
LAS Dobro za nas. Udeležba je bila visoka,
saj se je skupščine udeležilo kar 81 članov.
Po seznanitvi z vsebinskimi in finančnimi
okviri LAS so člani najprej potrdili Pravila LAS Dobro za nas, v nadaljevanju pa

za vodilnega partnerja izbrali Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica.
Sledile so volitve v organe upravljanja in
organe nadzora. Rezultati volitev:
V upravni odbor so bili izvoljeni:
–Branko Žnidar, Občina Slovenska Bistrica,
–Klavdija Majer, Občina Poljčane,
–Igor Erker, Občina Makole,
–Tanja Kosi, Občina Rače-Fram,
–Marko Pavlič, Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica,
–Mateja Brumec Mikec, Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica,
–Matej Rajh, Rajh plus, d. o. o.,
–Modest Motaln, Moji pogledi, Modest
Motaln, s. p.,
–Leopold Turk, MTZ Slovenska Bistrica,
–Helenca Kapun, Kmetijsko društvo Slovenska Bistrica,
–Milena Furek, TD Breza Pragersko,

–mag. Brigita Kruder.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni:
–mag. Anton Bergauer, PGD Fram,
–Marija Kresnik, KGZS-KGZ Ptuj, KSS
Slovenska Bistrica,
–Slavka Zafošnik.
Po razglasitvi rezultatov volitev so člani
upravnega odbora med seboj izvolili predsednika. Soglasno so za predsednika LAS
Dobro za nas izbrali Branka Žnidarja,
predstavnika Občine Slovenska Bistrica.
Novo izvoljenemu predsedniku ter članom upravnega in nadzornega odbora
čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri
nadaljnjem delu. Ena izmed prvih nalog
bo potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, saj se rok za njeno
oddajo (30. oktober 2015) hitro približuje.
Mirjana Predikaka,
RIC Slovenska Bistrica
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Martinovanje

V Slovenski Bistrici

v sredo, 11. novembra 2015, na Trgu svobode
od 11. ure in 11 minut do 22. ure
Na stojnicah se bodo predstavili posamezni
vinogradniki, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in
Konzorcij Ritoznojčan. Ponujali bodo mlado vino in
kulinarične dobrote.
Ob 16. uri se bo začela osrednja prireditev letošnjega
martinovanja, s kulturnim program in blagoslovom
vina, vinogradniki pa bodo na prizorišče pripeljali sod
z vinom ritoznojčan in ga slovesno predali županu
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivanu Žagarju, ki bo
nato vino razdelil med obiskovalce prireditve.
Dogajanje bodo popestrili Vaberški fantje iz Kovače
vasi in folklorna skupina Klasje s Črešnjevca, za zabavo
in glasbo bo poskrbel ansambel Žargon.
Pridružite se nam!
Vabi RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z Društvom
vinogradnikov Ritoznoj in Konzorcijem Ritoznojčan.
Pokrovitelj prireditve: Občina Slovenska Bistrica. Sponzorji: Rastlinjaki Gajšek, Petre, d. o. o., Komunala Slovenska Bistrica, Vigrad, d. o. o., Radio Rogla,
Tednik Panorama, Javni zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica.

JAVNO POVABILO ZA SODELOVANJE NA BOŽIČNEM SEJMU
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica tudi letos organizira božični sejem s pestrim spremljevalnim
programom, s katerim želimo obogatiti praznični utrip v Slovenski Bistrici.
Sejem bo potekal od 17. do 24. decembra 2015 na Trgu svobode v Slovenski
Bistrici.
K sodelovanju vabimo ponudnike za
prodajo domačih proizvodov, regijskih
produktov, novoletnih daril, novosti
na trgu in enogastronomske ponudbe.
Prijavijo se lahko samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki
so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet tega javnega povabila.
Ponudniki, ki bodo sodelovali na sejmu, se bodo izbirali na podlagi naslednjih meril:
• vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (po vzoru sorodnih božičnih
sejmov),
• spremljevalni program (animacija,
pospeševanje prodaje izdelkov),

• inovativnost prodajnega programa in

prodajnega prostora,
• prispevek v izdelkih za nagradno žrebanje,
• do zapolnitve razpoložljivih zmogljivosti.
Cena najema sejemske hiške znaša 40 €
na dan, v primeru najema hiške za vse dni
trajanja sejma pa 30 € na dan. Cena najema stojnice znaša 20 € (večje/zelene 25 €)
na dan, v primeru najema stojnice za vse
dni trajanja sejma pa 10 € (večje/zelene 15
€) na dan.
VLOGA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:
1.polni naziv predlagatelja (pravne osebe,
podjetnika, posameznika): predstavnik
predlagatelja oz. direktor, davčna številka, EMŠO, matična številka, TRR in naziv
banke;
2.točen naslov predlagatelja, telefonsko
številko, na kateri ste dosegljivi, in naslov
e-pošte;
3.dokazilo iz vpisa v register samostojnih
podjetnikov ali posameznikov za opra-

vljanje dejavnosti;
4.za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra (fotokopija ustreznega dovoljenja za prodajo);
5.kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja prodaje – reference;
6.vsebinski in terminski program za
spremljevalne aktivnosti (ni pogoj);
7.fotografije in/ali opis izdelkov, ki so
predmet prodaje.
Vlogo oz. prijavo z obveznimi prilogami je potrebno dostaviti na naslov
Turistično informativni center Slovenska Bistrica, Trg svobode 17, 2310 Slovenska Bistrica, ali poslati po e-pošti
info@tic-sb.si najpozneje do 5. novembra 2015.
Kontaktni osebi: Ivana Pečovnik in
Goran Furlan (TIC Slovenska Bistrica), telefonska številka: 02 843 08 10,
številka mobilnega telefona: 041 735
588, elektronska pošta: info@tic-sb.si.
O izboru vas bomo obvestili do 10. novembra 2015 po e-pošti.
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SLOVENSKA VOJSKA
VABI V SVOJE VRSTE
Odločitev posameznika o poklicni karieri
je ena izmed zahtevnejših in pomembnejših, še posebno v mladih letih, ko si
tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski (SV) odpiramo vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam pridružite,
se preizkusite in si potrdite, da zmorete
in se znate odločati, kje boste v prihodnje uresničevali svoje ambicije. Možnosti
zaposlitve v SV so zelo različne. SV je vir
praktičnega znanja, ki je uporabno tudi v
zasebnem življenju. Naredite prve poklicne korake in postanite del organizacije, ki
omogoča realno prihodnost.
V preteklih letih se je SV v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidatkami
in kandidati do predvidenega številčnega
stanja. Lani in letos ponujamo možnost
nadomestitve za tiste, ki odhajajo v pokoj,

in tudi druge, ki so se odločili, da bodo
svojo poklicno pot nadaljevali zunaj SV
in so si tudi zaradi izkušenj in dodatnega
znanja poiskali zaposlitev zunaj SV. Predvidevamo, da bomo letos lahko ponudili
zaposlitev še do 300 novim vojakinjam in
vojakom.
Kaj vam prinaša delo poklicne vojakinje
in poklicnega vojaka?
1.Če boste sklenili pogodbo za pet let, boste po opravljenem temeljnem vojaškem
usposabljanju dobili denarno nagrado v
višini povprečne bruto plače v Sloveniji.
2.Redno plačo, ki je zagotovljena na predvideni datum.
3.Možnost odhoda v mednarodno operacijo in na misijo, na kateri se plača tudi
potroji, za namestitev in hrano v času sodelovanja na misiji pa poskrbi SV.
4.Zadovoljstvo v
trdnih in kolegialnih kolektivih,
v katerih sta skupinsko delo in
ustvarjanje najpomembnejša.
5.Delo z vojaško
tehniko in opremo, kar je dinamično in zahteva
natančnost
in
požrtvovalnost.
Vojakinjam
in
vojakom se lahko
pogodba o zaposlitvi podaljšuje

do 45. leta. Po tem času jim pripadajo pravice, ki jih predvidevata Zakon o obrambi
in Zakon o službi v SV. Vojaku pripadajo
finančna sredstva, ki jih je SV zanj plačevala na njegov račun obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je ob
zaposlitvi v Slovenski vojski za 15 let približno 15.000 evrov bruto, in pravica do odpravnine, če je imel sklenjeno pogodbo v
SV vsaj 15 let.
SV vojaku ponudi prehod na drugo prosto
delovno mesto na Ministrstvu za obrambo
ali v drugih državnih organih. Če ni prostih delovnih mest, lahko vojak izbere eno
izmed naslednjih možnosti:
1.pravico do usposobitve za civilni poklic (plačilo stroškov šolanja, ki traja do tri
leta);
2.zaposlitev pod ugodnejšimi pogoji zunaj
SV. Delodajalec, ki je zaposlil vojaka, ima
pravico do povračila prispevkov iz plač za
prva tri leta zaposlitve oziroma za pet let,
če je vojaka zaposlil za deset let;
3.vojak se lahko odloči, da bo dobil enkratni znesek (bruto do 42.000 evrov), ki bi
jih ministrstvo plačalo delodajalcu v petih
letih kot povračilo prispevkov iz plače.
Simon Korez
Če vas zanimata dinamično in razgibano
delo ter pisarna v naravi, se nam pridružite! Za več informacij obiščite spletni
strani www.postanivojak.si in www.slovenskavojska.si.
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USPEŠNO ZAKLJUČEN ČEZMEJNI
V mesecu septembru smo uspešno
zaključili čezmejni projekt ROJSTVO
EVROPE, ki smo ga skupaj s projektnimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške izvajali v okviru Operativnega programa
SI-HR 2007–2013.
Namen projekta je bil ohraniti in revitalizirati kulturno dediščino arheoloških
najdišč in z izvedbo
skupnih čezmejnih
aktivnosti opozoriti
na enoten kulturni

prostor, ki nas povezuje že od davnine.
V okviru projekta smo si pridobili številna
nova znanja s področja interpretacije in
popularizacije kulturne dediščine, ogledali smo si primere dobrih praks, izmenjali
izkušnje, izobrazili interpretatorje dediščine, arheološko raziskali dve najdišči,

Foto: Borut Brumec

Z raziskavami v okviru projekta smo za naše arheološko najdišče
na Pohorju postavili dobre temelje za razvoj kulturnega turizma v prihodnjih letih.

izvedli številne delavnice na arheoloških
najdiščih, prisluhnili strokovnim predavanjem, izdelali replike in spominke, posneli
film, izdali strokovno publikacijo, odprli
razstavo ter poskrbeli za sodobno opremo
arheoloških najdišč in skupni promocijski
material. Vzpostavljena je bila tudi skupna spletna stran projekta (www.rojstvo
-evrope.si).

Foto: Gregor Babič
Prečudovita steklena jagoda, s kakršnimi
so se olepšale dame tedanjega časa, z veseljem pa bi jo nosile tudi v današnjih dneh.
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PROJEKT ROJSTVO EVROPE

Delavnice, ki smo jih izvedli v času arheoloških raziskav na
Ančnikovem gradišču, so bile namenjene vsem, ki jih je zanimalo izkustvo preteklega življenja.
Foto: Gregor Babič
Gospe, željne spoznanja, kakšno je delo arheologa, so morale izprazniti
jame, v katerih so našle tudi črepinje lončka.

