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Veter ponesel zven klopotca
V deželo tiho prihaja jesen, toplo in sončno poletje se počasi
poslavlja. V vinogradih grozdje dobiva barvo, topli dnevi ga bodo
osladili in mu dodali značilne arome. Le nekaj je še manjkalo, da bi
bila podoba vinogradov popolna. Klopotec, seveda! Tega so člani
Društva vinogradnikov Ritoznoj slavnostno postavili v soboto,
17. avgusta, v osrčju Nove Gore, pri Vinogradništvu Repnik.
Uvodoma je predsednik DV Ritoznoj, Jože Pečovnik, nagovoril
zbrane in se hkrati zahvalil gostitelju, Branku Repniku, in vsem
vinogradnikom zaželel dobro letino in kakovosten pridelek.
Besede župana dr. Ivana Žagarja so marsikomu bile v ponos, saj
je enačil razgled izpred Repnikove kleti z znano razgledno točko
Vinariuma. Da je klopotec lahko zapel v vsej svoji veličini, je
pred postavitvijo prejel blagoslov župnika Janija Družovca, pri
postavitvi pa so ga spremljale ubrane melodije Godcev izpod
Tinja.
V nadaljevanju je sledilo podeljevanje diplom s 25. društvenega
ocenjevanja vin, letnika 2018, ki je potekalo v mesecu aprilu.
Priznanja so podelili predsednik DV, župan in predsednica
Konzorcija Ritoznojčan, Darja Bovha, ki je nekaj besed povedala
tudi o kakovosti letnika in o poteku ocenjevanja. Priznanje za
najbolje ocenjeno vino je dobilo Vinogradništvo Vehovar za
traminec, izbor.
Prijetno in sproščeno vzdušje se je ob dobri kapljici nadaljevalo
ob zvokih ansambla Fretari. Klopotec pa je na hribčku mirno pel
svojo pesem.

Urška Kogej
Fotografija na naslovnici: UŠČIP teater
(Zijalo tedna), avtor fotografije: Aleš Kolar
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UVODNIK

KJE RASTE NAŠA
ZDRAVA HRANA,
KI JO IMAMO VSAK
DAN NA MIZI?
Ko se poletje spogleduje z jesenjo, kmetovalci radi pogledamo proti svojim njivam,
posejanimi z raznovrstnimi kulturami,
proti travniškim in intenzivnim sadovnjakom, vinogradom, da ocenimo svoj trud
in svoje delo, ki smo ga vložili od spomladi
do jeseni. Pridelke moramo le še pospraviti, pripraviti na skladiščenje ali prodati.
Tudi v naši občini potekata tako živinorejska prireja kot rastlinska proizvodnja
poljščin, vrtnin iz rastlinjakov in z njiv ter
pridelkov iz trajnih nasadov. Mleko, meso,
sadje se v večini prodajo prek kmetijskih
zadrug, del pa se jih predela v končne izdelke, kar pomeni, da pride na vrsto predelava. Kmetije imajo registrirano dopol-

nilno dejavnost za predelavo pridelkov v
končne izdelke, ki jih lahko ponudijo potrošniku na svojem dvorišču, na tržnici, v
lastni prodajalni ali v trgovinah v bližnji
in daljni okolici.
Kmetijstvo na Bistriškem je raznoliko in
razdrobljeno, prav takšno, kot je v Sloveniji, z nekaterimi odstopanji v spodnjo
ali zgornjo skrajnost. Kmetovalci znamo
pridelati kakovostne, zdrave pridelke,
ki jih je treba nato potrošniku na pravi
način predstaviti in seveda ponuditi. V
poplavi vseh medijev in različnih bolj ali
manj prodornih tujih trgovcev, ki ponujajo hrano v slovenskih trgovinah, se slovenski potrošnik komaj znajde oziroma
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opazi našo kakovostno pridelano domačo
hrano, ki ne naredi na stotine kilometrov,
da doseže potrošnika. S tega vidika bi
morali še več energije vložiti v promocijo
in v osveščanje oziroma v izobraževanje
predvsem najmlajših, zato je treba začeti
že v vrtcu in nadaljevati v osnovni šoli.
Vsekakor pa ne smemo pozabiti na starše
otrok. Kmetijstvo poskušamo predstaviti
tako, da si otroci ogledajo dobre prakse
neposredno na kmetijah, da pridejo v stik
z naravo in s kmetovalci, saj jim ti kmetijo in delo na njej najlažje predstavijo.
Kmetije, ki odprejo svoja vrata, so živinorejske kmetije (krave molznice, goveji
pitanci, prašiči) in kmetije, ki se ukvarjajo
s pridelavo jabolk in sokov. Seveda je ob
obisku obvezno pridelke in izdelke tudi
poskusiti, in to kar na dvorišču kmetij.
Druga priložnost in kraj, kjer se lahko
promovira našo lokalno pridelano hrano,
so tudi Podobe bistriških domačij, ki so
se v preteklosti nekaj časa selile iz kraja v
kraj, sedaj pa so se ustalile v Slovenski Bistrici. Na njih se prepletajo poleg mnogih
drugih področij tudi dogodki, povezani s
kmetijstvom, turizmom, izobraževanjem
in delovanjem društev na podeželju. Vsakih šest let je organizirana tudi živinorejska razstava, ko na ogled postavijo živali v
vsej njihovi lepoti in krasoti … Obvezne
spremljevalke slehernih Podob so tudi
okrogle mize, ki ji organiziramo na teme,
ki so trenutno aktualne in zanimajo naše
kmetovalce in potrošnike. Ob delavnicah,
predavanjih, okroglih mizah ali samo ob
klepetu ob stojnici se razvije marsikatera
ideja, rešitev ali ugotovitev, da ne gre vse
tako lahko in hitro, kot bi lahko šlo, če bi
vsi deležniki v prehranski verigi pristavili
svoj lonček.
Ob obisku lahko spoznate, kaj vse zmorejo kmečke gospodinje in društva, povezana z kmetijstvom, ki skrbijo za ohranjanje
dediščine in vse prevečkrat skoraj pozabljenega bogastva podeželja. Sem spadajo
tradicionalne jedi, ki jih vsako leto tudi
ocenimo in nagradimo, kar si seveda zaslužijo.
Da ne pozabim omeniti, da bodo letos z
nami že 23. Podobe bistriških domačij,
katerih začetki segajo v prejšnje tisočletje.
Marija Kresnik
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Povabilo na tradicionalno prireditev

23. Podobe bistriških domačij
Foto: Aleš Kolar

V Slovenski Bistrici bo v petek, 6.,
in v soboto, 7. septembra, potekala
tradicionalna prireditev, 23. Podobe
bistriških domačij. Prireditev že vrsto let
povezuje bistriško podeželje z mestom
Slovenska Bistrica. Gre za kmetijskoturistično prireditev z osrednjim
prizoriščem v Slovenski Bistrici, nekaj
dogajanja pa je tudi v njeni okolici.
Na letošnjih Podobah bo v petek ob 10.30
v Viteški dvorani gradu potekal strokovni posvet lokalnih akcijskih skupin iz vse
Slovenije na temo Priložnosti in izzivi na
področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane
in podjetništva na podeželju. Na posvetu
bo prisotna tudi ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra
Pivec, s sodelavci, ki bodo predstavili novosti in smernice na tem področju. Ministrica se bo pred posvetom srečala na
delovnem sestanku z našimi kmeti. Udeleženci posveta se bodo med drugim seznanili z nekaterimi aktualnimi projekti,
ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi,
in si ogledali razstavi nagrajenih kruhov
in potic članic Društva kmetic Slovenska
Bistrica ter nagrajenih vin z 20. grajskega
ocenjevanja vin. Ogledali si bodo tudi čebelarski center, kamor jih bomo zapeljali
z bistriškimi starodobnimi vozili. Vrata
bodo odprle tudi nekatere kmetije, ki si jih
bodo lahko ogledali naši šolarji.
V soboto bo med 9. in 17. uro na bistriškem gradu oziroma grajskem dvorišču
potekal festival Bistr'ške podobe. Kot vsako soboto bo tudi tokrat obiskovalce prijazno sprejela grajska tržnica z lokalnimi
dobrotami. Poleg tega bodo na pobudo
Centra domačih in umetnostnih obrti
Slovenska Bistrica svoje unikatne izdelke
razstavljali in ponujali rokodelski centri iz vse Slovenije, česar zagotovo ne gre
zamuditi. Otroci se bodo lahko udeležili

mnogih ustvarjalnih delavnic, ogledati
si bo možno tudi prikaze starih obrti in
običajev. Prav tako bo organiziran ogled
čebelarskega centra in mesta, kamor se
bodo obiskovalci lahko podali s starodobniki ali s kočijo.
Dvodnevno dogajanje se bo zaključilo na

in izvedbi prireditve sodelujejo: Občina
Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica, Zavod za
kulturo Slovenska Bistrica, razvojno informacijski center, kmetijsko svetovalna
služba, turistična društva, društvo kmetic, čebelarsko društvo, center domače in

Foto: Aleš Kolar

grajskem dvorišču z vinsko-kulinaričnim
večerom z začetkom ob 18. uri. Podelili
bodo priznanja za nagrajene kruhe in potice. Nato bo sledilo druženje ob odličnih
bistriških vinih in kulinariki ter ob prijetnih zvokih Bistr'ških muzikantov.
Prireditev Podobe bistriških domačij
smo si v sodelovanju z občinama Poljčane in Makole zamislili kot projekt Doživetja med Pohorjem in Bočem, ki je bil
odobren na javnem pozivu v okviru LAS
Dobro za nas. V okviru projekta so bile
izdelane etnološke študije in
druge strokovne
podlage, zato je
naš cilj, da program prireditve
v
doglednem
času tudi vsebinsko nadgradimo
in dodelamo ter
razvijemo integralni produkt,
ki bo tržno zanimiv tudi za obiskovalce izven
našega območja.
Pri organizaciji

umetnostne obrti, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in Konzorcij Ritoznojčan ter
kmetije Rabič, Brumec, Venguš, Berdnik
in Podgrajšek.
			
