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Na mestnem kopališču v Slovenski Bistrici je bil v začetku
julija na ogled dokumentarni film o zlati košarkarski repre-
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Foto: Tjaša Brglez

zentanci, ki je leta 2017 postala evropski prvak. Med tvorci tega naslova je tudi Klemen Prepelič. Vrhunski bistriški
športnik si je film 2017 ogledal v družbi številnih ljubiteljev
košarke.
Ob gledanju filma je podoživel občutke izpred petih let.
»Vračajo se vsi občutki, ki so bili prisotni, ne samo finale,
ne samo v moment zmage, ampak tudi v leto 2016, ki
smo imeli kvalifikacije, preko katerih smo se sploh uvrstili
na evropsko prvenstvo. Prvi kontakti s trenerjem Igorjem
Kokoškovim, prvi naši treningi …Vse to se nekako vrača
nazaj, to so zagotovo vrhunski spomini, prvo kot prvo pa
gre za ponos in še enkrat za ponos,« je povedal Klemen
Prepelič.
Ogled zanimivega filma so omogočili Javni zavod za šport
Slovenska Bistrica, DPD Svoboda, Pool bar in Občina Slovenska Bistrica.
J. F., T. A.

DOBRODELNI
KOLESARSKI
PROJEKT
Kolesar Matjaž Hribljan je 19. julija začel 13-dnevni dobrodelni kolesarski projekt »212 občin«. V trinajstih dneh
je prekolesaril vseh 212 občin oziroma 2600 kilometrov.
Matjaž skupaj z Društvom distrofikov in s kolesarskim
klubom Jan Sport zbira denar za ljudi, ki so oboleli za
boleznijo ALS. V četrtek, 21. julija, je prikolesaril tudi
v Slovensko Bistrico, kjer ga je pred občinsko zgradbo
pozdravil in sprejel dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.
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Vzporedno z Dobrotami slovenskih kmetij, ki potekajo že
34. leto na Ptuju je zaživelo tudi izobraževanje ljudi na podeželju na več področjih. Tudi jaz sem dobila nalogo za izvajanje tečajev peke peciva in kruha na Slovenjebistriškem
ob budni organizaciji kmetijske svetovalne službe, ki je
takrat že dodobra poznala bistriške domačije. Takrat sem
imela priložnost spoznavati ljudi, njihovo delo in kulturo.
Zbrane številne skupine gospodinj so se učile z veliko zagnanostjo, izmenjevale izkušnje in se po končanem tečaju
tudi družile in predstavile z najboljšimi kulinaričnimi stvaritvami, kar so jih premogle v tem kraju. V njih se odražajo
posebnosti posamezne domačije, njihova skrbnost in natančnost. Opazita se sledenje in pravilnost postopkov predelave lastnih surovin v izdelek po ustaljenem pravilu narave. Bistriško območje s podeželjem in mestom je bogato
z vsemi kmetijskimi panogami – vinogradništvom, vinarstvom, čebelarstvom, sadjarstvom, proizvodnjo zelenjave,
zelišč, pridelavo in predelavo lesa ter z ekološkim kmetovanjem. Ljudje v teh krajih še vedno poznajo pripravo in
predelavo surovin od osnov, ročno, obrtno in z delovnimi
pripomočki ali napravami. Ta znanja so globoko zasidrana v
ljudeh in jim ni težko preiti na naprave, ki so sodobnejše. V
ljudeh je še vedno zakoreninjena vrednota do dela, cenijo
vložen trud v izdelek, ki jim tako ostaja neprecenljiv, saj so
nanj izredno ponosni.