Projekt je bil delno sofinanciran
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Foto: Martina Zanjkovič
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Napovednik prireditev Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
(oktober– december 2015)
•30. oktober, 13.30: Komemoracija pri kostnici
na bistriškem pokopališču

• Več o dogajanju v Bistriškem gradu na spletni strani
http://www.zavod-ksb.si/ in na Facebook strani Grad Slovenska Bistrica.

• Prav tako spremljate in komentirajte objave starih razglednic in fotografij na Facebook strani »Fotografi – kronisti
bistriške preteklosti« iz arhiva Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.

• Enotirna železnica Črešnjevec–Slovenska Bistrica, zgrajena leta 1908. Vlak (JŽ 151-001) je po njej vozil vse do
konca leta 1965. Proga je bila dolga 3,6 kilometra.

•28. november, 19.00: Koncert vokalne
skupine Vivere ob 20-letnici delovanja

•3. november, 18.00:
Odprtje razstave del Društva invalidov Slovenska
Bistrica
•10. december, 19.00:
Koncert okteta Planika ob 35-letnici delovanja
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190 LET IMPOLA
Družba Impol iz Slovenske Bistrice letos
praznuje 190 let svojega obstoja. Ob pomembnem jubileju so osrednje srečanje
vseh zaposlenih pripravili v sklopu 18.
športnih iger industrijske cone Impol.
Na letošnji Impoliadi je v tekmovalnem
delu nastopilo več kot 600 zaposlenih,
zaključnega dela na dvorcu Štatenberg pa
se je udeležilo 800 ljudi. V petek, 4. septembra, je na kolesarskem vzponu z Zgornje Bistrice do Tinja nastopilo 40 kolesarjev. Najboljši je bil Miran Dovnik s časom
13 minut in 19 sekund. V konkurenci
žensk je slavila Mojca Vidmar, ki je do
cilja potrebovala nekaj več kot 20 minut.
V petkovem programu so tekmovali tudi
kegljači in kegljačice v ekipnem in posamičnem delu, ekipe v badmintonu, šahisti in strelci z zračno puško ter prvič letos
tudi igralci taroka. Pika na i petkovega dogajanja je bila revijalna nogometna tekma
med mlajšim in starejšim moštvom. Mlajši so zmagali z 2 : 0.
Sobotni del je bil še bolj pester. Turnir v
malem nogometu so odigrali v športni
dvorani in srednji šoli. Najboljša je bila ekipa Livarne, drugo mesto so osvojili Profili,
tretje pa Valjarna. Odbojkarji so se pomerili v telovadnici na Črešnjevcu. V tenisu
je v ženski konkurenci slavila Mateja Fajs.
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Zelo zanimiv je bil tudi atletski mnogoboj
(tek na 60 metrov, suvanje krogle, skok v
daljino z mesta in tek na 400 metrov). V
ženskem delu si je svojo drugo zlato medaljo priborila Mojca Vidmar (vsak udeleženec iger lahko nastopi samo v dveh
disciplinah). V košarki je zmagala ekipa
Valjarna, v metanju trojk je bil najboljši
Mihael Čretnik, v metanju prostih metov
za ženske pa je slavila Metka Arzenšek. V
ribolovu ob ribniku na Pragerskem so bili
v ekipnem delu najboljši ribiči iz Rondala,
med posamezniki je zmagal Aleš Vešnik iz
Kaldere. Pohoda okoli dvorca Štatenberg
se je udeležilo 52
pohodnikov, tekmovanje v pikadu
in ruskem kegljanju pa so izvedli
na zaključnem
pr i re d it ve n e m
prostoru.
Osrednja prireditev ob 190-letnici
Impola se je začela z nastopom
godbe na pihala
s Spodnje Polskave. Osrednji
govornik je bil

predsednik upravnega odbora Impola Jernej Čokl. Zbrane je nagovoril tudi glavni
izvršni direktor podjetja Edvard Slaček.
Sledila je podelitev pokalov in medalj. Jernej Čokl, Edvard Slaček in podpredsednik
upravnega odbora Impola Vlado Leskovar
so skupaj podelili 13 kompletov pokalov
in več kot 100 medalj.
Precej pozornosti je pritegnil dokumentarni film o zgodovini Impola, ki ga je
zrežiral Marjan Šrimpf. Ob zaključku prireditve ob 190-letnici so udeležencem razdelili še torto velikanko.
T. A.

POMEMBNE OSEBNOSTI OBČINE

zbirke je odločitev, da posameznih oseb,
ki še živijo, v zbirko ne bomo vključevali.
Zavedamo se tudi, da takšna zbirka ne
more biti nikoli dokončana, saj se ustavi
v trenutku, ko so v določenem času zbrani
vsi podatki. Pa še takrat ni popolna, saj
lahko imajo različni sestavljavci tudi
različne kriterije za uvrstitev v zbornik.
Naš namen je predvsem ta, da se začnemo
zavedati, da so tudi naši občani pomembno
prispevali k slovenski zgodovini in razvoju
naše države.
Silvo Husu

Slovenska Bistrica je imela in ima veliko
posameznikov, ki niso bili pomembni le za
našo občino, temveč so nekateri s svojim
delom dali prispevek tudi širši skupnosti,
ne le na področju občine, ampak tudi
drugod po Sloveniji, marsikateri pa tudi
izven njenih meja. Delovali so na področju
bodisi gospodarstva, športa, kulture, vere,
znanosti ali šolstva idr. Med njimi so tisti,
ki so se tukaj rodili, in tisti, ki so na tem

območju delovali.
V Zavodu za kulturo pripravljamo
zbornik oseb, ki so še posebej izstopale.
Vse prevečkrat se namreč dogaja, da ne
znamo dovolj ceniti prav ljudi, ki so naše
gore list, medtem ko znamo druge kovati
v zvezde. Zbirka je začela nastajati že v
prejšnjem desetletju, ko je prve podatke
zbral Stane Gradišnik. Mi njegovo delo
sedaj nadaljujemo. Osnovni princip
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Gasilska zveza je članica sveta in poveljstva
podravske regije. Preko regije zastopamo
naše interese in sodelovanje z Gasilsko
zvezo Slovenije, ki je najvišji organ gasilske
organizacije v Sloveniji.

ALOJZ KOCIJANČIČ,
PREDSEDNIK GZ SLOVENSKA BISTRICA
Gasilska zveza Slovenska Bistrica je bila
ustanovljena 2. septembra leta 1955.
Kakšni so bili začetki? Kdo so bili glavni
pobudniki?
Po razpustu Okrajne gasilske zveze
Maribor so gasilska društva potrebovala
organizacijo, ki bi urejala in zastopala
interese vseh gasilskih društev v občini
Slovenska Bistrica. Pobudniki ustanovnega
občnega zbora Občinske gasilske zveze
Slovenska Bistrica so bila vsa društva v
tedanji skupni občini. Na tem občnem
zboru je bil sprejet statut in opredeljene so
bile glavne skupne naloge, kot so načelo
strokovne enotnosti, sodelovanje in
usklajevanje dela gasilskih enot, obravnava
vprašanj skupnega pomena za vsa društva,
nudenja strokovne pomoči, sistematičnega
strokovnega izobraževanja in sodelovanja
z vsemi organizacijami v prizadevanju za
razvoj in napredek varstva pred požari.
Danes v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica
deluje 14 društev, in sicer 13 prostovoljnih
teritorialnih in prostovoljno industrijsko.
Pod svojim okriljem združujete in
nudite podporo društvom, ki prihajajo
iz občin Makole, Oplotnica, Poljčane in
Slovenska Bistrica. Že iz tega podatka
lahko razberemo, da je potrebno zelo

veliko sodelovanja in usklajevanja. Kako
ste torej organizirani? Katere dejavnosti
izvajate?
Gasilska zveza Slovenska Bistrica ima
danes 14 članic iz navedenih občin.
Nameni, cilji, dejavnosti in naloge so
natančno opredeljeni v statutu GZ. Prav
tako tudi način upravljanja ter pravice in
dolžnosti. V državi Sloveniji je po trendu
nastanka novih občin prišlo tudi do
ustanavljanja novih gasilskih zvez. V naši
gasilski zvezi pa smo bili mnenja, da smo
skupaj močnejši in da lahko uskladimo
svoje delo, naloge in financiranje. Tako
smo kljub ustanovitvi novih občin ostali
skupaj, kar se je pokazalo za zelo dobro.
Namen delovanja GZ je povezovanje PGD
in PIGD na območju občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole,
prevzemanje dogovorjenih skupnih nalog
in izvajanje nalog, predpisanih z Zakonom
o gasilstvu, v skladu z Zakonom o društvih,
Statutom Gasilske zveze Slovenska Bistrica,
Statutom Gasilske zveze Slovenije, Pravili
gasilske službe in Posebnimi pravili
gasilske službe prostovoljnih gasilcev in
izvrševanje lastnih obveznosti. GZ deluje
na območju, ki ga pokrivajo njeni člani,
in sicer na območju občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole.

Slovensko gasilstvo je v razmahu, tako
po rasti števila članov kakor tudi po
strokovni usposobljenosti in operativni
pripravljenosti gasilskih enot. Kakšno je
stanje v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica?
Skupno število vseh članov, članic, mladine
in starejših gasilcev je v Gasilski zvezi
Slovenska Bistrica 2300. Od tega je 484
operativnih gasilcev in gasilk s potrebno
zaščitno opremo in ustrezno strokovno
usposobljenostjo. Članstvo se iz leta v leto
povečuje. Velik poudarek je na vključevanju
mladih v gasilsko organizacijo. Delo v
gasilski organizaciji je tako zastavljeno,
da vsak član, članica, starejši gasilec ali
pripadnik mladine doda svoj delež in
pripomore k naši uspešnosti. Operativna
pripravljenost gasilskih enot se je gradila
načrtno skozi dolgo časovno obdobje s
finančno podporo lokalne skupnosti in
lastnimi sredstvi. Izhaja še iz skupne občine
in se je potem nadaljevala tudi z razdružitvijo
občine Slovenska Bistrica. Rezultat tega je,
da vsa gasilska društva po opremljenosti
dosegajo postavljena minimalna merila
strokovne usposobljenosti članov in
opreme za zagotavljanje požarne varnosti
in vseh nalog zaščite in reševanja ljudi in
premoženja pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Vemo, da ste gasilci vedno pripravljeni
pomagati. Pri tem tvegate svoja življenja
v boju s požari ter pri reševanju ljudi
in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah. Za svoje delo pa ne pričakujete
povračila. To so ljudje na najboljši
možni način spoznali ob ledeni ujmi
leta 2014. Tudi na našem območju ni
bilo nič drugače. Kako se spominjate teh
zahtevnih dogodkov?
Ledena ujma z žledom je zajela skoraj
celotno državo in tudi čas trajanja je bil
sorazmerno dolg. Gasilci smo ob teh
dogodkih dokazali, da smo najbolje
organizirana in vedno pripravljena sila za
V službenem redu iz leta 1895 je jasno
zapisano naslednje: »Za vzprejem v gasilno društvo treba je neomadeževanega
imena, poštenega značaja in krepkega
zdravja.« Iz tega je razvidno, da so bili
gasilci oziroma takrat imenovani ognjegasci pomemben in predvsem ugleden
del družbe.
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interveniranje ob takih dogodkih. Tudi
odzivni čas za aktiviranje enot je izjemno
kratek. Ob takšnih dogodkih se aktivirajo
tudi štabi vodenja, saj sodeluje izjemno
število enot.
Ob tem ste se tudi marsikaj naučili. Kako
ste torej pripravljeni za morebitne nove
večje nesreče?
Ti dogodki so nam dali smernice za naše
prihodnje delo, saj so zaradi podnebnih
sprememb takšni dogodki vedno
pogostejši. Zato še več vlagamo v strokovno
usposobljenost in izobraževanje članstva,
da se lahko spopade s takšnimi dogodki.
Zagotavljanje opreme za takšne izredne
dogodke se je tudi povečalo. Tukaj gre
zahvala tudi Civilni zaščiti v vseh občinah
z izrednim posluhom za zagotavljanje
opreme v skladu z zmožnostmi.
Gasilska društva so v naših krajih in vaseh
pogosto najpomembnejša organizacija, ki
povezuje ljudi, seveda pa je tudi v mestu
Slovenska Bistrica dobro poskrbljeno za
požarno varnost.
Prav tako ne smemo pozabiti, da dobro
skrbite tudi za veselje in izobraževanje