Veselilo nas bo, če si boste vzeli čas in se
nam pridružili na 23. Podobah bistriških
domačij. Verjamemo, da boste uživali!
Mag. Monika Kirbiš Rojs,
vodja oddelka za gospodarstvo in
direktorica RIC Slovenska Bistrica
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5. ROKODELSKI PRAZNIK
V SLOVENSKI BISTRICI

V soboto, 7. septembra, med 9. in 17. uro
v Slovenski Bistrici že petič zapored pripravljamo praznik rokodelstva. Letos bo
dogodek del festivala Bistr'ške podobe v
okviru tradicionalne prireditve 23. Podobe bistriških domačij in eden od desetih dogodkov Slovenskega rokodelskega
festivala 2019, ki ga vsako leto pripravljamo člani Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije. Rokodelke in rokodelci ter
rokodelski centri iz vse Slovenije bodo
v okrilju bistriškega gradu predstavljali
svojo raznovrstno prodajno ponudbo izdelkov domače in umetnostne obrti ter
obiskovalce navduševali s prikazi svojih
rokodelskih veščin. V Centru domače in
umetnostne obrti bo potekal dan odprtih vrat, obiskovalci si bodo lahko ogledali gostujočo razstavo bienala otroške
keramike Terra mystica in preizkusili
svoje ustvarjalne spretnosti na zanimivih
rokodelskih delavnicah.
Prijazno vabljeni!

Tematski posvet LAS
Program:
•
•
•

•

•

•
•

9.00–9.30: Sprejem, registracija in pogostitev udeležencev.
9.30–10.30: Kratka predstavitev aktualnih projektov.
10.30–11.15: Pozdravni nagovori:
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica,
Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja,
dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (pozdrav in predstavitev novosti na ministrstvu).
11.15–12.30: Okrogla miza: Priložnosti in izzivi na področju
razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju.
Sodelujoči na okrogli mizi: Aleš Zidar, Društvo za razvoj slovenskega
podeželja, Alina Cunk - Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in Marjan Podgrajšek, eko kmetija
Podgrajšek.
12.30–13.00: Prenos znanja na mlade – primeri dobrih praks LAS
Dobro za nas
Modra delavnica – od poskusa do poklica.
Učilnica v naravi: zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem
poligonu za samooskrbo.
13.00–14.00: Kosilo.
14.00–16.00: Ogled čebelarskega centra Slovenska Bistrica s
starodobniki.

Foto: Aleš Kolar

Društvo za razvoj slovenskega podeželja
organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in promocijske dogodke s
področja razvoja podeželja. Na dogodke
so vabljeni člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratni posvet poteka v
sodelovanju z LAS Dobro za nas.
Priložnosti in izzivi na področju razvoja
kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva
na podeželju
bo potekal v Slovenski Bistrici 6. septembra 2019.
Lokacija: Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica (https://goo.gl/maps/6U35qAPFoNCgohY26).
Posvet poteka v okviru tradicionalne
prireditve Podobe bistriških domačij in
projekta Povezovanje kulturno-turističnih
potencialov na območju občin Slovenska
Bistrica, Makole in Poljčane, sofinanciranega s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru
LAS Dobro za nas. Dodatne informacije:
Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@
drustvo-podezelje.si; 041 745 184).
Prijave do 30. 8. 2019 na elektronski
naslov info@drustvo-podezelje.si
Aleš Zidar,
predsednik DRSP
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Vedno boljši Big band Slovenska Bistrica znova navdušil
mnoge obiskovalce koncerta v Bistriškem gradu
Na notranjem grajskem dvorišču je 19. junija že tradicionalno nastopil Big band Slovenska Bistrica z gosti. Tokrat je bila glavna gostja znana slovenska pevka
Anika Horvat. Kot posebna gosta sta nastopila Teja
Pančič in Tomi Baaron. Koncert se je začel z rahlo
zamudo, saj so se po nebu podili nevihtni oblaki, ki so
se umaknili čudovitemu koncertu, ki je sledil.
Big Band Slovenska Bistrica sestavljajo izvrstni glasbeniki, ki so prvo znanje pridobili v glasbeni šoli v Slovenski Bistrici, danes pa so profesorji na GŠ Slovenka
Bistrica, drugih glasbenih šolah v Sloveniji, zaposleni kot člani drugih orkestrov, študenti glasbenih
akademij ali člani drugih ansamblov. Vsekakor pa so
tako ali drugače povezani z glasbenim življenjem v
Slovenski Bistrici.
Orkester šteje 22 instrumentalistov in dva stalna člana
vokalista. Pred tem se je orkester že nekajkrat projektno predstavil na koncertih v organizaciji Glasbene šole
Slovenska Bistrica, trikrat pod vodstvom prof. Janeza
Kopšeta, od leta 2014 pa je uspešno in strokovno
podkovano prevzel dirigentsko palico prof. Jernej
Senegačnik ml. Že večkrat so se uspešno predstavili z
znanimi slovenskimi glasbeniki, kot so Uroš Perič, Helena Blagne, Janez Bončina - Benč, Oto Pestner, Omar
Naber, Alfi Nipič, Edvin Fliser, Jože Kobler in drugi.

Foto: Nino Verdnik

Ženski pevski zbor iz Združenih držav Amerike nastopil v
Viteški dvorani gradu
Samo dva koncerta so izvedle članice pevskega zbora Wunderlust iz Seattla v Sloveniji. In sicer enega v naši lepi
Viteški dvorani in drugega v cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani. Odločno so želele nastopiti v znameniti baročni dvorani, saj takšnih dvoran v ZDA ni.
Pevski zbor sestavlja okoli petdeset pevk z dvema dirigentkama. V polni Viteški dvorani Bistriškega gradu so se jim
pridružile naše Vivere, ki so tudi zaslužne, da je zbor nastopil pri nas.
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DOŽIVETJE POHORJA. Ančnikov dan: postani Rimljan za en dan!
V soboto, 22. junija, smo premierno predstavili nov doživljajski
program, pri katerem izhajamo iz časa, ko so Rimljani bivali v
utrdbi na vzpetini nad današnjo Slovensko Bistrico.
Ančnikovo gradišče je arheološko najdišče v bližini Jurišne vasi
na Pohorju. V nemirnih časih preseljevanja ljudstev (4. in 5. stoletje) je na tem mestu stala velika naselbina, obdana z mogočnim
obzidjem. O življenju ljudi v teh časih pričajo številni ohranjeni
predmeti (poljedelski predmeti, orodje, lončene posode, kovaško
orodje, deli vojaške noše itd.), danes pa vidimo le ostanke obzidja
in kamnitih stavb. Program na zanimiv način prek lastnega izkustva predstavi vsakdanje življenje izpred 1600 let.
Stopili smo nazaj v času in doživeli bistriško Pohorje v obdobju, ko so na našem ozemlju živeli Rimljani. Naučili smo se,
kako so Rimljani na Ančnikovem gradišču mleli žito, predli niti,
obdelovali les s takratnim kovanim orodjem, kaj so jedli, kaj so
počeli v prostem času in kako so se urili ter bojevali. Prisluhnite
zgodbi od nastanka do propada naselbine in o njenem nadaljnjem življenju v mitih in v legendah.
Ančnikov dan je nastal v okviru projekta Aktivno Pohorje. Projekt je sofinanciran iz sredstev programa za razvoj podeželja
(Zadruga LAS Dobro za nas) in povezuje tri projektne partnerje:
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost Tinje in
Planinsko društvo Slovenska Bistrica.
Novi program je dodatek k že obstoječim programom pod blagovno znamko Doživetje Pohorja, ki vključuje tri že uveljavljene programe (Pastirčkov dan, Mlinarjev dan, Kovačev dan) in novi program Ančnikov dan, ki so povezani v skupni
kulturno-turistični produkt, ki ga s pomočjo promocijski kanalov širimo na območje LAS ter izven.
Dodatne informacije o programu so na voljo na spletni strani Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.
Se vidimo na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi.

Napovednik prireditev Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
za meseca september in oktober 2019
• 18. septembra ob 18.00: Bistriške zgodbe.
• 20. septembra ob 19.30: gledališka predstava: I ♥ Njofra.
Zaprašena, staromodna in rahlo nostalgična komedija za vse jugo nostalgike in tiste, ki to niti slučajno ne želijo biti.
S petjem in plesom – zakaj pa ne?!
Igrata Gojmir Lešnjak - Gojc in Vlado Novak.
• 3. oktobra ob 18.00: predavanje Nine Levart z naslovom Slovenska Bistrica z okolico v 18. stoletju.
• 16. oktobra ob 18.00: odprtje razstave del Branka Kraševca.
• 18. oktobra ob 19.30: koncert Anje Bukovec in Tinkare Kovač.
• 19. oktobra ob 10.00:
6. Vošnjakov pohod.