inf rmator

Že nekaj let imajo tudi bistriške domačije priložnost, da se
predstavijo na prireditvi Podobe bistriških domačij, ki jih
organizira občina. Razstava del bistriških kmetij s tekmovanjem je zaživela in se še razvija ter dopolnjuje. Mnoge
domačije so že razvile prodajo lastnih, najbolj kakovostnih
izdelkov, ki jih ljudje že poznajo, so uveljavljeni, iskani in
cenjeni. Nastal je preplet turizma, trgovine in kmetijstva,
za kar ima to področje pogoje v več smereh. Razstave, delavnice in tekmovanja so pripravljeni na visoki strokovni
in estetski ravni in so lahko v ponos krajanom. Na Podobah podeljujemo tudi priznanja za najboljše izdelke,ki pa
so hkrati tudi spodbuda za nadaljnje delo in sodelovanje.
Ljudje so na svoje dosežke ponosni. Vedo, da so na poti
lastnega uspeha. Predstavljajo se širšemu občinstvu in tako
niso zaprti le v svoje lokalno okolje. Veliko vlogo pri napredovanju kmetij v posameznih panogah, v katerih imajo
kmetije najboljše pogoje, ima kmetijski zavod v Slovenski
Bistrici, ki jim svetuje, jih spremlja in jim pomaga ter obvladuje tako raznoliko in veliko področje bistriškega kmetijstva in domačij.
Na eni od podelitev priznanj sem spregovorila nekaj misli,
pohval za izdelke in izrazila željo, da bi bilo glede na kakovost razstavljenih potic zelo dobro, da bi končno zaščitili
vseslovensko sladico, POTICO. Po koncu moje pohvale za
izredno kakovost potic na razstavi je pristopil k meni gospod župan dr. Ivan Žagar in me vprašal: »Ali potica res še
nima zaščite?« Nemalo sem bila naslednje leto presenečena, ko so me z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano povabili k sodelovanju pri pripravi podlage za
zaščito slovenske potice. V letu 2021 pa je ta zaščita zanjo
resnično uspela. Prepričana sem, da so za zagon pri zaščiti
slovenske potice zaslužni prav strokovnjaki v bistriški občini na čelu z županom. Predvidevam, da se bo na Bistriškem
le nekdo odločil za izdelavo slovenske potice po certifikatu
in jo začel ustrezno tržiti. Znanj in izkušenj imajo bistriške
gospodinje zelo veliko. Tudi lončeni modeli za oblikovanje
in peko potic so na Bistriškem že pripravljeni. Predvsem pa
sem prepričana, da je pomembno, da se ljudem nudi tudi
naprej vsa potrebna pomoč pri razvijanju že dobro utečene pridelave in predelave vseh pridelkov in izdelkov. Kakršen koli izpad bi bil velika okrnitev bistriškega bogastva.
Menim, da bi bilo smiselno nadaljevati z izobraževanjem
in motivacijo mladih nosilcev tradicije takšne bogate zapuščine.

Darinka Gostenčnik
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sobota, 10. 9. 2022

9.00-13.00

7.00-13.00

• Razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih
potic (Arkova etnološka zbirka v gradu)
• Dan odprtih vrat Čebelarskega centra za
predšolsko, šolsko in srednješolsko mladino

• Sobotna grajska tržnica
• Prodaja kruha, potic in drugih dobrot na
stojnicah (parkirišče pri parku)

9.00-16.00

8.00-13.00

12.30

• 7. Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici rokodelske delavnice in dan odprtih vrat
Centra domače in umetnostne obrti (parkirišče
pri parku in CDUO)
• Predstavitve starih obrti in običajev (parkirišče
pri parku)
• Predstavitve turističnih in kmetijskih društev
(parkirišče pri parku)
• Razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih
potic (Arkova etnološka zbirka v gradu)

• Podelitev priznanj za nagrajene kruhe, potice
in ognjiščne potice (notranje dvorišče gradu)

9.00-13.00

• Festival KeramikArt (CDUO)
10.00
• Strokovni posvet: Mladi v kmetijstvu in ukrepi,
namenjeni mladim v novem programskem
obdobju (viteška dvorana gradu)

• Mojstri kuhalnice vabijo na pripravo
in pokušino lokalnih dobrot iz kotličkakulinarično-vinski
sobotni
dopoldan
(parkirišče pri parku)
• Nastopi folklornih skupin, godcev in pevcev
(parkirišče pri parku)
• Dan odprtih vrat Čebelarskega centra, Medeni
paviljon in 7. tekmovanje v kuhanju medenega
kotlička (pokušina ob 13.00 v Čebelarskem
centru)
10.00
• Končno zakon o rokodelstvu! - strokovni posvet
v okviru Slovenskega rokodelskega festivala
(CDUO)
11.00
• Igre turističnih društev - srečanje turističnih
društev občin Slovenska Bistrica, Makole,
Poljčane in Oplotnica (parkirišče pri parku)