INTERVJU
v svojem okolju. Tako v zadnjem času
še posebej veliko pozornosti namenjate
delu z mladimi. In zakaj se po vašem
mnenju mladi odločajo za gasilstvo?
Delo z mladimi je ena najpomembnejših
nalog v gasilstvu. Trudimo se vključevati
čim mlajše in jih z ustrezno animacijo in
spoznavanjem gasilskih veščin in opreme
pritegniti za bodoče zahtevno delo in
pripadnost gasilski organizaciji. To je zelo
zahtevno delo, zato zahvala vsem, ki delajo
na tem področju.
Kako ste se vi osebno vključili med
gasilce? Kaj vas je najbolj pritegnilo?
Gasilstvo je bilo že v moji družini tradicija.
Zato je bila odločitev kar samoumevna.
V gasilske vrste sem vstopil pred 45 leti.
V tistem času se nas je vključilo veliko
vrstnikov in z veseljem ugotavljam, da
še skoraj vsi pripadamo tej organizaciji.
Prvi stiki so morda iz radovednosti do
spoznavanja dela in opreme v gasilskih
društvih. Sčasoma pa se v vsakem članu
razvije potreba pomagati nekomu, ki je
v stiski zaradi izrednih dogodkov, kot sta
požar ali kakšna druga nesreča.
Pomemben jubilej, 60-letnico delovanja

VAJA OB 60-LETNICI DELOVANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENSKA BISTRICA – EKSPLOZIJA
SLOVENSKA BISTRICA 2015
Ob 60-letnici delovanja Gasilske zveze Slovenska Bistrica so
v ponedeljek, 19. oktobra, pri občinski stavbi v Slovenski Bistrici in stari osnovni šoli izvedli večjo gasilsko vajo na temo
Eksplozija – Slovenska Bistrica 2015.
Opis dogodka: Na zadnjem delu občinske stavbe je prišlo
do eksplozije iz neznanega vzroka. Eksplozija je povzročila
požare in delne porušitve v bližnjih objektih. Ogenj je zajel
tudi krošnje dreves v bližnjem parku in podrta drevesa. V
občini so zaposleni ob koncu delovnega časa takoj začeli z
evakuacijo, kjer je bilo to možno, ter okoli 14. ure opravili
klic na 112. Regijski center za obveščanje (ReCO) je aktiviral
reševalne in gasilske enote po načrtu za aktiviranje.
Z vajo so preverili pripravljenost vseh gasilskih reševalnih
enot in služb v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, organov vodenja ter drugih enot in organizacij
za ukrepanje ob nesrečah večjega obsega.
Na vaji je sodelovalo 13 gasilskih društev občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole, Občinsko gasilsko
poveljstvo Občine Slovenska Bistrica, CZ Občine Slovenska
Bistrica, ekipe prve pomoči in Društvo reševalnih psov Maribor.
Prikazali so evakuacijo, taktiko gašenja, reševanje iz objektov, reševanje zasutih in nudenje prve pomoči. Na terenu so
prikazali večino razpoložljivih gasilskih vozil ter zaščitne
opreme in tehnike.
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zveze, ste obeležili z dvema pomembnima
dogodkoma. 19. oktobra ste pri občini
izvedli zanimivo vajo, 23. oktobra pa
proslavo s postrojem gasilcev in tehnike.
Tudi sicer ste verjetno zadovoljni s
podporo lokalne skupnosti, ki gasilstvu
namenja precej pozornosti in tudi
denarja.
S podporo lokalne skupnosti smo lahko
izredno zadovoljni. Kod predstavnik vseh
gasilskih društev v občinah Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane
trdim, da se vsi trudijo zagotavljati čim
boljše materialne možnosti za naše
delo. Zato zahvala vsem županom in
predstavnikom lokalnih skupnosti.
Čemu pa bo vodstvo vaše zveze največ
pozornosti namenilo v prihodnje?
Vodstvo gasilske zveze si bo še naprej
prizadevalo za čimbolj učinkovito
opravljanje vseh nalog na področju
združevanja in uresničevanja naših skupnih
nalog. Velik poudarek bomo namenjali
izobraževanju in krepitve pripadnosti tej
organizaciji. Sodelovali bomo z lokalnimi
skupnostmi vseh občin.
Tomaž Ajd
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VSE VEČ JE LJUDI, KI V STISKI
IŠČEJO POMOČ RDEČEGA KRIŽA

S prostovoljnim delom Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Slovenska Bistrica (RKS – OZ) zagotavlja osnovo za
izvajanje različnih prvih in nujnih pomoči
posameznikom in družinam v stiski, ki
nimajo osnovnih eksistenčnih pogojev za
življenje.
V izvajanju socialne dejavnosti sodeluje
275 prostovoljk in prostovoljcev Rdečega
križa.
Pomoči potrebnim nudi oblačila in
obutev, pohištvo, gospodinjske pripomočke, šolske potrebščine, igrače, prehrambne
in higienske artikle in drugo.
Skladišče Rdečega križa (v prostorih gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega
društva Slovenska Bistrica na Kolodvorski
ulici 23) je odprto vsak torek od 9. do 13.
ure in vsako sredo od 12. do 16. ure. Tu
lahko oddate stvari, ki jih več ne potrebujete, a so še uporabne. Oblačil pred oddajo ni potrebno odnesti v čistilnico, naj pa
bodo čista, cela in uporabna.
Prejemniki materialne in druge pomoči

Rdečega križa so socialno ogrožene osebe.
Najbolj ogrožene so fizične osebe, posamezniki in družine, katerih stanje socialne
in finančne odvisnosti je ugotovljeno ali
priznano na osnovi meril o izpolnjevanju
pogojev, ki jih je sprejelo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve RS, oziroma na podlagi kriterijev, ki jih je določila humanitarna organizacija. Najpogosteje
so obravnavani prejemniki denarne socialne pomoči, številnejše družine z nizkimi
dohodki, starejši nezadostno preskrbljeni
občani, nesposobni za delo, iskalci dela,
mlade družine in enostarševske družine
brez rednih dohodkov. Vsi prejemniki
pomoči morajo predložiti odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne
socialne pomoči ali prošnjo za humanitarno pomoč z dokazili dohodkov. Vsako
leto RKS – OZ evidentira več kot tri tisoč
prejemnikov materialne in nematerialne
pomoči ter razdeli več kot sedemdeset ton
materialne pomoči (hrana, oblačila, pohištvo in drugo).
Rdeči križ pomaga z namenskimi solidarnostnimi akcijami zbiranja denarnih
prispevkov in materiala ljudem, ki so jih
prizadele naravne in druge nesreče, predvsem takrat, ko je ogroženo njihovo bivanje. Zbira tudi zamaške, saj ima akcija
socialni, ekološki in vzgojni pomen, razvija in krepi odnos do narave in vrednoto
solidarnosti.
Sredstva za socialno dejavnost so prostovoljni prispevki občank in občanov (za
koledarje RK, članarina RK, donacije idr.),
namenska sredstva FIHO za prehranske
pakete, zbrani prostovoljni prispevki solidarnostnih akcij nacionalne organizacije

RKS in ustvarjena lastna sredstva, preusmerjena iz drugih dejavnosti RKS – OZ
(npr. tečaji prve pomoči).
Več kot dva tisoč posameznikov in družin je letos že prejelo materialno pomoč v
prehranskih in higienskih artiklih, ki jih je
zagotovil RKS iz sredstev solidarnostnih
akcij in sredstev FIHO. Prehranski izdelki
iz ukrepa EU so bili v preteklosti na voljo
trikrat letno, zadnji dve leti jih v manjših
količinah prejmemo in razdelimo le še ob
koncu leta.
Vse več ljudi prosi za pomoč pri plačilu
položnic, vendar Rdeči križ nima namenskih sredstev za to obliko pomoči in je
odvisen od zbranih prostovoljnih prispevkov.
V okviru socialne dejavnosti izvaja RKS
– OZ Slovenska Bistrica tudi programe
ohranjanja socialnih stikov:
•druženje in pomoč na domu, obiskovanje
ostarelih in mlajših bolnih, invalidnih in
osamljenih oseb, obiskovanje in druženje
ob visokih osebnih jubilejih in praznikih;
•srečanja starejših krajanov in krajank;
•druženje z varovanci oziroma stanovalci
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in enote
Doma Slovenska Bistrica ter obiski v drugih domovih;
•medgeneracijska druženja;
•skupine starejših za samopomoč.
Za pomoč migrantom je v pripravljenosti
25 prostovoljcev RKS – OZ. Občina Slovenska Bistrica je oblikovala posebno operativno skupino, ki bo po potrebi usklajevala delovanje policije in humanitarnih
organizacij ter zdravstvenih služb.
RKS – OZ SLOVENSKA BISTRICA
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NA ČREŠNJEVCU PRAZNOVALI 6. KRAJEVNI PRAZNIK
Tudi na Črešnjevcu so prejšnji mesec
praznovali svoj praznik, šesti po vrsti.
Od 11. do 20. septembra so v spomin
na prve začetke osnovnega šolstva v

krajevni skupnosti (1833) pripravili
številne prireditve. Tako so med drugim
izvedli vaške igre v odbojki in nogometu
ter ribiško tekmovanje, poskrbeli so

tudi za ljubitelje kolesarstva. S pomočjo
potopisnega predavanja so se podali v
Tanzanijo, nekateri so se odpravili na
pohod s Črešnjevca preko Pretreža v
Farovec. Na svoj račun so prišli tudi
ljubitelji slikarstva in ljudskega petja,
spoznavali so tudi zdravilno učinkovitost
rastlin. Predzadnji dan praznovanja so
najprej položili venec pri spomeniku
žrtvam
narodnoosvobodilne
vojne
pri Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec, na zaključni prireditvi pa so
podelili priznanja KS in pokale za osvojena
mesta v odbojki in nogometu. Sledila sta
koncert Ansambla Toneta Verderberja
in druženje ob dobrotah Aktiva kmečkih
žena Črešnjevec. Nedeljo pa so namenili
srečanju starejših krajank in krajanov,
ki sta ga organizirala RK in Društvo
upokojencev Črešnjevec. Odprli so tudi
razstavo del likovne sekcije Črešnjevec.
T. A