• 1. oktobra ob 19.30:

koncert Teja & Mike.
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tiji. Zelo dobro vem, kako
pomembna je zadruga za
kmete. Razumem njihove
potrebe in poznam pričakovanja. V zadrugo sem
v preteklih letih vložila
veliko truda in energije in
želim, da je zadruga tudi v
prihodnje trdna opora in
pomoč pri razvoju kmetij
in kmetijstva na tem območju. Osebno mi veliko
pomeni, da ponovno delam v svoji stroki.

Karmen
Sadek
Pučnik,

direktorica
Kmetijske zadruge
Slovenska Bistrica
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica letos praznuje 40-letnico delovanja.
Kakšni so bili začetki, kdo so bili pobudniki za ustanovitev zadruge?
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica neprekinjeno deluje od leta 1979. Nastala je
z odcepitvijo od kmetijskega kombinata
z namenom organiziranja sodobne kmetijske proizvodnje na kmetijah. Veliko
zaslug za ponovni zagon zadruge je imel
njen prvi direktor, gospod Jožef Brečko, ki
je uvidel, da kmetijski kombinat, h kateremu so bile pridružene tudi vse zadruge,
ki so po vojni delovale na tem območju,
ni nadomestil njihove vloge. Kmetijski
kombinat je upravljal s svojimi zemljišči
in imel lastno proizvodnjo, medtem ko so
bili kmetje prepuščeni sami sebi.
Zadruga deluje na območju štirih občin
(Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane
in Makole), članstvo se povečuje. Koliko
članov je trenutno vključenih v zadrugo?
Trenutno je v članskem imeniku vpisanih
314 članov zadruge, ki so po Zakonu o zadrugah lastniki zadruge.
Skoraj polovico prihodkov zadruge
predstavlja odkup mleka. Kolikšni so
bili lanski prihodki?
V letu 2018 je zadruga ustvarila 14.928.573
evrov prihodkov iz naslova odkupa in
prodaje. Struktura prihodkov je po odstotkih naslednja: 49,5 odstotka od odkupa in prodaje mleka, 26,8 od prodaje kmetijskega repromateriala, 23,2 od odkupa in
prodaje živine in 0,5 odstotka od odkupa
in prodaje poljščin.

Foto: Aleš Kolar

Koliko mleka ste odkupili v prvi polovici tega leta, kakšna je bila njegova kakovost? Kot je znano, so rejci izjemno napredovali in pridobljeno znanje uspešno
realizirajo v proizvodnji.
Imamo res dobre rejce, ki svoje znanje uspešno prenašajo v prakso. Lansko leto je
bil tudi dober pridelek krme tako po količini kot tudi po kakovosti. V prvih šestih
mesecih letošnjega leta smo odkupili 11,3
milijona litrov mleka odlične kakovosti.
Mleko je vsebovalo 4,38 odstotka mlečne
maščobe in 3,43 odstotka beljakovin.
Kako pa je s količino mleka, ali še vedno
narašča? Koliko rejcev trenutno sodeluje z vami?
Odkup mleka v prvi polovici leta je bil
na ravni predhodnih let. Rasti proizvodnje na ravni zadruge ne zaznavamo. Žal
pa vsako leto izgubimo nekaj rejcev, ki se
preusmerijo v pitanje ali pa v celoti opustijo rejo govedi. Ta primanjkljaj zaenkrat
še nadomestijo rejci, ki večajo proizvodnjo. Trenutno mleko v našo zadrugo oddaja 173 rejcev.
Vodenje Kmetijske zadruge Slovenska
Bistrica ste prevzeli lani. Zakaj ste se
odločili za ta korak?
S KZ Slovenska Bistrica tesno sodelujem
že od leta 2005, ko sem postala predsednica zadruge. Po odločitvi moje predhodnice, da ne želi nadaljevati dela na zadrugi,
sem oddala prijavo in se razveselila večinske podpore upravnega odbora. Tudi
sama živim in delam na živinorejski kme-

Ko ste prevzeli mesto
direktorice, ste rekli, da
večjih sprememb ne načrtujete. Čemu torej posvečate največ pozornosti?
Zadruge delujemo po načelu trajnosti in v korist

članov ter skupnosti za danes in v prihodnje. Zagotavljamo dolgoročni odkup
kmetijskih pridelkov in oskrbo z repromaterialom po ugodnih cenah. Želimo
si uspešno poslovno leto 2019 tako za zadrugo kot za naše člane. Ohraniti želimo
obseg odkupa mleka, živine in poljščin
na ravni preteklih let in po konkurenčnih
cenah. Trudili se bomo povečati prodajo
kmetijskega programa v skladišču in trgovini, širiti krog strank in ohraniti zaupanje naših članov, drugih komitentov in
poslovnih partnerjev.
Zadruga uresničuje tudi nekaj manjših
naložb. Nekaj ste jih že izvedli, nekaj pa
jih boste v prihodnje.
V preteklem letu smo pridobili cestno
tehtnico. Trenutno urejamo prostor med
skladiščem zadruge in Mariborsko cesto.
Uredili bomo parkirišče za potrebe naše
dejavnosti. Obnavljamo tudi lokal v naši
poslovni stavbi.
Sicer pa pravite, da je zadruga predvsem
gospodarski servis za svoje člane, ki tudi
v širši družbi zagovarja interese kmetov.
Zadruga za slovenskobistriško območje
z okolico predstavlja pomembno jedro
proizvodnje mleka in mesa in je aktiven
sooblikovalec razvoja kmetijstva v kraju
in v regiji. Vključujemo se v družbeno dogajanje in vedno poudarjamo širši pomen
kmetijstva in lokalne pridelave hrane.
Zagotovo vam pri vašem delu zelo pomaga, da tudi sami živite in delate na
živinorejski kmetiji. Kakšno kmetijo
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imate, kje se nahaja, kako velika je in kaj
vse počnete na domačiji?
Odrasla sem na družinski kmetiji pod Brinjevo goro. Zelo sem hvaležna staršem, da
so me za življenje opremili z delovnimi
navadami, spoštovanjem do soljudi in z
ljubeznijo do domače zemlje. To so tudi
vrednote, ki jih z možem želiva prenesti
na otroke. Kot večkrat povem v šali, sem
z možem v zakon dobila tudi kmetijo.
Imamo kmetijo, usmerjeno v mlečno proizvodnjo. Sami vzrejamo plemenske živali.
Redimo tudi bikce do klavne teže. Skupaj
imamo v hlevu približno 230 govedi. Mož
je polno zaposlen na kmetiji. Vsi drugi
družinski člani mu pri delu pomagamo.
Kakšna pa bi morala biti po vašem mnenju prihodnost slovenskega kmetijstva?
Prepričana sem, da je prihodnost slovenskega kmetijstva v družinskih kmetijah.
Zavedam se, da je podeželje skupen življenjski prostor, ki si ga delimo mnogi.
Želim si, da bi naša družba kmetijstvu
priznala pomen, ki ga ima za ohranjanje
kulturne krajine in za pridelavo zdrave
hrane. Ukrepi kmetijske politike bi morali
podpreti družinske kmetije in jim omogočiti zadosten dohodek za življenje dveh
generacij na kmetiji.
Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

VINOGRADNIŠKA DRUŽINA VEHOVAR
USPEŠNA TUDI ČEZ LUŽO
Poleti je potekalo veliko ameriško ocenjevanje vin Rochester New York. Udeležila
se ga je tudi vinogradniška družina Vehovar iz Lokanje vasi iz Društva vinogradnikov Ritoznoj. Na mednarodnem svetovnem tekmovanju so predstavili kar 1400
vzorcev vin. Vinogradništvo Vehovar je
prejelo dve srebrni medalji za traminec
letnik 2018 in sivi pinot letnik 2016. Predstavnik družine Izidor Vehovar je povedal,
da je ponosen, da so se lahko udeležili
tega pomembnega ocenjevanja. Medalji
sta tudi dokaz, da naša vina prodirajo na
tuje trge. Ocenjevanje vin so opravili tudi
v Gornji Radgoni na 57. sejmu Agra. Šampiona je prejel Vinko Frešer z Ritoznoja za
bio vino rumeni muškat letnik 2018, za letošnje poslane vinske vzorce so Frešerjevi
prejeli skupno še tri zlate in eno srebrno
medaljo. Tudi vinogradnik Branko Čebular iz Hošnice je za laški rizling, ki je bil iz
sušenega grozdja, prejel srebrno medaljo.
Foto: www.jemodomače.si

Brigita Ptičar
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V IZZI DO ZNANJA
TUJIH JEZIKOV