Sočasno bodo v petek dopoldan potekali še naslednji
dogodki:
• Ustvarjalne delavnice za učence osnovnih šol in ogledi kmetij
(različne lokacije)
• Razstava Likovnega društva Paleta (v Knjižnici Josipa Vošnjaka
in Čebelarskem centru)
• Razstava Razvoj zadružništva na Slovenskem (Grad Slov.
Bistrica)

Sočasno bodo v soboto dopoldan potekali še naslednji
dogodki:
• 10. Fridin rojstni dan (tema: Frida gasilka) - prireditev za otroke v
grajskem parku (9.00 - 14.00)
• Dan odprtih vrat AMK Classic in ogled zbirke starodobnikov (9.0013.00)
• Vodeni ogledi Bistriškega gradu (dopoldan)
• Razstava Likovnega društva Paleta (v Čebelarskem centru)
• Razstava Razvoj zadružništva na Slovenskem (Grad Slov. Bistrica)
• Zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta Na(j)prej
lokalno! (Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru
programa CLLD.)

Podrobnejši program prireditve je objavljen na www.tic-sb.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
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PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ

PROGRAM ČEBELARSKEGA DRUŠTVA
SLOVENSKA BISTRICA NA PRIREDITVI
PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ
Petek, 9. 9. 2022, od 8. do 14. ure,
Čebelarski center Slovenska Bistrica:
dan odprtih vrat za predšolsko, šolsko in
srednješolsko mladino. Obisk bo potekal po
naslednjem urniku:
•
•
•
•
•
•
•

ogled promocijskega filma ČD Slovenska
Bistrica;
ogled strokovnega filma čebela v sliki in
besedi;
strokovna razlaga in odgovori na vprašanja;
ogled medenega paviljona;
ogled čebelarske učne poti medovitih
rastlin;
ogled vzrejne postaje;
pokušina in degustacija različnih medov.

Sobota, 10. 9. 2022, od 8. do 15. ure,
Čebelarski center Slovenska Bistrica:
dan odprtih vrat za obiskovalce in tekmovanje
v kuhanju tradicionalnega sedmega medenega
kotlička. Prireditev bo potekala po naslednjem
urniku:
•
•
•
•
•

ob 9. uri začetek tekmovanja v kuhanju
tradicionalnega 7. medenega kotlička;
ob 12. uri zaključek kuhanja;
Program Čebelarskega
društva Slovenska Bistrica n
od 12.00 do 12.30 ocenjevanje
kuhanih
Podobe bistriških domačij
izdelkov;
1. Petek, 9. 9. 2022, od 8. do 14. ure, Čebelarski center Slovenska Bi
ob 13. uri razglasitev rezultatov
in pokušina
vrat za predšolsko,
šolsko in srednje šolsko mladino. Obisk bo pot
urniku:
medenih kotličkov;
 ogled promocijskega filma ČD Slovenska Bistrica;
vzporedno bo možen ogled
medenega
 ogled strokovnega
filma čebela v sliki in besedi;
 strokovna razlaga in odgovori na vprašanja;
paviljona in čebelarskega centra,
vključno
ogled medenega
paviljona;
 ogled čebelarske učne poti medovitih rastlin;
z društvenim čebelnjakom
in postaje;
vzrejno
 ogled vzrejne
 pokušina in degustacija različnih medov.
postajo.
2. Sobota, 10. 9. 2022, od 8. do 15. ure, Čebelarski center Slovenska
odprtih vrat za obiskovalce in tekmovanje v kuhanju tradicionalne
medenega kotlička. Prireditev bo potekala po naslednjem urniku:

Ob 9. uri začetek tekmovanja v kuhanju tradicionalnega 7. med
Ob 12. uri zaključek kuhanja;
Od 12.00 do 12.30 ocenjevanje kuhanih izdelkov;
Ob 13. uri razglasitev rezultatov in pokušina medenih kotličko
vzporedno bo možen ogled medenega paviljona in čebelarskeg
društvenim čebelnjakom in vzrejno postajo.