Foto: Jana Fras
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KRAJEVNI PRAZNIK KS PRAGERSKO-GAJ
Na prvi prireditvi smo poizkušali dobrote s kuhanja pragerskega piskra, ki ga je
organiziralo društvo ŠIK. Sodelovali so
nekatera domača društva in drugi gostje.
Izmerili smo si krvni tlak in maščobe ter
si ogledali napihljiv model debelega črevesa. Turistično društvo Breza je v muzejskem vagonu ob desetletnici delovanja
pripravilo razstavo z naslovom Naših deset let. Domači šahisti so pripravili šahovski turnir, Športno društvo Pragersko pa
letos tretji tradicionalni otroški piknik z
napihljivimi igrali. Domači ribiči so pripravili tekmovanje v ribolovu, društvo gojiteljev malih živali razstavo malih živali.
V kulturnem domu in na več lokacijah
v kraju je na dan osrednje prireditve ob
krajevnem prazniku potekala enodnevna
slikarska kolonija. Potekale so še kiparsko-rezbarska delavnica, komemoracija
pred spomenikom NOB in predstavitev
zloveščega 24. septembra 1941. Poleg
tega pestrega dogajanja smo pripravili še
turnir v kegljanju s kroglo na vrvici, dobrodelni teniški turnir, dan odprtih vrat
gasilskega društva in gasilsko vajo.
Na osrednji prireditvi ob 39. krajevnem
prazniku smo podelili dve plaketi za delovanje društev v kraju in najvišje priznanje – zlatnik. Plaketi sta bili podeljeni izjemno aktivnima društvoma v kraju; eno
izmed njiju je bilo ustanovljeno leta 1975
(od tod tudi številka v poimenovanju) z
namenom, da združi vse ljubitelje športa in rekreacije v kraju in da krajanom
ponudi organizirane oblike športnega
udejstvovanja, to je Športno društvo Pragersko 75. Drugo društvo, ki prav v mesecu oktobru zaokroža deset let svojega
delovanja, in za katerega lahko trdimo,
da je s svojim delovanjem zelo obogatilo
življenje in dogajanje v kraju, je Turistično društvo Breza Pragersko Gaj. Najvišje
priznanje Krajevne skupnosti PragerskoGaj, zlatnik, je prejel dr. Andrej Godec. Ta
je vse od priselitve v naš kraj vključen v

aktivno delo kraja. Bil je izredno aktiven
mladinec, prisoten pri vseh akcijah, ki so
se dogajale v kraju. Bil je član mladinske
gledališke skupine, ki je pripravila kar nekaj dramskih iger in veliko nastopov na
proslavah, kot predstavnik mladih je bil
član organov krajevne skupnosti tudi v
obdobju pred osamosvojitvijo. Seveda pa
je najbolj zaznamoval kraj v tistih petnajstih letih, ko je bil predsednik Sveta KS
Pragersko-Gaj. Takrat si je prizadeval za
razvoj kraja in nenazadnje se je takrat,
seveda ob sodelovanju vseh članov vsakokratnega sveta, v kraju postorilo mnogo stvari. Otroško igrišče je sad njegovih
prizadevanj in vidimo, da je postalo izjemno priljubljeno shajališče Pragerčanov
in Gajčanov. Poleg tega je KS v preteklosti
zastopal tudi v občinskem svetu kot občinski svetnik, kar se je ponovno zgodilo
v aktualnem mandatu, ko se je uspel vanj
uvrstiti s preferenčnimi glasovi, kar kaže,
da vendarle ljudje prepoznavajo njegov
prispevek kraju. 4. septembra smo podpisali partnersko pogodbo LAS Dobro
za nas. Lokalna akcijska skupina (LAS) je
organizirano javno-zasebno partnerstvo
na opredeljenem podeželskem območju,
njen namen pa je njegov učinkovitejši razvoja. Naloga LAS je, da na podlagi
dobrega poznavanja domačega prostora
(lokalnih virov, problemov in priložnosti)
izdela in preko projektov izvaja lokalno
razvojno strategijo ter upravlja s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER. Skupni
strateški cilji so izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, razvoj gospodarstva
(ekonomska oživitev) in identitete podeželja, razvoj partnerstva za uspešnost
in prepoznavnost našega območja. Tako
si Krajevna skupnost Pragersko-Gaj pri»Idej za razvoj in kakovostno bivanje v našem
kraju imamo zelo veliko, vendar smo žal na
eni strani omejeni s sredstvi, na drugi strani pa
nam birokratski postopki otežujejo in zavirajo
še prepotrebne projekte«.

zadeva, da bi do leta 2020 poizkušala biti
uspešna pri predlaganih projektih in da bi
počrpala nekaj nepovratnih sredstev.
Predvsem pa smo predstavniki Krajevne
skupnosti Pragersko-Gaj vedno na voljo
našim krajankam in krajanom, ki so nam
zaupali vodenje našega prelepega kraja,
da prisluhnemo konstruktivnim predlogom za razvoj ter boljše in kakovostnejše
bivanje v našem kraju.
Predstavniki Krajevne skupnosti Pragersko-Gaj se zelo zavzemamo za oživitev zapuščenega kompleksa Opekarne
Pragersko in hkrati čestitamo bodočemu investitorju, da je prepoznal, kaj ponuja naše okolje za razvoj inovativnega
podjetništva s ciljem razvoja kreativnih
znanj in ustvarjanja pogojev za razvoj
novih kakovostnih delovnih mest. Za
Krajevno skupnost Pragersko-Gaj je zelo
pomembno dejstvo, da se z realizacijo
predvidene investicije sanira degradirano
območje, ki je v celoti opremljeno z vso
potrebno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. Menimo, da bo investitor glede na vizijo in zavezanost okolju prijaznim tehnologijam kot družbeno
odgovorno in zaposlenim prijazno podjetje z pričakovano realizacijo investicije
v naš kraj prinesel veliko pozitivnih sprememb, ki bodo ob revitalizaciji zapuščenega kompleksa v središču Pragerskega
imele dolgoročen vpliv na širšo okolico
in življenje ljudi na Pragerskem kot tudi v
občini Slovenska Bistrica.
Pomembni načrti Krajevne skupnosti
Pragersko-Gaj za v prihodnje so naslednji: zavzemanje za zaključitev projektov,
ki so še v teku, nadaljevanje izgradnje
parkirišča pri osnovni šoli in vrtcu na
Pragerskem, zavzemanje za rekonstrukcijo železniške postaje na Pragerskem, skrb
za prijazno, varno in kakovostno bivanje
naših krajank in krajanov in za razvoj in
prepoznavnost našega kraja.
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KS

KRAJEVNE SKUPNOSTI

PRAGERSKO-GAJ

V Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj smo
zelo ponosni, da smo vzpostavili prijetno
okolje in stik z investitorjem za izgradnjo
trgovskega centra Jager, s katerim uspešno
sodelujemo. Po mnenju investitorja bo v
kraju še letos uradna otvoritev.
Tako kot vsako leto smo v Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj organizirali čistilno
akcijo »Očistimo svoj kraj 2015«, ki je bila
21. marca. Zjutraj se je ob kavi in čaju, ki
so ju pripravili člani Turističnega društva
Breza, zbralo okoli 40 krajanov Pragerskega in Gaja. S skupnimi močmi so pobrali
skoraj štiri tone odpadkov. Da je bilo toliko pobranih odpadkov, so zaslužni tudi
učenci pragerske podružnice Osnovne
šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, ki
so del kraja očistili že dan prej. Ob koncu
akcije smo se ob manjši pogostitvi zbrali v
prostorih PGD Pragersko. Ob koncu aprila
je Krajevna skupnost Pragersko-Gaj izdala
prve krajevne novice. Ob tradicionalnem
kresovanju ob 1. maju je v sodelovanju s
PGD Pragersko krajevna skupnost organizirala kulturni in zabavni program z
ansamblom Žvižg. Pripravili so tudi
zakusko za krajane in obiskovalce. Predlagali in izvedli smo javno
razgrnitev dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Odloka
o zazidalnem načrtu individualne
stanovanjske cone na Pragerskem.
Za zagotovitev prometne varnosti
in predvsem varnosti šoloobveznih
otrok je Krajevna skupnost Pragersko-Gaj meseca avgusta, tik pred
začetkom šolskega leta, poskrbela
za barvanje prečnih talnih označb
(prehodi za pešce, stop črte, napis
šola, invalidi itd.). Za barvanje smo
izbrali izvajalca Miško tisk, Zvonko
Krajnc, s. p., ki je izvedel 305,64 m2
barvanja talnih označb. Ob zaključku projekta Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne
infrastrukture (šlo je za izgradnjo

sistema za odvodnjavanje meteornih vod
in komunalnega sistema) je Krajevna skupnost Pragersko-Gaj poskrbela za ureditev
Ulice bratov Berglez in razširitev Pionirske
ulice na Pragerskem, že leta 2013 je podala
idejno zasnovo za rekonstrukcijo Šarhove
ulice v Gaju, ki se je letos tudi zaključila.
V Ulici bratov Berglez smo menjali spodnji ustroj v debelini 30–40 centimetrov,
asfaltno preplastili odsek v dolžini 330 metrov in uvozi ter širini treh metrov in dodatnega pol metra muld. Za izvedbo smo
izbrali podjetje Hidroinžiniring, d. o. o., ki
je projekt uspešno dokončalo. Zaradi velikega povpraševanja domačih društev kot
zaradi razširitve programa v naši krajevni
skupnosti smo poskrbeli za nabavo štirih
zložljivih stojnic s ponjavo in napisom »KS
Pragersko-Gaj«. Stojnice si lahko izposodijo vsa društva v kraju, z napisom pa smo
poskrbeli za še boljšo prepoznavnost kraja,
če bi si jih izposodila tudi društva v sosednjih krajih. V začetku leta smo si v Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj zadali projekt
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postavitve ulične signalizacije v našem kraju. Dali smo izdelati elaborat o postavitvi
ulične signalizacije, pridobili vsa potrebna
dovoljenja in skladno z Zakonom o javnem
naročanju izbrali podjetje za izvedbo postavitve ulične signalizacije. Projekt, ki bo
vsem turistom in drugim, domačim in tujim, obiskovalcem omogočil bistveno lažje
najti ulice in ustanove, ki jih želijo obiskati. Prav tako bodo krajani lažje prepoznali
manjše, manj poznane in novejše ulice v
kraju. Naš kraj (predvsem ob Ptujski cesti)
smo opremili z dodatnimi desetimi koši za
smeti, skrbeli za čiščenje meloracijskih jarkov in pometanje cest, predvsem pa skrbeli
za lepo in urejeno okolje. Kot pomoč za
delovanje je Krajevna skupnost PragerskoGaj kot vsako leto doslej tudi letos domačim društvom namenila dotacije. Razdelili
smo 6000 evrov dotacij. Tudi letos smo v
Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj praznovali krajevni praznik, že 39. po vrsti.
Matej Arnuš, predsednik
KS Pragersko-Gaj
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20 USPEŠNIH LET
PGD KEBELJ