V Slovenski Bistrici od leta 2005 deluje zasebna šola tujih jezikov IZZA, ki je del največje zasebne organizacije IZZA, d. o. o.,
za usposabljanje odraslih v organizacijah
v Sloveniji. IZZA jeziki so do danes imeli
1580 tečajnikov, od katerih jih je bilo 236
tako uspešnih, da so naredili mednarodne
izpite na različnih nivojskih stopnjah znanja tujega jezika. Tečaje tujih jezikov za
odrasle iz poslovnega znanja izvajajo tudi
v 15 organizacijah.
Letos je na šoli opravilo mednarodni izpit
iz nivoja B1 (nivo drugega letnika gimnazije) in B2 (nivo mature v gimnaziji) 15
otrok. Kar je še posebej pomembno, skoraj vsi še obiskujejo osnovno šolo. Izjemen
uspeh je dosegel Domen Krajnc, učenec
tretjega letnika gimnazije, ki je pridobil
mednarodni certifikat nivoja C1 (kar zagotavlja možnost poučevanja angleščine).
Domen je obiskoval zasebno
šolo tujih jezikov že od prvega razreda osnovne šole. Ob
šoli in vseh dejavnosti je
vložil veliko energije v usvajanje angleščine in trud je bil
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poplačan. »Srednješolcu je pomembno, da
se osredotoči na prihodnost. Z znanjem in
certifikatom si lahko zagotovim možnosti
za študij v tujini,« pravi Domen Krajnc.
In kaj o tečajih tujih jezikov menijo nekateri starši, ki šoli že več let zaupajo
svoje otroke?
»Obisk tečajev tujih jezikov je res vreden
vsakega centa, saj otroci spoznavajo jezik
na drugačen način in s tem krepijo svoje
znanje jezika, kar je v tem času še kako
pomembno. Ključno je, da usvojijo čim
več besed in da nadgrajujejo svoje vedenje o jeziku. Vse poteka skozi igro, ocena
ni pomembna. Kot starši dveh otrok, ki že
več let redno obiskujeta zasebno šolo, bi
dejala, da smo izredno zadovoljni z njimi,
njihovim načinom dela, učiteljicami ...«
Robert Sterkuš in Ksenja Rebernak
»S poučevanjem tujega jezika smo zelo
zadovoljni. Na tečajih pridobijo ogromno besedišča, opravijo veliko nalog. Poučevanje je zelo kakovostno. Pridobljeno
znanje tujega jezika je za posameznika
pomembno tako zasebno (potovanja) kot
pozneje tudi službeno.«
Martina Kobale
»Tečaj tujega jezika je bil za otroka zanimiv, saj je pridobil veliko dodatnega znanja, ki mu koristi tudi v šoli. Učiteljica je

zelo prijazna.«

Zdenka Pinter
»Tečaji so prilagojeni otrokom, imajo zelo
dobre učiteljice, ki jih znajo motivirati.
Všeč so mi doslednost, točnost dogovorjenega in točnost prihajanja na tečaj.«
Simona Podgrajšek
»Z vsem smo zelo zadovoljni. Zelo veliko
se je naša punca naučila in pomagalo ji je
pri ocenah v šoli.«
Danilo Landero
Pridobljeni mednarodni certifikat iz znanja tujega jezika je velik uspeh in dosežek
posameznika v mednarodnem merilu.
Otrokom in odraslim certifikat omogoča več možnosti za profesionalni razvoj
doma in v tujini. Pri iskanju zaposlitve je
to velika konkurenčna prednost pred drugimi iskalci na trgu dela.
Znanje jezikov se preverja po stopnjah
znanja A1, A2 (nivo znanja, pridobljenega v osnovni šoli), B1 in B2, C1 in C2
(nivo univerzitetnega znanja). Proces
pridobivanja znanja tujega jezika, od A
do C, je večletni. Pridobljeni certifikat od
B2 naprej se priznava kot aktivno znanje
tujega jezika in ga priznavajo delodajalci,
državni organi v več kot 120 držav in 6000
izobraževalnih ustanov.
T. A.
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LAN IN ŽAK VERKO,

ZMAGOVALCA ODDAJE
MALI ŠEF KUHINJE
Lan Verko iz Kostanjevca pri Zgornji
Ložnici, ki je skupaj z bratom Žakom zmagal v prvi sezoni oddaje Mali šef Slovenije,
se je odločil, da postane profesionalni kuhar. Vpisan je v Srednjo gostinsko in turistično šolo v Mariboru, smer gastronom
hotelir. Septembra bo začel pridobivati
kuharsko znanje, česar se že zelo veseli.
Žak pa se je vpisal na Tehnični šolski center Maribor, smer tehnik mehatronik, in
se bo posvetil programiranju in robotiki,
bo pa, kot pravi, vsekakor še naprej kuhal
za družino in prijatelje. Lana in Žaka sta
za kuhanje navdušili mama in babica, saj
so v družini vedno veliko kuhali. Že zelo
zgodaj, v četrtem razredu osnovne ju je
mama najprej naučila speči jajca, nato so
sledile palačinke, burgerji in vedno bolj
zahtevne jedi. Tudi z opazovanjem mame
in babice sta se veliko naučila.
Lan je že od malega spremljal vse kuhar-

Foto: osebni arhiv

ske oddaje. Upal je, da bi tudi v Slovenijo
prišel Masterchef junior. Ko sta z bratom
nekega večera gledala televizijo, sta zasledila reklamo za Malega šefa, in takoj je
padla odločitev, da se skupaj prijavita.
Do oddaje sploh nista vedela, da za štedilnikom tako dobro funkcionirata in se
dopolnjujeta, v finalnem izzivu sta žirijo prepričala z gratiniranim piščančjim
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ragujem. »Meniva, da sta dobra komunikacija in organizacija v kuhinji zelo
pomembni, sploh ko kuhaš v timu. Bila
sva vseskozi fokusirana na to, da skuhava čim bolj okusno, in nisva razmišljala
o tem, kako bova izpadla pred kamerami. To sva odklopila, zato meniva, da so
naju do zmage pripeljali izdelani okusi in
spontanost,« pravita brata Verko, ki sta na
tekmovanju zastopala OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Podružnično šolo
Zgornja Ložnica. Občutki po razglasitvi
so bili izjemni, zmago sta posvetila staršem in naslednjim generacijam. Bila sta
izjemno vesela, da sta zmagala, in Sloveniji pokazala, da tudi otroci znajo izjemno
dobro kuhati. Nagrado v višini 10 tisoč
evrov sta namenila za nakup zunanjih igral in prenovo gospodinjske učilnice v šoli
na Zgornji Ložnici.
Lan in Žak še pravita, da rada kuhata, ker
v kuhanju izredno uživata, saj v kuhanju
ni omejitev in lahko vedno eksperimentiraš. Imata veliko domačih hišnih receptov
mame in babice, veliko jih najdeta tudi na
spletu. Vedno poskusita kaj novega, Žak
najraje pripravlja rižote in testenine, Lan
pa sladice in burgerje.
Tomaž Ajd
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S SKUPNIMI MOČMI ZMOREMO VEČ!
Projekt Erasmus+ KA1 na OŠ Gustava
Šiliha Laporje
S skupnimi močmi zmoremo več je moto
naše šole, OŠ Gustava Šiliha Laporje, ki
nas vodi pri delu in življenju na šoli, pri
vsakodnevnih zadolžitvah kot tudi izven
teh, in naslov našega mednarodnega projekta. Ker se zavedamo, da nam je skupaj
lažje in smo boljši, smo si tudi pri lotevanju enega najbolj odmevnih mednarodnih
projektov naše šole pomagali in staknili
glave skupaj, saj več glav več ve. Gre za
mednarodni projekt Erasmus+ KA1 – mobilnosti šolskega osebja, ko sodelujoči pri
projektu odidejov tujino po nova, sveža

znanja, ki jih potem uporabljajo pri svojem nadaljnjem delu ter delijo svoje bogate izkušnje s sodelavci, učenci, starši in
z lokalno skupnostjo. V našem dvoletnem
projektu je sodelovalo 11 udeležencev, ki
smo se v prvem letu odpravili po nova
znanja in izkušnje na strukturirane tečaje
v Nemčijo, Anglijo ter na Malto. Nekateri
so se dodatno urili v znanju tujega jezika,
učiteljice tujih jezikov in vzgojiteljica pa
smo se izobraževale na področju didaktike poučevanja tujih jezikov, spoznavale
nove načine, metode in pristope učenja
in poučevanja ter tako nadgradile svojo
obstoječo prakso, kar smo z velikim zanosom tudi prenesle v učilnice. V drugem
letu projekta smo v dveh skupinah odšli
v Nemčijo in Anglijo na »jobshadowing«
– sledenje na delovnem mestu. V skladu
z našimi cilji projekta smo želeli izvedeti še več na temo učnih kotičkov in formativnega
spremljanja pouka, zato sta bili
Nemčija in Anglija idealna izbira, saj je to tam način življenja in dela že vrsto let. V Nemčiji so nas gostili naši večletni
partnerji iz skupnih preteklih
projektov šolskih partnerstev z
Donau Gymnasium iz Kelheima. Tamkajšnji učitelji so nas
prijazno spustili v učilnice in