Lep pozdrav – NAJ MEDI!
Maksimiljan Prah,
predsednik Čebelarskega društva
Slovenska Bistrica

Lep pozdrav – NAJ MEDI

:

Maksimiljan PR

predsednik UO

Foto: Pexels
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UČENJE TUJIH
JEZIKOV JE IZZISAMO ZA STARŠE,
KI HOČEJO VEČ ZA
SVOJE OTROKE
Zasebna šola IZZA, d. o. o., je na trgu že 18 let in letos
smo spet dobili zvezde znanja. Meseca marca so štirje udeleženci jezikovne šole IZZA, Vid Bauman, Oskar
Petak, Iva Pupovac in Žiga Rupnik, v Ljubljani uspešno
opravili mednarodni izpit Cambridge First Certificate in
osvojili zavidljive uspehe. Trije so dosegli nadpovprečne
rezultate in prejeli certifikat na ravni C1.
Znanje tujih jezikov odpira veliko vrat, ustvarja dodatne
možnosti za zaposlitev in omogoča sporazumevanje z
več ljudmi. Učenje tujih jezikov pa je lahko težaven in
dolgotrajen proces, zato je pomembno, da se jih začne-

mo učiti že kot otroci, bodisi z branjem knjig ali gledanjem filmov. V nasprotnem primeru lahko že v osnovni
šoli razvijemo odpor do jezika, kar se kaže v odnosu do
predmeta in posledično v ocenah.
V izobraževalnem podjetju IZZA se lahko otroci in odrasli
udeležijo tečajev angleščine in nemščine ali individualnih srečanj in inštrukcij. Programi so prilagojeni različnim
starostnim skupinam za zagotovitev specifičnih potreb
in razvoja jezikovnih kompetenc.
Učenje na IZZI je res izi!
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OBVESTILO
Spoštovani,
obveščamo vas, da smo zaradi varnosti otrok in drugih
uporabnikov v prometu začasno spremenili priporočljivo šolsko pot za otroke, ki prihajajo iz smeri Impola in
Kopališke ulice, in sicer tako, da v križišču s Taborniško

RAZPISI, OBČINSKI SVET

ulico zavijejo desno proti Partizanski ulici, zatem pa po
pločniku do križišča s Kraigherjevo ulico v smeri ponovno Kopališke ali mimo športne dvorane do osnovne šole.
Do spremembe je prišlo tudi zaradi nastajajočega gradbišča (zeleno parkirišče), ki
ne bo omogočalo varne hoje uporabnikom predela Kopališke ulice.
		
Občina Slovenska Bistrica
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

RAZPISI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za splošne in pravne zadeve

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2/843 28 00, + 386 2/843 28 35 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve obvešča, da se
bo na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, štev.
12/2018 in 31/18), 17. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 79/19), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 8/22) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2022 izvedla Javna dražba za prodajo
nepremičnin.
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo objavljena na spletni strani občine
www.slovenska-bistrica.si za naslednje nepremičnine z izklicnimi cenami:
− nepremičnina parc. št. 212/7, k. o. 741 – Bukovec, izklicna cena 20.800,00
EUR,
− nepremičnina parc. št. 322/5, k. o. Cigonca, izklicna cena 35.200,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 366, k. o. 766 – Cigonca, izklicna cena 10.900,00
EUR,
− nepremičnina parc. št. 633/1, k. o. 745 – Kovača vas, izklicna cena 12.000,00
EUR,
− nepremičnina parc. št. 620/14, k. o. 745 – Kovača vas, izklicna cena
13.800,00 EUR,
− nepremičnini parc. št. 746/2 in 746/5, obe k.o. 745 – Kovača vas, izklicna
cena 105.000,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 1877/4, k. o. 753 – Slovenska Bistrica, izklicna cena
15.000,00 EUR,
− nepremičnine parc. št. 115/7, 115/8, 115/36, vse k. o. 753 – Slovenska BiFoto: Aleš Kolar
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strica, izklicna cena 46.294,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 773/2, k. o. 748 – Spodnja Polskava, izklicna cena
31.700,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 772/6, k. o. 748 – Spodnja Polskava, izklicna cena
76.200,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 773/18, k. o. 748 – Spodnja Polskava, izklicna cena
16.600,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 773/19, k. o. 748 – Spodnja Polskava, izklicna cena
35.920,00 EUR,
− nepremičnina parc. št. 400, k. o. 736 – Visole, izklicna cena 16.400,00 EUR.
Dražitelj bo moral pred začetkom dražbe plačati varščino. Dražitelji bodo morali
poslati dokumentacijo z vsemi dokazili na e-naslov: obcina@slov-bistrica.si do
27. 9. 2022 do 24. ure ali priporočeno po pošti oz. osebno v zaprti pisemski
ovojnici z navedbo javna dražba za prodajo nepremičnine št. 478-283/2022 na
Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, najpozneje do 27. 9. 2022 do 15. ure. Javna dražba se bo odvijala v sredo, 28. 9. 2022,
od 9. ure dalje na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, v sejni sobi v drugem nadstropju.
Vse druge podrobne informacije glede izvedbe in sodelovanja na javni dražbi
bodo objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi s predmetno javno dražbo bodo dostopni na Oddelku za splošne in pravne zadeve pri Poloni Rebernak Lipoglav,
tel št. 02 843 28 35, e-pošta: polona.lipoglav@slov-bistrica.si vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
Občina Slovenska Bistrica
Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v drugi polovici meseca junija sešel na svoji 20. redni seji. Svetniki so
v uvodu v prvem branju potrdili odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini. Sprejeli so
sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. Odločno so podprli sofinanciranje projekta
Dom - doma in se seznanili s poročilom Starejši v občini Slovenska Bistrica. Sprejeli so dopolnitev lokalnega
kulturnega programa in se seznanili z letnim poročilom