Foto: Foto Brbre

PGD Kebelj letos praznuje 20-letnico svojega delovanja. Častitljiv jubilej so slovesno obeležili v petek, 18., in v soboto, 19.
septembra. Praznovanje so začeli v petek s
svečano sejo in nadaljevali v soboto s svečano parado in gasilsko veselico z Modrijani.
V soboto se je na Keblju zbralo več kot
100 gasilcev s 15 gasilskimi prapori. V
svečani paradi so sodelovali najvišji predstavniki gasilstva s poveljnikom Gasilske
zveze Slovenije (GZS) Francijem Petkom
na čelu, župan Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar in Frajhajmska godba na
pihala in folkloristi s Keblja. V kulturnem
programu so nastopili glasbena skupina
Vivere, domači oktet in učenci OŠ Kebelj. Slavnostni govornik je bil predsednik
PGD Kebelj Boris Ramšak. Ta se je zah-

valil vsem, ki so prispevali k temu, da je
Kebelj pred 20 leti dobil svoje gasilce, ki
so danes gonilna sila razvoja kraja. Franci
Petek je pohvalil delo, razvoj in izobraževanje kadra kebeljskih gasilcev, dr. Ivan
Žagar pa je poudaril, da so gasilci na razpolago, vselej ko jih najbolj potrebujemo.
Čeprav je društvo eno najmlajših v Sloveniji, se je v tem obdobju zvrstilo veliko
dogodkov. Zato so ob jubileju izdali bilten, v katerem so poskušali skrčiti ti dve
desetletji. Zgodovina gasilstva na Keblju
je še posebej zanimiva, saj je med letoma
1985 in 1995 kebeljska gasilska enota delovala pod okriljem PGD Oplotnica. Ustanovni občni zbor je bil 16. septembra leta
1995 pri Litičevih v Nadgradu. Društvo je
leto dni pozneje na občnem zboru imelo
že 45 gasilcev, danes jih je približno trikAvtopark: vozilo
GVC 24/50 (leto
prevzema 2003),
vozilo
GVM1
(2005), vozilo
GVGP1 (2008),
prikolica PMB
(2011), motorna
brizgalna.

rat več. Kot je poudaril predsednik PGD
Kebelj Boris Ramšak, se društvo ponaša s
sodobnim gasilskim domom, avtoparkom
in še posebej z izvrstnimi tekmovalnimi
dosežki na državnem nivoju in tudi na
mednarodnem prizorišču. Za to so porabili veliko prostovoljnih ur, ki so jih člani in veliko krajanov namenjali za boljši
jutri prostovoljnega gasilstva na Keblju.
V društvu so kot ena velika družina, vsak
doda svoj delček dela. Sedaj so dejavne štiri desetine, kar pove, da v društvu dajejo
velik poudarek tekmovanju. Vendar to ne
pomeni, da ostale dejavnosti, kot sta požarna zaščita ali izobraževanje, zaostajajo;
nasprotno, več časa kot so člani v gasilskem domu ali v gasilski sredini, hitreje
se bodo udeležili kakšnega izobraževanja
ali delovne akcije. Vedno več je naravnih
nesreč; ob teh so gonilna sila, ko je treba reševati ljudi in materialne dobrine.
S požrtvovalnostjo, prostovoljstvom in z
veliko voljo pri nudenju pomoči postajajo
vse bolj cenjeni tudi v javnosti.
Ob jubileju se člani društva zahvaljujejo
vsem, ki jim pomagate pri uresničevanju
njihovih ciljev: krajanom, KS Kebelj, Občini Slovenska Bistrica, številnim podjetjem in donatorjem.
T. A.

Danes društvo šteje 145 članov. Med njimi je 21 mladincev, 28
članic in 96 članov (trije so starejši od 63 let). Društvo sestavljajo: višji gasilski častnik organizacijske smeri, šest gasilskih
častnikov II. stopnje, dva gasilska častnika, pet nižjih gasilskih
častnikov II. stopnje, štirje nižji častniki, 22 višjih gasilcev, 15
gasilcev II. stopnje, 13 gasilcev I. stopnje in enajst gasilcev.
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SLOVESNOST OB 60-LETNICI
ZŠAM SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Aleš Kolar

Zveza šoferjev in avtomehanikov
Slovenska Bistrica letos praznuje
60-letnico delovanja. Častitljiv jubilej
so obeležili v soboto, 26. septembra, na
zaključni slovesnosti v Slovenski Bistrici
in veteranskem centru na Brinju.
Člani združenj šoferjev in avtomehanikov
se že vrsto let trudijo spodbujati
pridobivanje znanja o cestnem prometu,
njegovi varnosti in novostih ter zagotavljati
brezhibnost vozil, ki se vključujejo v
promet.
Šest desetletij dela ni mačji kašelj, zato so

to obletnico praznovali, kot se spodobi.
Najprej je skozi mesto potekala povorka,
na kateri so se zvrstili praporščaki in
uniformirani člani Zveze šoferjev in
avtomehanikov Štajerske regije. Igrala je
godba na pihala Prostovoljnega gasilskega
društva Spodnja Polskava, občani so
lahko občudovali starodobna in druga
vozila. Osrednja proslava s kulturnim
programom, v katerem so sodelovali učenci
OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec in mešani
pevski zbor KUD-a Štefana Romiha s
folkloristi, je potekala na Brinju. Navzoče

sta pozdravila župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik
Zveze šoferjev in avtomehanikov
Slovenska Bistrica Franc Pišek, slavnostni
govornik pa je bil predsednik Zveze
šoferjev in avtomehanikov Slovenije Janko
Veber. Bronasti znak Javne agencije za
varnost v prometu je župan podelil ZŠAM
Slovenska Bistrica, priznanje je prejel tudi
predsednik združenja Franc Pišek.
Alenka Milanovič

V LETOŠNJI AKCIJI OCENJEVANJA OKOLJA PET VELIKIH ZLATIH VRTNIC
V Bistriškem gradu so 27. septembra
slovesno razglasili nagrajence akcije
ocenjevanja urejenosti okolja v štirih
občinah – 21. Zlate vrtnice 2015.
Organizatorja, Medobčinska turistična
zveza Slovenska Bistrica in tednik
Panorama, sta ob svetovnem dnevu

Foto: Aleš Kolar

turizma nagrade podelila že 21. zapored.
Letos je v akciji sodelovalo 66 kandidatov
v petih kategorijah (zasebne stanovanjske
hiše, naselja, kmetije, balkonske zasaditve
in objekti družbenega pomena). Prvič so
podelili velike zlate vrtnice, prejeli so jih
dobitniki treh zaporednih zlatih. Janku

Kidriču za Križečo vas, Mariji Kodrič iz
Novak za balkonske zasaditve, Dušanki
Leskovar in Danici Kvac iz Oplotnice in
Darinki Kirbiš s Pragerskega sta velike
zlate vrtnice podelila župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in
predsednik Medobčinske turistične zveze
Slovenska Bistrica Leopold Turk, ki sta
bila tudi slavnostna govornika. Sicer pa so
na prireditvi podelili še 20 zlatih vrtnic,
23 srebrnih, 18 bronastih, pet priznanj
za sodelovanje in eno posebno priznanje.
Prireditev so popestrile vokalna skupina
Vivere, glasbena skupina SoundFly in
Petra Turk Rupreht kot skrita gostja.
Pokrovitelja prireditve sta bila Občina
Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica.
Tomaž Ajd
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OB TEDNU OTROKA
ŽUPAN SPREJEL UČENCE IN
MENTORJE PROMETNIH KROŽKOV
Ob tednu otroka je župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar v
četrtek, 8. oktobra, sprejel mentorje
in predstavnike prometnih krožkov z
osnovnih šol v občini. Mnoge predloge
in pripombe, ki jih vsa leta na srečanjih
izpostavljajo učenci, občinske službe
upoštevajo, zagotovo pa jih čaka še
veliko dela. Še vedno je veliko pripomb

na neurejena avtobusna postajališča,
poti za pešce, slabo osvetljene prometne
poti, pločnike, neupoštevanje prometnih
predpisov in varnih poti za otroke. Letos
se nekatere osnovne šole v občini niso
udeležile srečanja, so pa zato učencem
prisluhnili policisti, člani Sveta za varnost
in vzgojo v cestnem prometu, Varnostnega
sosveta in drugi predstavniki občinskih

OB TEDNU OTROKA ŽE 16.
LETO ZAPORED ŽIV ŽAV
Že 16. leto zapored so ob tednu otroka v
Slovenski Bistrici za najmlajše pripravili
Živ žav, prireditev, polno zabave in ustvarjalnosti. Letos je načrte malce prekrižalo
vreme, toda kljub temu je vse potekalo
tako, kot mora biti. Čeprav je bila nedelja,
11. oktobra, bolj kisla, to malih obiskovalcev ni motilo, sploh pa ne, ko so se srečali
s piščančkom Pikom, ki je pravkar pokukal iz jajčne lupine in iskal svojo mamico.
Za dobro voljo, ustvarjalno nedeljsko dopoldne in lačna otroška usta so poskrbe-

Foto: Edi Grobler

li člani Društva
Brusnica in prostovoljci Rdečega
križa in stojnica pri teti Pehti.
Pokukali so tudi
v keramično delavnico in pisali
sporočila.
A. M.

služb. Učence in mentorje je nagovoril
tudi Dušan Leskovar, predsednik Sveta
za varnost in vzgojo v cestnem prometu.
Na otroke ne prežijo samo pasti v cestnem
prometu, pa je poudaril predstavnik
bistriških policistov.
A. M.
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JESENSKO DOGAJANJE

V SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA

Eddie Vega, Neven Škrgatić, Renato Bratkovič

Prvi šolski dan novega šolskega leta je
pomenil tudi sprejem dijakov prvih letnikov v dijaško skupnost. Da so si zaslužili
sprejem, so morali pokazati različne spretnosti. Prav vsi so se v igrah izvrstno izkazali.
Ogled bistriških znamenitosti
Foto: Vasja Eigner

Pred odhodom na športni dan
(Foto: Vasja Eigner)

Prireditev sta vodila Jan Alenc in Rok Horvat
Baaron (Foto: Vasja Eigner)

nim krimi in noir književnim festivalom
Alibi, zato so nas obiskali trije gostujoči
pisci iz ZDA, Hrvaške in Slovenije. Prebirali so nam svoje zgodbe, z njimi smo
se tudi pogovarjali. Gostje so bili zelo
navdušeni nad šolskim bendom, ki je izvedel dve noir skladbi, As Time Goes By
iz filma Casablanca in Harlem Nocturne,
skladbo iz serije Mike Hammer (slednjo je
Američan Eddie Vega ocenil kot eno najboljših izvedb sploh).