pokazali svoj način dela, kako učenci pridobivajo nova znanja na učnih postajah
in v učnih kotičkih. Prav tako so z nami
delili svoje izkušnje takšnega dela kot tudi
dela v šoli nasploh. Letos marca pa smo
gostovali v Angliji, v Gloucestru. Tam smo
bili dogovorjeni z dvema različnima šolama za sodelovanje, in sicer z Barnwood
Park Arts College in Dene Magna. Obe
šoli prednjačita po kakovosti, saj imata po
nacionalnih merilih Ofstead oceni »good«
in »outstanding«, kar veliko pove o kakovosti dela obeh. Gostitelji so se odlično
pripravili in odprli vrata učilnic, v katere
smo seveda z velikim navdušenjem pokukali. Tudi učitelji so bili pripravljeni deliti
svoje izkušnje z nami na okroglih mizah
in v debatah, delili so tudi svoje pripomočke in nam pojasnili, kako formativno
spremljanje pouka pri njih deluje in kako
se ga poslužujejo na vsakem koraku. Bili
smo prisotni na veliko hospitacij najrazličnejših predmetov, ki jih pri nas niti
ne poznamo, kot so recimo moderni ples,
fotografija, tekstil in podobno. Že sama
družba v Angliji poudarja in ceni vrednote, kot so spoštovanje, odgovornost,
poštenost in sprejemanje drugačnosti na
veliko višji ravni, kot smo tega vajeni pri
nas, zato se je to tudi vidno odražalo pri
učencih in učiteljih. Razredi so bili dokaj polni, po 30 učencev, vendar je delo
potekalo brez vedenjski ali kakršnih koli
drugih motenj, ni bilo posegov učitelja.
Vsi dobro poznajo pravila kot tudi posledice neupoštevanja teh, pravil se tudi
strogo držijo, rezultat je neverjeten. Prav
tako je bilo fascinantno, kako učenci cenijo znanje in se zavedajo njegovega pomena za v bodoče. Kot že omenjeno, ne
učijo se zaradi ocen, ker jih ni. Ne glede na
to, da ocen ni, zelo redno spremljajo svoj
napredek, si ga beležijo v svoje mape, kjer
imajo jasno začrtan cilj, kam bi radi prišli
ob koncu šolanja glede na svoje zmožnosti

in želje. Prevzemajo odgovornost za svoje
(ne)delo in če je treba, si poiščejo pomoč
pri tutorjih oziroma učiteljih, ki so jim z
veseljem na voljo, imajo pa celo klub za
opravljanje domačih nalog. Učenci so v
šoli po ves dan, od približno osme ure do
pol četrte popoldan, vmes imajo dva večja
odmora, za malico, ki si jo morajo prinesti
sami, in za kosilo. Ko se malo ozremo nazaj, ugotavljamo, da smo v Sloveniji kljub
vsemu lahko zelo zadovoljni z marsikatero stvarjo v našem šolstvu, prav tako pa
je kar nekaj prostora za izboljšavo in vpeljavo sprememb, ki niso nujno povezane
s sistemsko organizacijo, na katero kot
posamezniki nimamo vpliva, temveč na
odnose, ki so temelj vsega, vsake družbe.
Udeleženci mobilnosti smo naučeno in
doživeto delili tudi med druge zaposlene ter jih navduševali za sodelovanje pri
takšnih projektih. Svoja znanja in izkušnje
smo predstavljali na seminarjih za učitelje
angleščine, v projektnih skupinah, pripravili smo tudi okroglo mizo za javnost, na
kateri smo staršem in lokalni skupnosti
predstavili naše dosežke in delo.
Celoten projekt in mobilnosti so bili zelo
pozitivna izkušnja za vse udeležene, tudi
tiste, ki niso bili tako vešči tujega jezika
in so bili malo skeptični pred potovanjem.
Bilo je opaziti, da še vedno velja pravilo,
da kadar si obkrožen in na neki točki »prisiljen« uporabiti tuji jezik, gre veliko lažje,
kot si to predstavljamo, in zavore (še tako
močne) popustijo. Hkrati pa nas takšne
izkušnje drugačnosti in obenem enakosti
povezujejo, saj ugotavljamo, da ne glede
na kulturo, v kateri se pridno stoji v vrsti
drug za drugim brez drenjanja za avtobus,
kot v kulturi, kjer ni veliko priseljencev,
delo v šolah poteka dokaj podobno, da si
vsi želimo enakih stvari, naučiti naše otroke nečesa novega, jih opremiti za življenje,
ki prihaja, da bi bili uspešni in srečni, ter
da je najstnik najstnik ne glede na državo,
v kateri živi.
Ob zaključku projekta lahko z gotovostjo
trdimo, da je bil več kot uspešen, da smo
dosegli in presegli zastavljene cilje ter se
navdušili za iskanje novih izzivov in projektov v prihodnje. Kot pravijo na nacionalni agenciji za mobilnosti in izobraževanja v tujini CMEPIUS Erasmus ni mus,
pomaga pa, saj s skupnimi močmi zmoremo več.
Ines Jarh,
koordinatorica projekta
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NOV VRTEC V OZKI ULICI

Foto: Tomaž Ajd

Z novim šolskim letom je vrata odprl novi
vrtec v Ozki ulici v Slovenski Bistrici.
Objekt so zgradili v dogovorjenem roku
in ima pridobljeno uporabno dovoljenje.
Nova enota Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica bo sprejela do 50 otrok
večinoma prvega starostnega obdobja. Gre
za veliko pridobitev za otroke, starše in zaposlene. Otroci so namreč do sedaj bivali
v manj primernih prostorih v blokovskem
naselju. V novo stavbo so preselili zaposlene in otroke iz enote Čebelica na Tomšičevi ulici. Enoti so priključili tudi obstoječa
oddelka v Ozki ulici. Vrtec, ki je velik 792

kvadratnih metrov, obsega tri igralnice, večnamenski večji prostor, kabinet in
prostore za individualno delo z otroki,
razdelilno kuhinjo in garderobo. »Vrtec
je v okolje umeščen tako, da se je ohranilo čim več zelenih in igralnih površin.
Iz vsake igralnice je omogočen neposredni izhod na pokrito teraso in naprej na
zelene površine. Velike steklene površine
oken nudijo pogled v zunanje okolje, kar
je za razvoj in dobro počutje otrok nadvse
pomembno. Neprecenljiva vrednost sta
skupni prostor za druženje in že zasajeni sadovnjak, ki bo otrokom predstavljal

učni kotiček. Otroci bodo lahko okušali
različne vrste sadja neposredno z drevesa,
kar je redkost. Prav tako jim bo neposredno okolje – Bistriški grad, grajski park,
grajski zidovi in grajsko dvorišče – omogočalo spoznavati kulturno dediščino,«
pravi Stanislava Stegne, ravnateljica Vrtca
Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Naložba je vredna en milijon 117.477 evrov,
denar so v celoti zagotovili v občinskem
proračunu.
Tomaž Ajd
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OTVORITEV NOVIH PROSTOROV
V ZDRAVSTVENEM DOMU
SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Tomaž Ajd

V ZD Slovenska Bistrica je bilo od 28.
decembra 2018 do konca junija 2019
gradbišče. Prvi stavbi so zaradi hudega
pomanjkanja prostorov za številne dejavnosti dogradili eno nadstropje. Gradbeni
projekt je vodila in financirala Občina
Slovenska Bistrica. Del sredstev je občina
pridobila na razpisu ministrstva za zdravje Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, ki ga delno sofinancirata Evropski
socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj.
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so zelo ponosni na novo prostorsko
pridobitev, ki bo nudila ustrezen prostor
Centru za krepitev zdravja (CKZ). V nove
prostore se bodo preselile še ginekološka
ambulanta, ambulanta medicine, dela,
prometa in športa (MDPŠ) ter patronaža.
Z njihovo preselitvijo bodo ločili preventivo od kurative.
Uradna slovesna otvoritev novih prostorov bo v torek, 10. septembra 2019, ob 12.
uri.
Gradnja nadzidka, ki je partnerski projekt
Evropskega socialnega sklada, Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Občine Slovenska Bistrica, je bila zaključena v mesecu juliju. Gradbena dela je izvedlo bistriško gradbeno podjetje Krt.
Prostori CKZ se razprostirajo na površini
100 m2 in zajemajo večnamenski prostor
(predavalnica, telovadnica, garderoba),
sanitarije in pisarno za zaposlene. CKZ

ima sedaj na razpolago ustrezne prostore, v katerih bo lahko delo nemoteno potekalo, prav tako so prostori sodobno in
funkcionalno opremljeni. Opremljeni so
s slušno zanko, to je sistem, ki uporabnikom slušnih aparatov omogoča boljše
razumevanje izgovorjenega, in z analizatorjem telesne sestave (omogoča grafični
in številčni prikaz sestave človeškega telesa. Prav tako je pomembno omeniti prostorno sodobno opremljeno telovadnico,
v kateri bodo potekale skupinske vaje in
zdravstvenovzgojne delavnice.
Ginekološka ambulanta, ambulanta
MDPŠ in patronaža se bodo v nove prostore preselile iz prvega nadstropja. V
izpraznjene prostore se bodo po preureditvi preselile ambulante družinske medicine, ki so sedaj razpršene po vseh stavbah
zdravstvenega doma. Po vselitvi bodo tako
vse ambulante
splošne oziroma družinske
medicine na
enem mestu.
Z dravst veni
dom Slovenska Bistrica je
v zadnjih desetletjih spreminjal svojo
podobo in kot
kažejo trendi
sl ove nske g a
zdravstva, jo
bo tudi v pri-

hodnje. Zavedati se je treba, da usmerjenost zdravstva k preventivi (k preprečevanju škodljivih posledic za zdravje in
k učenju o zdravju) vedno bolj prihaja v
ospredje. Kurativa (zdravljenje) bo še vedno ostala temeljna dejavnost zdravstva,
vendar jo bomo s preventivo skušali razbremeniti in ljudem pomagati do kakovostnejšega in manj stresnega vsakdanjika.
Lastno zdravje je pravzaprav zelo odvisno
od vsakega posameznika. Zavedanje, da
je zdrav življenjski slog vodilo za dobro
počutje in boljšo pripravljenost našega
telesa, je prvi korak, ki pa ga v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica nadgradijo
s številnimi in raznolikimi delavnicami v
Centru za krepitev zdravja.
Silvija Lunder,
vodja Centra za krepitev zdravja
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SocioLab