»Fazani« (Foto: Vasja Eigner)

Med 11. in 18. septembrom je Srednja šola
Slovenska Bistrica gostila 25 dijakov iz
španskega mesta Lorca.
Za prijatelje iz Španije so dijaki bistriške
šole pripravili pester program: ogled Ljubljane in zelene Logarske doline, ki je precej drugačna od sušne pokrajine na jugu
Španije, raziskovali so okolico Slovenske
Bistrice, si ogledali grad, zanje so pripravili tudi kuharsko tekmovanje. Pomerili so
se v kuhanju španskih in slovenskih jedi
in pripravili okusno kosilo: ocvrte zrezke,
špansko solato z olivami in jabolčni zavitek.

Tretji teden meseca septembra je bil teden
dejavnosti, ko so si dijaki ogledali bistriške
znamenitosti, se udeležili raznih predavanj in ekskurzij, pridobili knjižničnoinformacijska znanja, znanja iz prve pomoči, cestnoprometnih predpisov in imeli
športne dneve.
Zadnji teden je bil evropski teden jezikov,
ki je časovno sovpadel s prvim mednarod-

Sodelujoči dijaki na dnevu jezikov
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SIMBIOZA GIBA NA OŠ POHORSKEGA
ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

Tudi letos smo se na naši šoli pridružili
vseslovenskemu projektu SIMBIOZA
GIBA, ki je potekal od 21. do 28. septembra.
K uri športa smo povabili dedke in babice,

ki so se z veseljem odzvali povabilu.
Skupaj smo tekli, se razgibali, lovili, igrali
štafetne igre in se zabavali. Preživeli smo
nepozabno in razgibano dopoldne. Vsem

babicam in dedkom, ki so migali z nami,
se lepo zahvaljujemo za obisk!
Tina Frešer

USPEŠNI UČENKI NA NATEČAJU ZA RAZGLEDNICE
OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2015
Učenci Osnovne šole Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica so se udeležili natečaja
za razglednice ob evropskem tednu mobilnosti 2015. 1. d. razred je pod mentorstvom razredničarke Jane Ceder in vzgojiteljice Irene Krajnc ustvarjal v različnih
likovnih tehnikah motiv kolesa z znamenitostmi Slovenske Bistrice v ozadju.
Osredotočili so se na grad, vhod v gajski
park in Trg Alfonza Šarha s cerkvijo sve-

tega Jerneja in kipom Matere Božje. Produkt motivacije in idej so bili ustvarjalni
likovni izdelki. Učenki Tija Potočnik in
Eva Mastnak sta prejeli nagrado za najbolj
domiseln motiv, zato bosta njuni sliki natisnjeni na razglednici. S ponosom smo se
udeležili razglasitve zmagovalcev na Trgu
svobode.
Učiteljica Jana Ceder

OB TEDNU OTROKA ZANIMIVA PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL
Ob tednu otroka so na Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica pripravili več dejavnosti in prireditev. V sredo,
7. oktobra, so učencem 8. in 9. razreda
predstavili šole in poklice. Tako se bodo

učenci lažje odločili, kje bodo nadaljevali
svoje šolanje.
Svoje programe in delo je predstavilo deset srednjih šol. Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor so učencem

Foto: Aleš Kolar

prikazali svoje praktično znanje – spekli
so jim palačinke in pripravili sadni napitek. Srednja strojna šola je med drugim predstavila robotsko vozilo, Srednja
elektro-računalniška šola pa pametnega
robota, ki prikazuje karate. Precej zanimanja učencev so pritegnile tudi dejavnosti Biotehniške šole Maribor, Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, Srednje
zdravstvene šole in kozmetične šole Maribor, Srednje lesarske šole in 3. gimnazije
iz Maribora. Srednja šola za oblikovanje
Maribor je svoje programe predstavila
tudi s filmom. Prav vsi učenci 9. razredov
so spoznali dejavnosti Srednje šole Slovenska Bistrica, ki je izvedla tudi tri delavnice in se prav tako predstavila s filmom.
Tomaž Ajd
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DAN ŠOLE NA 2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA
7. oktobra smo tudi letos na 2. osnovni
šoli Slovenska Bistrica obeležili dan šole,
ki je že tradicionalno namenjen preventivi v cestnem prometu.
V ta namen smo prisluhnili Igorju Plohlu, paraplegiku z neizmerno voljo, vztrajnostjo in optimizmom. Učencem je s
pomočjo svoje pravljice Lev Rogi najde
srečo predstavil svojo življenjsko zgodbo
po nesreči, ki mu je za vedno spremenila življenje. Družili smo se ob različnih

sprostitvenih dejavnostih, da smo se zbližali, ter se pomerili v različnih spretnostih
in znanju. Devetošolci so se odpravili v
Center varne vožnje na Vransko, saj želimo ozavestiti mlade, bodoče voznike, in
jih opozoriti na nevarnosti, ki jim pretijo
v prometu. Peter Breznik, predavatelj iz
Maribora, ki ga je sponzorirala Avto šola
Videčnik, je učence opozarjal na pomen
rabe varnostnega pasu, primerne višine
vzglavnika pri vožnji z avtomobilom, nuj-

ni uporabi čelade pri vožnji s kolesom ...
Dan smo začeli in končali s skupnim druženjem. Opoldne nas je šolski ansambel
SŠ Slovenska Bistrica s profesorico Nadjo
Stegne zabaval s pesmijo in ritmom. Tudi
učenci so sodelovali; s svojim telesom so
ustvarjali zvoke, ki so uglasbili sicer deževno sredo. V spomin na ta dan so ostale
pisane vetrnice in skupinska fotografija v
avli šole.
Sonja Arbeiter, ravnateljica
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KAJ IMAJO SKUPNEGA PILATES, PLETENJE,
BRANJE, ŠIVANJE … ZARADI NJIH ŽIVIMO BOLJE!
Danes ni več nobenega dvoma o tem. To
so potrdile številne raziskave. Vključenost v programe izobraževanja, še posebej neformalne, pomembno prispeva
k blagostanju posameznika in s tem celotne družbe.
Ljudje, ki so vključeni v vseživljenjsko
učenje, živijo dlje in predvsem bolje. To
zelo dobro vedo tudi članice študijskega
krožka s Pragerskega. Te se tudi poleti, ko nimajo izobraževalnega programa,
srečujejo enkrat tedensko. Za svojo dušo,
kot pravijo, malo poklepetajo, si izmenjajo
informacije in delajo načrte za naprej. Že
sedmo leto zapored oktober zanje pomeni
začetek tedenskega srečevanja, ustvarjanja, druženja in učenja. Učenje v majhni
skupini, ki jo vodi mentor, udeleženci pa
si sami postavljajo cilje in se učijo drug od
drugega, je temeljna značilnost študijskih
krožkov kot najbolj razširjene oblike neformalnega učenja v Sloveniji. Še daljšo
tradicijo delovanja ima študijski krožek
v Makolah. Mentorica Sonja Plaznik je
licenco pridobila med prvimi v Sloveniji.
Lani so s Pletilko, kvačko in iglo pridobivale nova znanja, pod njihovimi rokami
pa so nastali čudoviti izdelki, ki so zagotovo razveselili obdarovance. Letos načrtujejo, da bodo spet posegle po dobrih
knjigah, pa tudi idej za ustvarjanje jim ne

manjka. Največ naših krožkarjev je lani
postalo »krotilec računalnika«. Tako smo
namreč poimenovali udeležence kar dveh
študijskih krožkov Ukročeni računalnik
1 in 2, ki sta potekala na sedežu LU v Slovenski Bistrici. Upravljanje računalnika,
še posebej, če šteješ veš kot 55 pomladi, je
lahko res zahtevno opravilo. Najbolj pisano je bilo pri krožku Mehke ljubkovalne
igrače. Razstava izdelkov ob svetovnem
dnevu punčk iz cunj 13. junija je bila prava paša za oči. Pod mentorstvom Leje Klemenčič so nastale prave umetnine. Udeleženke so vse punčke izdelale popolnoma ročno. Pri krožku Torkove šivalnice:
popravimo –prenovimo – naredimo pa
so brneli šivalni stroji. Nastali so plaščki,
krila, obleke, kar so si udeleženke zaželele
izdelati. Še en krožek je bil tesno povezan
z ustvarjanjem, in sicer Bela vezenina je
doma v naših krajih. Na njem se je kar
15 udeleženk urilo v ustvarjanju vezenin

po vzoru naših prababic. Navdušeni in
oboroženimi z novimi znanji smo svoje
izdelke predstavili »krožkarjem« iz cele
Slovenije na Karavani študijskih krožkov.
Letos smo si postavili nov izziv. Študijski
krožek z naslovom Kako sem prišel na
svet. Rojevanje otrok in zgodnje otroštvo
še ne tako daljnih časov skriva mnoge zanimive zgodbe. Nekatere so zanimive in
zabavne, druge pa žalostne ali krute, prav
vse pa si zaslužijo biti zapisane in tako ohranjene za naše zanamce. Vabimo vas, da
se nam pridružite pri študijskih krožkih v
Slovenski Bistrici, Makolah in na Pragerskem.
Mag. Brigita Kruder
direktorica LU
Jesenska ponudba
PROSTOVOLJSKEGA CENTRA
ZA VSE GENERACIJE
-Aktivna srečanja »Telo je informacija«:
ob četrtkih od 18.30 do 20.00
-Bralne urice z Mileno:
začetek v sredo, 7. 10. 2015, ob 16.00
-Klub teorije izbire:
vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 18.00
-Inštrukcije:
•slovenščine in angleščine,
•pomoč pri pripravi na izpite
LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA
02 843 07 30, 041 682 596,
www.lu-sb.si, info@lu-sb.si