Foto: sosiolab.it

Razvojno informacijski center Slovenska
Bistrica še naprej sodeluje pri projektu
Aktivno in povezano za nova delovna
mesta in vključujočo družbo – SocioLab.
Temeljni namen projekta je aktivacija in
spodbujanje socialne ekonomije v Podravju, dolgoročni cilj pa je vzpostavitev
širšega podpornega sistema za razvoj socialne ekonomije v Podravju in širše. Nosilec projekta je mariborska Fundacija za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, projektnih partnerjev je še devet iz celotnega Podravja. Eden izmed projektnih
partnerjev je tudi Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica, ki s svojimi aktivnostmi v okviru projekta SocioLab pokriva področje občin Makole, Oplotnica,
Poljčane in Slovenska Bistrica.
Projekt je namenjen zagotavljanju strokovne podpore potencialnim socialnim
podjetnikom, ki šele razmišljajo o SoP,
obstoječim SoP in zadrugam, ki potrebu-

jejo podporo, podpornemu okolju in širši
okolici. Cilj je torej odkriti lokalne izzive
socialne ekonomije in skozi pomoč SoP
ustvariti nove inovativne produkte ter
zagotoviti nova kakovostna in trajna delovna mesta. Več informacij o projektu je
dostopnih na sociolab.si, https://www.facebook.com/sociolab.podravje/ in https://
ric-sb.si/sociolab.
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V okviru Razvojno informacijskega centra
Slovenska Bistrica deluje stična točka, kjer
sta vam na voljo svetovanje in mentorstvo
pri oblikovanju in razvoju socialnopodjetniške ideje, vzpostavitvi socialnega podjetja ali zadruge ter pri uspešnem vstopu
na trg z vašim inovativnim produktom ali
storitvijo. Zagotovljen je tudi pisarniški
delovni prostor za individualni razvoj in
zagon socialnopodjetniške oziroma zadružne ideje.
Že v začetku letošnje jeseni se bo začel
izvajati tudi nov cikel strokovnih izobraževanj, ki zajema vsa področja socialne
ekonomije – od osnov socialnega podjetništva prek kreiranja inovativnih družbenih produktov do računovodstva, nastopa
na trgu in trženja. Za prijavo nas čimprej
kontaktirajte!
Če vas področje socialne ekonomije zanima, razmišljate o ustanovitvi socialnega
podjetja ali zadruge oz. ste že obstoječe
socialno podjetje ali zadruga in potrebujte pri svojem delovanju strokovno pomoč
(bodisi na področju poslovnega načrtovanja, pravnih zadev, trženja …), vas vabimo, da nas obiščete na naši stični točki
na sedežu RIC (Trg svobode 5, Slovenska
Bistrica), nam pišete na sociolab@ric-sb.si
ali nas pokličete na 02 620 22 73. Vašemu
izzivu se bomo individualno posvetili in
vam pomagali pri razvoju vašega produkta ter pri vzpostavitvi socialnega podjetja
ali zadruge.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020.
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10. praznovanje krajevnega praznika

Praznovanje je posvečeno spominu na začetek osnovnega šolstva
na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec
1833–2019

PROGRAM PRIREDITEV:
SEPTEMER 2019
Petek, 6. september 2019:

Petek, 13. september 2019:

•ob 18. uri: večer ljudskega petja v domu
kulture na Črešnjevcu; organizator: Društvo invalidov Črešnjevec.
Sobota, 14. september 2019:
•od 10. ure dalje: otroški živžav (trampolini, napihljive blazine na šolskem igrišču),
panoramska vožnja z vlakcem po krajevni
skupnosti (dve vožnji, in sicer ob 10.00 in
11.30 izpred OŠ);

•ob 16. uri: medvaški turnir vasi iz KS
Črešnjevec v odbojki, na odbojkarskem
igrišču na Črešnjevcu; organizatorja: DU
Črešnjevec in KS Črešnjevec. V primeru
slabega vremena bo turnir v telovadnici
Foto: Tjaša Brglez
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.
Sobota, 7. september 2019:
•ob 7. uri: tekmovalno ribiško druženje na ribniku Farovec; organizator DI Črešnjevec;
•ob 9. uri: medvaški turnir vasi iz KS Črešnjevec v malem nogometu na šolskem igrišču ob OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec;
organizatorja: ŠD Črešnjevec in KS Črešnjevec. Žrebanje ob
8.45; v primeru slabega vremena bo turnir v telovadnici OŠ dr.
Jožeta Pučnika Črešnjevec;
•ob 14. uri: kolesarski izlet krajanov KS Črešnjevec; organizatorja: ŠD in KS Črešnjevec. zbor udeležencev ob 13.45 pri domu
kulture na Črešnjevcu, zaključek pri kozolcu na Pretrežu.
Nedelja, 8. september 2019:
•ob 8. uri: rekreativni tek po vaseh krajevne skupnosti. Zbor
udeležencev pri domu kulture na Črešnjevcu ob 7.45.

•od 13. ure dalje: Kamišibaj pod češnjami;
•ob 15. uri: kuhanje obare v kotličkih pri odbojkarskem igrišču; organizatorji: vaški odbori;
•ob 17.30: položitev venca pri spomeniku žrtvam NOB pri OŠ
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec;
•ob 19. uri: zaključna prireditev s kulturnim programom, podelitev priznanj KS in pokalov za osvojena mesta v odbojki,
nogometu in ribarjenju; v telovadnici OŠ dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec. Takoj po končani prireditvi koncert narodnozabavnega ansambla Krjavelj, druženje krajank in krajanov ob
dobrotah članic Aktiva kmečkih žena Črešnjevec, razglasitev zmagovalne vaške ekipe in pokušnja obare, v kulturnem
domu.

•ob 17. uri: otvoritev 5. samostojne likovne razstave in podelitev značk članom likovne sekcije za petletno delo v likovni
sekcije KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec, v domu kulture na
Črešnjevcu;
•ob 19. uri: predavanje prof. Srečka Štajnbaherja o preteklosti,
sedanjost in prihodnosti KS Črešnjevec, v domu kulture na
Črešnjevcu.

•ob 13. uri: sveta maša v cerkvi sv. Mihaela na Črešnjevcu; po
zaključeni sveti maši vožnja z vlakcem in ogled krajevne skupnosti;
•ob 15.30: srečanje starejših krajank in krajanov v kulturnem
domu na Črešnjevcu; organizatorji: krajevna organizacija RK,
DU Črešnjevec in KS Črešnjevec.
Franc Podgrajšek, predsednik Sveta KS Črešnjevec

Sreda, 11. september 2019:

Četrtek, 12. september 2019:

•ob 15. uri: kratka predstavitev LD Črešnjevec in pohod krajanov s Črešnjevca prek Pretreža v Farovec; organizira DU Črešnjevec. Zbor pri lovskem domu na Črešnjevcu.

Nedelja, 15. september 2019:
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN
KS POHORSKEGA ODREDA – POZIV

Foto: Tomaž Ajd

Spoštovani krajanke in krajani KS Pohorskega odreda,
pozivamo vas, da se nam pridružite pri
oblikovanju in porabi dela proračuna, ki
nam je kot ožjemu delu lokalne skupnosti, Krajevni skupnosti Pohorskega odreda,
dodeljen ob pripravi občinskega proračuna za naslednje leto in do konca mandatnega obdobja konec leta 2022.
Območje KS Pohorskega odreda zajema:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (to so: Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije,
Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska
ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova
ulica, Osojna ulica, Kajuhova ulica – del,
Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica,
Partizanska ulica – del, Prešernova ulica,

Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del,
Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica,
Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica
Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore,
Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec,
Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica) in naselje Spodnja Ložnica.
S participativnim proračunom imate/
imamo krajanke in krajani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite/želimo, da bi
se v naši krajevni skupnosti zgradilo ali
drugače uresničilo. S svojimi predlogi se
lahko kot posameznik aktivno vključite v
razvoj skupnosti, če menite ali veste, kaj je
za našo krajevno skupnost najbolj primerno in potrebno.
Naloga Sveta KS Pohorskega odreda pa

je, da predloge zberemo in v okviru dodeljenih denarnih sredstev del namenimo
projektom, ki ste jih predlagali s ciljem
dviga kakovosti bivanja in razvoja našega
skupnega okolja.
Vabljeni, da podate pobude, oblikujete dobre predloge za projekte in nam jih
posredujete po elektronski pošti na spletni naslov info@ks-pohorski-odred.si ali
po redni pošti na naslov KS Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, 2310 Slovenska
Bistrica.
Rok: 5. oktober 2019.
Ludvik Repolusk,
višji upr. del.,
predsednik Sveta KS Pohorskega odreda
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21. SPODNJEPOLSKAVSKO POLETJE

Tradicionalna prireditev, Spodnjepolskavsko poletje, ki je ena večjih v občini
Slovenska Bistrica, je od 1. do 4. avgusta
privabila več tisoč obiskovalcev. Prvo nedeljo v avgustu so na Spodnji Polskavi že
od nekdaj pripravljali žegnanjsko sveto
mašo in gasilsko veselico. Pred 21 leti se
je zagnani in idej polni mali skupini porodila ideja, da bi program razširili tako,
da bi v njem lahko sodelovala tudi druga
društva z vasi. V vseh teh letih so program
dopolnjevali, širili prireditveni prostor in
z edinstvenim ambientom ter s skupnim
duhom vasi privabljali vedno več obiskovalcev od blizu in daleč. Pri izvedbi sodelujejo vsa društva na vasi, res pa je, da
glavnino dela v času prireditve opravijo
člani in članice PGD Spodnja Polskava.
»Priprave smo začeli že spomladi, medtem
ko smo program skupaj z društvi dokončno uskladili in sprejeli v sredini junija. Seveda pa smo zelo odvisni od vremena, saj
prireditev poteka na prostem,« je povedal
Marko Teskač, predsednik Krajevne skupnosti Spodnja Polskava.
Prvi dan prireditve so organizatorji poskrbeli za pester otroški program. Predstavilo
se je 60 otrok, ki so ves teden uživali na
oratoriju. Za njih je skrbelo 19 animatorjev in devet pomočnikov. Nato sta artista
iz Arbadakarbe čarala v svoji čarovniški
predstavi. Otroci so ustvarjali na delavni-

cah in se pomerili na progi otroškega fire
combata ter uživali ob palačinkah. Animatorji oratorija so letos na župnijskem
dvorišču prvič pripravili hišo strahov.
Petek je bil predvsem v znamenju športa. Dopoldne so organizirali turnir v ruskem kegljanju, na katerem je sodelovalo
11 ekip. Uvodne mete je izvedel dr. Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.
»Priznanje vsem, ki se na Spodnji Polskavi trudijo z organizacijo prireditve. Tako
kot sem jaz napredoval za en kegelj, tudi
tukaj vsako leto napredujejo, vsako leto
je kakšna novost. Čeprav prireditev traja
samo štiri dni, je treba opraviti ogromno
dela. Kar je še izjemno pomembno, gre
za prostovoljstvo, s katerim se srečujemo
tudi v drugih krajih v občini,« je poudaril
župan Žagar. Pri ženskah so zmagale članice DU Ptujska Gora, izmed moških ekip
pa so največ kegljev podrli člani DU Bezena. Veteranski nogometni turnir je bil zaradi preveč namočenega terena odpovedan. Na šahovskem turnirju je sodelovalo
50 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Srbije in celo iz Francije. Najboljši je
bil Darko Kukovec, drugo mesto je osvojil
Darko Šardi, tretji je bil Vladimir Kodrič.
Odprli so razstavo malih živali, zvečer je
najprej na koncertu nastopil Moški pevski
zbor Obrtnik Slovenska Bistrica - Polskava z gosti iz Majšperka, Šmarja pri Jelšah,

Rač in s Pokoš, zatem pa je obiskovalce
zabaval ansambel Kingston. Naslednji
dan so organizirali izlet z avtobusom v
Cono Tezno in ogled podzemnih proizvodnih rovov. Razstavi malih živali so pridružili še kuhanje rakunjega in košutinega
piskra ter zanimive kmečke igre. Na igrišču so izvedli spominski turnir Srečka Juriča v malem nogometu. Najboljša je bila
ekipa Bara Miha iz Makol. Drugi so bili
lanskoletni zmagovalci, ekipa Ma-Ri, tretje mesto je osvojila ekipa ZDG Puhman.
V stavbi krajevne skupnosti je svoja dela
razstavljala mlada umetnica Mojca Tramšek. 20 kolesarjev, ki se niso ustrašili nekaj
dežnih kapel, se je odpravilo na kolesarski
izlet. Zvečer so se znova prižgale odrske
luči. Na kratko so obeležili krajevni praznik, nato pa je na oder stopil slovenski
igralec Gregor Čušin z njegovo monokomedijo Nepopolne rime. Nedeljski program so začeli z gasilskim tekmovanjem
fire combat, kratkim koncertom KUD gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava
in žegnanjsko mašo v cerkvi sv. Štefana.
Obiskovalci so si lahko ogledali tudi sejem malih živali in gasilski manever. 21.
Spodnjepolskavsko poletje so zaključili z
veliko vrtno veselico z Ansamblom Udar
in s Poskočnimi muzikanti.
Tomaž Ajd
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FARNI IN KRAJEVNI PRAZNIK
NA KEBLJU

Foto: www.sites.google.com

Na Keblju so konec julija obeležili krajevni in farni praznik. Tradicionalno praznovanje so začeli z mašo. Župnik Davorin
Vreča je povedal, da so se odločili za večjo
investicijo: v cerkvi na Keblju bodo zamenjali dotrajane klopi. Denar za klopi, ki
bodo stale okoli 15 tisoč evrov, bodo zagotovili iz cerkvene blagajne, s prispevkom
krajevne skupnosti in s prispevki župljanov. Praznovanje so nadaljevali pod šotorom s kulturnim programom. Jože Turner,
predsednik Krajevne skupnosti Kebelj, je
predstavil dosežke minulega leta in načrt
dela za letos. Med gosti so bili Žarko
Furman, podžupan Občine Slovenska Bistrica, z ženo Karmen, poslanko državnega zbora, občinska svetnika Srečko Juhart
in Jože Gorinšek ter Liljana Ftičar, pomočnica direktorja podjetja Mineral. Na
slovesnosti so podelili tudi grba Keblja,
najvišje priznanje, ki ga prejmejo zaslužni

krajani. Letos sta grb prejela Konrad Smogavc in Lazar Strnad. Konrad Smogavc iz
Kota ob uspešnem kmetovanju najde čas
tudi za aktivno delo v krajevni skupnosti
kot podpredsednik in dolgoletni svetnik.
Je član cerkvenega sveta, glasbene skupine Postroužjeki, okteta Lipa Kebelj in cerkvenega pevskega zbora, dejaven je tudi v
turističnem društvu. Lazar Strnad iz Kota
se ukvarja z ekološkim kmetovanjem in z
gojenjem jelenov, ima tudi lastno elektrar-

no in žago. Dolgoletni član vaškega odbora in sveta krajevne skupnosti je veliko
prispeval k razvoju kraja. Bil je tudi ustanovni član okteta Lipa Kebelj. Prireditev
so zaključili z gasilsko veselico z ansambloma Smeh in Slovenski zvoki.
T. A.
Foto: Marjan Mally

60 LET RIBIŠKE DRUŽINE
SLOVENSKA BISTRICA
Ob ribniku na Pragerskem je Ribiška družina Slovenska Bistrica slavila 60-letnico
uspešnega delovanja. Slavnostni govornik,
predsednik Ribiške družine Franc Valand,
je v svojem govoru spomnil na delo in
naloge ribičev skozi dobo šestdesetih let
in podelil priznanja in zahvale. Slavja so
se udeležili tudi visoki gostje, med njimi
minister za gospodarstvo Zdravko Počivavšek, predsednik Zveze RD Maribor
Bojan Javornik, predsednik RZS dr. Miroslav Žabelj, podpredsednik TZS Peter

Misja, župan Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar, župan Občine Poljčane
Stanislav Kovačič in predsednik KS Pragersko Matej Arnuš. Ob svečanem začetku prireditve so zaigrali ljudski godci TD
Breza Pragersko in Godba na pihala KUD
-a Janka Živka iz Poljčan. Na prireditvi so
izvedli tudi kulinarično tekmovanje.
RD Slovenska Bistrica deluje z RD v občinah Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenske Konjice in Zreče. Veliko pohval je
bilo slišati na račun dobrega vodenja ribiške družine in vzornega dela članov ter
vestnega varovanja čistega okolja. Ribiči
so več kot le lovci in poznavalci rib.
Brigita Ptičar
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SPREJEM ZA USPEŠNE
ŠPORTNIKE

Foto: Žan Zafošnik

Občina Slovenska Bistrica je skupaj z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica
in s Športno zvezo Slovenska Bistrica ob
koncu šolskega leta v Bistriškem gradu
pripravila sprejem za uspešne športnike
in športnice. V prvi polovici tega leta so
se na domačem in mednarodnem športnem prizorišču posebej izkazali člani
in članice Judo kluba Impol Slovenska
Bistrica, Twirling kluba Sašo Slovenska
Bistrica, Twirling in mažoretnega kluba
Pet elementov, Alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, Smučarsko skakalnega

kluba Šmartno na Pohorju, Atletskega
društva Slovenska Bistrica, Nogometnega kluba Slovenska Bistrica, Kegljaškega
kluba Impol, Šahovskega kluba Impol,
Košarkarskega kluba Bistrica in Športnega društva Kebelj – Futsal, skupaj jih je
bilo več kot 100. Župan dr. Ivan Žagar je
športnikom med drugim zaželel lepe počitnice in uspešno nadaljevanje kariere,
Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda
za šport Slovenska Bistrica, pa je poudaril,
da je zares veliko športnikov v zadnjem
obdobju prestopilo prag povprečja. »Gre

za mlade, ki so pripravljeni trenirati več.
V ta namen jim skušamo zagotoviti čim
boljše pogoje za delo, vsakih nekaj let tudi
dobimo kakšnega športnika najvišjega kakovostnega razreda. Ni vsepovsod tako,
kot je pri nas,« je povedal Marjan Štimec.
Zbranim je čestital tudi Bojan Fajs, predsednik Športne zveze občine Slovenska
Bistrica, ki je znova spomnil, da je Slovenska Bistrica športno in olimpijsko mesto.
T. A.