V TEDNU OTROKA TUDI PREDSTAVITEV
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI
V času od 5. do 9. oktobra je bil teden
otroka. V sklopu tega smo bili povabljeni, da na kratko predstavimo Društvo za
zaščito živali Slovenska Bistrica. Najlepša
hvala ravnateljici Tatjani Pufič in OŠ Po-

horskega odreda za povabilo.
Z otroki smo se pogovorili, kako ravnamo v primeru izgubljene ali najdene živali
in kako ukrepamo, če vidimo nepravilno
ravnanje z živalmi. Poudariti smo želeli,

da nam lahko vsak posameznik pomaga po svojih močeh – z zbiranjem starega papirja ali z donacijo hrane in denarja
za živali. Trenutno poteka akcija zbiranja
hrane v trgovini Lidl v Slovenski Bistrici,
lahko pa jo kadarkoli odnesete v frizerski salon Domen, Zoo Ajka ali Zoo in vrt
Žaki. Stari papir zbiramo v zabojniku pred
Srednjo šolo Slovenska Bistrica. V salonu
za pse Najk zbiramo prostovoljne prispevke, nakažete jih lahko tudi na naš tekoči
račun (SI56 6100 0000 5358 530, Delavska
hranilnica, d. d.). Vsakršne pomoči in donacije bomo iskreno veseli.
Z našimi spodbudami želimo doseči boljši
odnos do živali, HVALA, vsem in vsakomur posebej, ki mu ni vseeno.
Ekipa DZZŽ Slovenska Bistrica
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SODELOVANJE MED VRTCEM IN
DOMOM STAREJŠIH OBČANOV
V vrtcu Ciciban že tretje šolsko leto poteka projekt Medgeneracijsko sodelovanje,
ki ga izvajamo skupaj z domom starejših
občanov. Sodelujejo otroci, stari pet do
šest let, in varovanci bistriške enote doma
starejših občanov dr. Jožeta Potrča.
Ker pri vzgojnem delu izhajamo iz kurikula, smo ne le ustanova, kjer zadovoljujemo potrebe staršev po vzgoji in varstvu
otrok, ampak tudi ustanova, ki uči mlajše
vzpostavljati širše socialne mreže. Prav z
medgeneracijskim sodelovanjem tkemo
pomembne socialne mreže in gre za pomemben vidik socialnega učenja. Pri tem
predšolski otroci prenašajo svojo energijo,
vedoželjnost, igrivost na starejše, od njih
pa pridobijo mnogo izkušenj, ki jih dodajo v svoj svet, poln domišljije in entuziaz-

ma.
Z različnimi medgeneracijskimi srečanji
želimo v otrocih prebuditi čut za starejše
generacije, pri starejših pa izboljšati
kakovost življenja. Skupaj smo novo šolsko
leto začeli športno aktivno. V okviru akcije
Simbioza giba so nam v domu pripravili
športne igre. Otroci in starejši so skupaj
igrali pikado, košarko in odbojko. Oboji
so bili pozitivno razpoloženi in aktivni.
Druženje je doseglo svoj cilj: povezalo je
modrost in mladost ter pokazalo, da je
medgeneracijsko sodelovanje prava smer
prihodnosti. Pri tem pa se naše skupno
športno sodelovanje ni zaključilo. Le
nekaj dni pozneje smo se skupaj odpravili
na sprehod. Vse od začetka do konca poti
sta nas spremljala dobra volja in petje. V

parku, kjer smo si za nekaj minut odpočili,
smo čas obogatili s prepevanjem pesmi.
Pri tem so nam pomagali tudi starejši
in tako smo kakovostno izkoristili čas
počitka.
Za bližnjo prihodnost že načrtujemo
skupna druženja, na katerih bomo
ustvarjali, plesali, rajali in še in še. Idej
nam nikoli ne zmanjka. Zaradi dejstva,
da se starostna doba prebivalstva
podaljšuje, se bomo v prihodnje trudili
za uspešno prepletene nitke našega
medgeneracijskega sodelovanja.
Barbara Špes, dipl. vzg.,
Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban

NA »MINKI« SE POSVEČAMO ZDRAVJU
Na OŠ Minke Namestnik - Sonje se bomo
v tem šolskem letu posvetili zdravju: zdravemu načinu življenja, ukvarjanju s športom, zdravi prehrani in iskrenim medsebojnim odnosom. Popijemo več vode
– uporabljamo nove »flaške«, ki smo jih
kupili za vse učence šole; vpeljujemo rekreativni odmor; veliko športamo in pazimo, kaj in koliko pojemo. Na posebnem
programu smo se vključili tudi v projekt
Wellness v sklopu Specialne olimpiade Slovenije, kjer redno beležimo, kaj in
koliko pojemo in popijemo ter koliko se
gibljemo. Nekajkrat se bomo odšli kopat
in se udeležili različnih predavanj o zdravi
prehrani v Termah Laško. Začeli smo obiskovati fitnes Elipsus, kjer hkrati sledimo
tudi nekaterim drugim ciljem s področja
inkluzije. Pred kratkim smo organizirali
tudi turnir v nogometu. Gostili smo ekipi VDC Novo mesto in VDC Sožitje Ptuj.
Borili smo se do zadnjega diha in ponovno naredili nekaj za svoje telo in dušo.
To smo mi, Minke.
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UTRINEK S PRIREDITVE

O ZABLODAH POSTSOCIALIZMA V NABITO POLNI KNJIŽNICI
Dr. Vesna Vuk Godina je v prenapolnjeni
knjižnici na temperamenten in kritičen
način predstavila svojo zadnjo knjigo
Zablode postsocializma. V več kot triurni predstavitvi je obiskovalcem na precej
skrajšan način orisala zgodovinsko pot
našega naroda skozi stoletja razvoja in
družbenih ureditev, ki smo jih živeli. Smo
Slovenci sposobni živeti v lastni državi ali
bomo raje vedno provinca velikim? Ali
sploh obstaja rešitev za nastalo zmedo in
na videz nerešljivo situacijo, v kateri smo
se znašli?
Profesorica je zaključila z mislijo, da je
Slovencem še najbližji model japonskega
kapitalizma, ki pa je sumljivo podoben
našemu »preživelemu« socializmu. Ga
bomo spet kdaj dosegli?
Saša Šega Crnič

PRIREDIT VE V KNJIŽNICI,
D N E V N I S O B I M E S TA
Na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica se lahko naročite
na E-NOVICE. Naročniki boste prejemali vabila na prireditve, ki se dogajajo v
osrednji in krajevnih knjižnicah.
Bodite pravočasno obveščeni o dogajanju
v knjižnici. Bodite del knjižnične zgodbe.
www.knjiznica
-slovenskabistrica.si
DA R I L N I B O N K N J I Ž N I C E
Želite sorodniku, prijatelju, znancu ali
poslovnemu partnerju podariti nekaj posebnega? Podarite letno članarino v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Vaše darilo bo prinašalo veselje, znanje
in sprostitev kar 365 dni. Darilni bon v
vrednosti letne članarine lahko kupite
v osrednji knjižnici ali v vseh krajevnih
knjižnicah.

KNJIŽNICA
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NAPOVEDUJEMO
P R AV L J I C E VA B I J O

Z mesecem oktobrom so se v Knjižnici Josipa
Vošnjaka in v njenih krajevnih knjižnicah začele ure pravljic in bodo potekale do 30. marca
2016. K uram pravljic so vabljeni otroci od 5.
leta starosti dalje. Ura pravljic traja 60 minut.
Otroci v tem času ostanejo sami s knjižničarko.
Ure pravljic potekajo:
•v knjižnici v Slovenski Bistrici vsak četrtek ob
16.30,
•v Knjižnici Poljčane vsak ponedeljek ob 17.
uri,
•v Knjižnici Tinje vsako sredo ob 17. uri,
•v Knjižnici Kebelj vsako soboto ob 9. uri,
•v Knjižnici Makole vsak ponedeljek ob 15. uri.

Čaka vas čudoviti svet
pravljic, domišljije in
ustvarjanja.

P R AV L J I Č NA M AV R I Č NA J O G A Z A O T R O K E

Jogo izvaja Adrijana Dellapicca Vučer
tretji četrtek v mesecu od oktobra do marca v času ur pravljic v Pionirski knjižnici.

Pri vadbi joge gredo otroci pogosto na
magična potovanja okrog sveta in se učijo o drugih kulturah. Otroke se spodbuja,
da spoštujejo in opazujejo svoje telo, tako
da se v vsakem položaju počutijo dobro,
udobno in da preidejo iz ali v položaj, kadarkoli se počutijo za to pripravljene. Jogo
prikaže gospa Adriana otrokom in njihovim spremljevalcem na zabaven način,
skozi pogovor, igro in pravljico.

USTVARJALNE BOŽIČNE DELAVNICE ZA OTROKE V DECEMBRU
•v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica •v Knjižnici Makole 21. decembra ob
3. decembra ob 16.30;
15.30;
•v Knjižnici Tinje 9. decembra ob 16.30;
•v Knjižnici Poljčane 21. decembra ob 17.
•v Knjižnici Kebelj 12. decembra ob 9. uri; uri.
BOŽIČNA SIMFONIJA
•V prazničnem decembru tudi v Knjižnici Josipa Vošnjaka ne bomo pozabili
na naše najmlajše obiskovalce. Tudi letos
bomo v Pionirski knjižnici in v krajevnih
knjižnicah Oplotnica, Poljčane in Makole v goste povabili lutkovno skupino KU
-KUC. Popotnica pravljične predstave bo
otroke z lutkovno predstavo BOŽIČNA
SIMFONIJA, po motivih ruske ljudske
pravljice Mašenjka in medved, popeljala
v pravljični svet, kjer jim bo s smehom in
iskricami napolnila otroška srca in pričarala popolni božič.
Predstave bodo:
•v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica
10. decembra ob 16. uri;
•v Knjižnici Oplotnica (dvorana Rudija
Žnidariča) 10. decembra ob 18. uri;
•v Knjižnici Makole (kulturni dom) 16.
decembra ob 9. uri;

•v Knjižnici Poljčane (avla osnovne šole)
16. decembra ob 17. uri. Veselimo se vašega obiska.Ogled predstav je brezplačen.
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U V O D N A D E L AV N I C A O
UM E T NO ST I L E P OP I SJA
V ponedeljek, 2. novembra, ob 18.30 v
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Kaligrafinja Natalija Resnik Gavez bo
s primeri približala glavne značilnosti
osnovnih stilov pisav, predvsem pa vas
poskušala navdušiti, da si tudi sami s
peresom in tušem odprete pot v svet te
meditativne rokodelske veščine. Tečaj
kaligrafije se priporoča tistim otrokom
in odraslim, ki želijo skozi zabavo razvijati notranjo umirjenost in osredotočanje misli ter izboljšati koncentracijo in
potrpežljivost. Na uvodni delavnici
bodo podane tudi podrobne informacije
o možnostih izvedbe tečaja kaligrafije.
20. NOVEMBER, DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
S smehom do novih knjig
Knjižnice povezujejo
Splošne knjižnice smo nepogrešljiv del
lokalne skupnosti, namenjene vsem
ljudem. Vse bolj se uveljavlja misel, da
je knjižnica dnevna soba okolja, v katerem deluje. Nekateri knjižni hram prvič
obiščejo kot majhni otroci, drugi kot
odrasli in tretji na jesen življenja. Razlogi za obisk knjižnice so različni, prav
tako kot so različna naša pričakovanja,
ko vstopamo vanjo. Nekateri je ne zapuščate zgolj z izposojenim gradivom.
Zapuščate jo z novimi izkušnjami, z novimi znanji, nekateri z novo osvojenimi
veščinami, z novo napisano vlogo za
delo, z občutkom, da ste v njej preživeli
prijetne trenutke, odkrili nove znanosti,
spoznali somišljenike ali morda naredili
dobro delo za ljudi v stiski. Veliko vas je,
ki se udeležujete raznovrstnih prireditev. In ogromno je otrok, ki v knjižnici
slišijo pravljice. Preživite svoj prosti čas
v knjižnici kakovostno. Knjižnice se
kljub zmanjševanju sredstev za nakup
novega knjižničnega gradiva trudimo
zadovoljiti potrebe in želje naših zvestih
uporabnikov. V ta namen smo se odločili, da z lanskoletnim načinom praznovanjem dneva slovenskih splošnih knjižnic
nadaljujemo. Letos smo k sodelovanju
povabili dramsko skupino KUD Matiček Spodnja Polskava, ki je s premierno
uprizoritvijo predstave Do-Re-Mi na
letošnjem Spodnjepolskavskem poletju
požela veliko navdušenje občinstva. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo
KUD Matiček Spodnja Polskava daroval
Knjižnici Josipa Vošnjaka za nakup novega knjižničnega gradiva.
Cena vstopnice je 5 evrov.