POSVETITEV DVEH REDOVNIC NA
ZGORNJI LOŽNICI
Na praznik staršev Device Marije, Joahima in Ane, v petek, 26. julija, je msgr.
Alojzij Cvikl pri maši v župniji sv. Venčesla pri Slovenski Bistrici med redovnice sprejel dve kandidatki, Ano Bučič in
Barbaro Babšek. Po obredu posvetitve sta
postali Bogu posvečeni devici. Nadškof
je omenil tri stvari, značilne za življenje
devic: intimnost z Gospodom, rast v podobnosti z Njim in izpolnjevanje njegove
volje. Device po njegovih besedah moč
črpajo iz vsakodnevnega praznovanja evharistije, pomembno mesto v njihovem
življenju ima tudi zakrament svete sprave,
dodal pa je tudi vsakodnevno zvestobo
molitvenemu bogoslužju.
Foto: Foto Brbre
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KNJIŽNICA

NE SPREGLEJTE
cOBISS+ omogoča uporabo
elektronske izkaznice
COBISS+ je na voljo tudi kot aplikacija za mobilne naprave, ki
jo uporablja že veliko zadovoljnih uporabnikov naše knjižnice.
Namestitev je zelo preprosta. Enostavno namestite aplikacijo
Cobiss in se prijavite v izbrano knjižnico s člansko številko in
geslom, ki ga pridobite v knjižnici ali ga že uporabljate za storitev Moja knjižnica v Cobissu. Znotraj storitve Moja knjižnica
je na mobilnih napravah na voljo tudi elektronska izkaznica
oziroma črtna koda, s katero se identificirate v knjižnici. Dodatne informacije pridobite pri knjižničarkah ali na spletnem
mestu https://m.cobiss.si/.

Biblos, knjige na klik

Biblos je spletni portal, namenjen izposoji ali nakupu e-knjig.
Člani naše knjižnice imajo možnost izbirati med pestro ponudbo knjig, ki jih v sklopu Biblosa ponuja naša knjižnica.
Trenutno je članom naše knjižnice na voljo 347 aktualnih naslovov elektronskih knjig z različnih tematskih področij. Prav
tako v knjižnici ponujamo možnost izposoje bralnikov.
Portal Biblos najdete na spletni strani www.biblos.si, kjer so
na ogled vse elektronske knjige, ki so na voljo, ter podrobnejša
navodila za uporabo. Vsaka e-knjiga je podrobno opisana in
opremljena z možnostjo nakupa ali izposoje.
Na začetni strani www.biblos.si v prijavnem obrazcu vpišete
uporabniško ime, ki je sestavljeno iz akronima knjižnice (siksbi) in vaše knjižnične članske številke. Za izposojo knjig iz
Biblosa potrebujete tudi geslo, ki ga pridobite v svoji knjižnici
in ga lahko uporabljate tudi za storitev Moja knjižnica v Cobissu. Pred izposojo si je treba ustvariti adobe ID, ki je unikatno
uporabniško ime, ki ga ustvarite samo enkrat in ga nato uporabite na vsaki napravi, na kateri želite brati.
Brati je mogoče na osebnih računalnikih, prenosnikih, tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in bralnikih. Bralniki, ki
omogočajo branje e-knjig, so npr. kobo, inkbook, pocketbook,
bokeen, kindle pa žal ni med njimi, saj je vezan izključno na
Amazonovo trgovino.
Podprti bralniki so vsi bralniki, ki podpirajo zaščiten format
e-knjig ePUB DRM oziroma uporabljajo operacijski sistem
Android 4.2 ali novejše različice. Na telefonih in tablicah aplikacijo Biblos 2 prenesete s spletne trgovine Google Play ali
App Storea. Za branje na računalniku potrebujete program
Adobe Digital Editions, ki ga lahko prenesete brezplačno.
Za podrobnejša navodila obiščite našo spletno stran: https://
www.kjv.si/e-knjiznica/biblos/.
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VOŠNJAKOVA BRALNA ZNAČKA ZA
ODRASLE
Vošnjakova bralna značka za
odrasle poteka od marca do
novembra. Prebrati je treba
vsaj pet del z izbrano tematiko – Sezona umorov. Bralec
na priloženi list zapiše avtorje in naslove prebranih del
ter nekaj svojih misli o prebranem. Izpolnjeno zgibanko
odda knjižničarki najpozneje do konca meseca oktobra
2019. V mesecu decembru
2019 bo knjižnica organizirala prireditev ob zaključku
bralne značke. Članstvo v
knjižnici ni pogoj za sodelovanje. Zgibanke so na voljo v matični knjižnici, v vseh krajevnih
knjižnicah in na spletni strani knjižnice www.kjv.si.
Še vedno je čas, da se nam pridružite pri branju kriminalk in
pravočasno oddate izpolnjeno zloženko. Letošnje branje nas nikakor ne more pustiti ravnodušne.
V naši bukvarnici, ki se nahaja v pritličju knjižnice, vam je na
voljo velika izbira gradiva po simboličnih cenah. Gradivo, ki se
znajde na policah bukvarne, je odpisano, vendar še vedno vredno, da ne odroma v koš. Prav tako je na policah podarjeno gradivo, ki ga v knjižnici že imamo, in si tako zasluži še eno priložnost.
Nakup gradiva iz bukvarnice ni pogojen s članstvom v knjižnici.
Cene so simbolične, ves izkupiček od prodaje pa je namenjen
izključno nakupu novega gradiva. Obiščite nas in pobrskajte po
policah bukvarnice, na katerih se vedno najde kaj zanimivega.

OBIŠČITE STEPIŠNIKOVO BUKVARNICO

KNJIŽNI ZAKLADI MALEGA LOVRA
In še povabilo
Ali se tudi vi ljubiteljsko ukvarjate s kakršnimkoli ustvarjanjem? Obogatite prostore knjižnice in bodite del naše zgodbe.
Knjižnica – naša in vaša zgodba.
Natalija Stegne

Knjižni zakladi malega Lovra je pilotski projekt Knjižnice Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki smo ga v letu 2016 začeli izvajati v krajevni knjižnici Makole. Gre za bralno spodbujevalni
projekt, pri katerem smo k sodelovanju povabili skupine otrok
OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Krtek Makole. Projekt smo začeli izvajati v
mesecu novembru 2016, odziv pa je več kot navdušujoč.
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POČITNIŠKI USTVARJALNI KOTIČKI

RA Z STAV E V KNJI Ž NI C I

V prvih treh tednih poletnih počitnic je bilo v času
odprtosti osrednje knjižnice vsakemu otroku, ki nas
je obiskal, na voljo pet pripravljenih kotičkov. Igrali
so se lahko s kakovostnimi
družabnimi igrami, ustvarjali izdelke iz različnih materialov, ki so jim dodali
svojo kreativnost, uživali
v družbi dobrih knjig in v
druženju s prijatelji.
Počitniški ustvarjalni kotički so bili vsak dan polni otrok, ki so sami ali v spremstvu
ustvarjali zanimive izdelke, prebirali izbrano literaturo ali se
družili ob družabnih igrah.
Tanja Jakolič

Vzletel je Metulj
Mesec junij je bil v znamenju Metulja. Na ogled je bila namreč razstava, na kateri je svojo podobo na ogled postavil
Center za starejše Metulj iz Slovenske Bistrice. Šlo je za obsežno razstavo ob Metuljevi desetletnici delovanja. Predstavili smo vse dejavnosti, ki se izvajajo v njihovem dnevnem
centru. Na razstavi so še enkrat dokazali, da center živi za
starejše in oni z njim. Pomeni družbo, komunikacijo in
predvsem dodano vrednost v tretjem življenjskem obdobju.
Uporabniki Metulja so pripravili tudi slovesno otvoritev razstave, ko so člani Metulja peli, plesali.

Narava v slikah Vere Avguštin
Meseca julija in del avgusta se je predstavljala domača
ljubiteljska ustvarjalka, slikarka na platnu, Vera Avguštin.
Njeno likovno ustvarjanje sega v njena osnovnošolska in
mladostniška leta. Najraje slika motive iz narave iz svojega
širšega in ožjega okolja. Narava je zanjo neizčrpen vir navdiha, zato poskuša njeno lepoto prenesti na platno čim bolj
realistično. Udeležuje se različnih likovnih kolonij. Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah in imela veliko samostojnih razstav. Leta 2011 je
pridobila certifikat s področja
likovnega ustvarjanja pri Zvezi
likovnih društev Slovenije. Da
bi si izpopolnila svoje likovno
znanje, se je leta 2016 udeležila Španzlove slikarske šole.
Aktivno sodeluje v Likovnem
društvu Ustvarjalec Majšperk
in v Likovnem društvu Zgornja Polskava.

Podobe bistriških domačij v knjižnici
V drugi polovici meseca
avgusta in septembra sta
v knjižnici na ogled že tradicionalni razstavi Likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice, v vitrinah
pa se tradicionalno predstavlja Društvo Majolika
iz Slovenske Bistrice. Razstavi sta na ogled do 13.
septembra 2019. Prijazno
vabljeni na ogled razstav.
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Piše: Drago Čož
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