KNJIŽNICA
POLNOVREDNI POST
Seminar dr. Iztoka Ostana
V četrtek 12. novembra, od 17. ure do
19.30 v prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
1. del: Vrste postov in polnovredni presni dnevi
2. del: Od klasičnega k polnovrednemu postu
Z izrazom post označujemo razne oblike
odrekanja hrani: od brezmesnih dni do
dni, ko uživamo le vodo. Predstavljene
bodo prednosti takih prehranskih režimov in njihove pasti – nevarnosti zaradi
pomanjkanja hranil. V prvem delu seminarja bo obravnavano razstrupljanje
z izključno surovo vegansko hrano, v
drugem pa postenje ob vodi in sokovih. Predstavljene bodo klasične oblike
teh prehranskih tehnik in polnovredno
postenje/presni dnevi, ko s prehranskimi dopolnili in drugimi sredstvi poskrbimo, da organizmu tudi v času postenja
ne primanjkuje esencialnih hranil.
Predavanje se izvaja v sodelovanju s Planetom znanja in Biosvetom.
OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA
IGRAČE
Literarni večer s predstavitvijo knjige
avtorice Milene Miklavčič
V ponedeljek, 16. novembra, ob 18.30 v
prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Knjiga na poljuden način, a etnološko
dragoceno popisuje spolne običaje naših
prednikov. Je prva knjiga, v kateri so
zgodbe spontano nanizane, iskrene o intimnih odnosih med moškim in žensko
od začetka 20. stoletja dalje. Avtorica
knjige meni, da smo tako dolgo čakali
na takšno knjigo zato, ker je spolnost
v slovenski družbi še vedno globoko
tabuizirana tema. Nekateri so bili ob
branju knjige pretreseni, ker niso mogli doumeti, da je bilo življenje nekoč
tudi v resnici tako kruto, kot so ga preko izpovedi brali v knjigi. Ljudje so bili
nekoč po eni strani polni strahu pred
grehom, po drugi strani je v njih »vrel«
nagon. Ženska je bila največja žrtev, saj
se je prav na področju spolnosti »spremenila« v objekt, ki je bil namenjen zgolj
rojevanju in zadovoljevanju moškega
nagona.
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DO-RE-MI
Gledališka predstava KUD-a Matiček
Spodnja Polskava po muzikalu Moje pesmi, moje sanje. Predstava bo predvidoma
v petek, 20. novembra (ura in kraj bosta
objavljana naknadno). Predstava Do-ReMi je nastala ob 50-letnici priljubljenega
glasbenega filma. Z zgodbo o ljubezni
med moškim in žensko, ljubezni v družini,
ljubezni do domovine in ljubezni do Boga
vas Matički popeljejo v sosednjo Avstrijo.
Popeljejo vas v zgodbo, ki jo je Maria von
Trapp zapisala po svojih spominih v knjigi Zgodba o pevcih družine Trapp, izdani
leta 1949. Zgodbo, ki jo je deset let pozneje kot muzikal z naslovom »The Sound of
Music« na oder Broadwaya postavil Richard Rodgers, in je pred 50 leti v priredbi
za film, osvojila pet oskarjev in srca gledalcev po vsem svetu. Še danes ta muzikal
velja za najuspešnejšega vseh časov. Zgodbo družine von Trapp na odru predstavlja
20 igralcev, ki so hkrati tudi odlični pevci.
Živa glasbena spremljava in video projekcija naredijo predstavo še atraktivnejšo.
VSTOPNINA: 5 €. Denar od vstopnine bo
namenjen izključno nakupu novega knjižničnega gradiva.

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
IN ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
ZA ODRASLE
V ponedeljek, 14. decembra 2015, ob 18.30
v prostorih knjižnice na Trgu svobode 16.
Pravljice bodo pripovedovali domači knjižničarki Darja Plavčak in Mojca Plaznik ter
pripovedovalci iz partnerskih knjižnic. Glasbena gostja bo Ajda Pušaver. Bralna značka
za odrasle v letu 2015, letu praznovanj, 50
let ustanovitve Matične knjižnice občine
Slovenska Bistrica in 40 let ustanovitve Pionirske knjižnice, poteka pod sloganom
UJEMIMO SEVERNI SIJ. Na predpisanem
seznamu so avtorji iz petih severnih dežel:
Norveške, Finske, Švedske, Danske in Islandije. Bralec na priložen list zapiše avtorje in
naslove prebranih del ter nekaj svojih misli o
prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda knjižničarki v osrednji knjižnici ali v eni od krajevnih knjižnic do 15. novembra 2015.
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ZANIMIVI BISTRIŠKI KOTIČKI
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ZBIRKA STARIH ŠIVALNIH STROJEV DRUŽINE BABIČ

Na Križnem Vrhu se nahaja ena izmed
večjih zbirk starih šivalnih strojev v Evropi. Zbirka je plod večletnega namenskega
zbiranja družine Babič.
Marijan Babič nam je povedal, da je odločitev za ureditev zbirke dozorela leta
1997: »Moja mama je bila šivilja, kot
otrok sem spremljal njeno delo. Poleg
tega sem v svoji službi spoznaval različne
stroje. Sicer pa je pri odločitvi za ureditev
zbirke glavno vlogo odigrala moja žena.
Šivalne stroje sva s pomočjo znancev in

prijateljev zbirala pet let. Veliko sem potoval tudi po Evropi, kjer sem si pridobil
znanja o turistični dejavnosti. Leta 2003,
ko sem dobil zeleno luč Pokrajinskega
muzeja Maribor, smo zbirko tudi uradno

Marijan Babič je še posebej ponosen na
častno Valvasorjevo priznanje, ki so mu ga
podelili pred dvema letoma.

odprli za javnost. Takrat smo obenem
poskrbeli za dobro promocijo, tako da
danes k nam prihajajo gostje iz celega
sveta. V ta namen se za dolgoletno dobro sodelovanje zahvaljujem Medobčinski
turistični zvezi Slovenska Bistrica, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in ostalim ljudem, ki mi pomagajo.«
V zbirki se nahajajo stroji za
domačo uporabo, krojaški, industrijski, čevljarski in pletilni
stroji. Eksponati 75 različnih
svetovnih proizvajalcev se
nahajajo v petih prostorih. V
prvi sobi si lahko ogledate tudi
najstarejši šivalni stroj zbirke –
Howe (ZDA) iz leta 1859. Svoje posebno mesto imajo tudi
priljubljeni šivalni stroji Singer
in Bagat. Zanimivo je, da kar
okoli 80 odstotkov eksponatov
še vedno deluje. Marijan Babič
namreč poskrbi, da stroji, ki so
bili ob prihodu v zbirko v zelo
slabem stanju, po skrbnem čiščenju, peskanju, barvanju in
poliranju dobijo novo podobo
in mesto v zbirki.
T. A.

Kontaktni podatki:
Križni Vrh 60, 2318
Laporje, Telefon: 02
802 55 66, Mobitel:
041 901 026, E-pošta:
zbirka.babic@gmail.com,
www.zbirka-babic.si
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V MAKOLAH
SPREJEM ZA
TIMA GAJSERJA
Občina Makole je v sodelovanju z lokalnimi društvi v torek, 29. septembra,
na trgu v Makolah pripravila sprejem za
svetovnega prvaka v motokros razredu
MX2 Tima Gajserja. Tim se je z družino pripeljal z avtodomom, parkiral pred
gasilskim domom in ob navdušenju 2000
glave množice stopil na oder.
Svetovni prvak je bil močno ganjen, takega odziva domačinov ni pričakoval: »Res
nepopisno, nimam besed. Malo sem pričakoval neko presenečenje, a da bo toliko
ljudi! Nepopisno. Res hvala vsem iz srca.
Skupaj nam je uspelo,« je povedal Tim.
Za njim je res vrhunska sezona, ki je ni
pričakoval nihče v njegovi ekipi: »Če sem
čisto odkrit, tudi sam nisem pričakoval
naslova prvaka. A dejansko so se mi ures-

ŽAN TOMAZINI POSTAL

MEDNARODNI
ŠAHOVSKI MOJSTER

Septembra 2015 je svetovna šahovska organizacije FIDE članu Šahovskega kluba
Impol Žanu Tomaziniju podelila naziv
mednarodnega mojstra (IM). Za omenjeni dosežek je moral Žan na ustreznih
mednarodnih turnirjih doseči tri tako
imenovane norme in hkrati preseči še ratinško mejo 2400 točk.
Gre za prvega člana v 68-letni zgodovini bistriškega šahovskega kluba, ki mu
je uspel ta izjemni dosežek. Naziv mednarodnega mojstra je zadnja stopnička
pred najvišjim naslovom v šahovskem
svetu – velemojstrom. S tem nazivom v
Sloveniji trenutno šahira le nekaj več kot
deset igralcev. Zadnjega so slovenskemu

Informator, oktober 2015
Foto: Andreja Prel

ničile sanje, ko sem v Ameriki prečkal ciljno črto. Brez očeta ne bi bil tu. Velik delež
je njegova zasluga in zasluga celotne družine, da sem danes tukaj. Bilo je res težko,
ko pa nekaj dosežeš, je pa sladko.« Sve-

tovnega prvaka so pozdravili tudi župan
občine Makole Franc Majcen, predsednik
Olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec
in predsednik AMZS Anton Breznik.
T. A.

šahistu potrdili pred več kot
petimi leti. Našemu mlademu
članu želimo uspešno šahovsko
pot še naprej in
verjamemo, da
se bo Slovenska
Bistrica čez nekaj let lahko ponašala tudi s prvim šahovskim
velemojstrom.
Šahovski klub
Impol

Foto: Aleš Kolar

EKIPA U-15 NK
BISTRICA TRETJA V
PRVI SLOVENSKI LIGI
Ekipa U-15 Nogometnega kluba Bistrica uspešno tekmuje v prvi slovenski ligi
– vzhod. Po 11. krogih jesenskega dela
prvenstva je na odličnem tretjem mestu.
Mladi bistriški nogometaši so v nedeljo,
18. oktobra, v gosteh z 0 : 1 premagali
Veržej. Teden dni prej pa so v športnem
parku v Slovenski Bistrici zanesljivo, s 5 :
0 slavili proti Žalcu.
T. A.

Foto: Darinka Pliberšek