OBČINSKI SVET
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o delu nadzornega odbora v preteklem letu. Občinski
svet se je seznanil tudi s poročili o delovanju Komunale
Slovenska Bistrica, javnih zavodov ter Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica za leto 2021. Svetniki
so podali pobudo za dodelitev statusa Mestne občine
Slovenska Bistrica in obravnavali nekaj premoženjskih in
kadrovskih zadev. Med drugim so za direktorico Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica imenovali Herto Žagar
in podali pozitivni mnenji Aleksandri Pirš za ravnateljico
Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in Blanki Rupar
za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Maribor, Enote Slovenska Bistrica.

VPRAŠANJA IN POBUDE OBČINSKIH SVETNIKOV
Drago Mahorko je podal pobudo za izgradnjo centra
šolskih in obšolskih dejavnosti na Osankarici. Kot je povedal, je planinski dom na Osankarici požar aprila 2021
popolnoma uničil, od takrat pa ni bilo storjenega nobenega koraka k njegovi obnovi in revitalizaciji. Mahorka
tudi zanima, kakšne bodo dejavnosti Občine Slovenska
Bistrica za obnovo tamkajšnjih muzejskih prostorov. Irena Jereb, vodja občinskega oddelka, je pojasnila, da so
načrte o vzpostavitvi centra šolskih in obšolskih dejavnosti predstavili že prejšnjima dvema vladama, da pa
bodo dopis še enkrat poslali tudi novi vladi. Glede muzejskega dela pa je Irena Jereb povedala, da so že naročili izdelavo idejne zasnove.
Drago Mahorko je tudi vprašal, kako kaže z urejanjem
Levarske ulice na Zgornji Polskavi. Po njegovih besedah
je vprašanje postavil 7. decembra.2021, od takrat pa se
pri projektu niso zgodili bistveni premiki, razen da so
uredili pločnika.
Dr. Peter Cvahte je dejal, da so na Krajevni skupnosti
Pohorski odred obravnavali novogradnjo plezalnega
centra in popolno zaporo gradbišča na tem območju.
Opozoril je, da šolarji iz zgornjega dela Slovenske Bistrice
zaradi popolne zapore ne morejo iti skozi park, ampak
po pločniku precej naokoli. Petra Cvahteta je tudi zanimalo, kje bo občina nadomestila drevesa, ki so jih podrli
pri gradnji plezalnega centra in športne dvorane. Irena
Jereb je odgovorila, da so podali predlog, da bi naredili
koridor. Varnostni koordinator je izvajalcu del naložil, da
pripravi načrt gradbišča, in na podlagi tega bodo naredili preusmeritve poti za obiskovalce oziroma za uporabnike 2. osnovne šole. Sicer pa po njenih besedah pripravljajo tudi načrt, na kateri lokaciji bodo nadomestili
podrta drevesa. Ludvik Repolusk je predlagal, da se prva
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vogalna lamela loči od vrtca, dodatna ograja se postavi
dva metra stran od igrišča, pot pa se na drugi strani za
gradbiščem vzpostavi na samo pešpot. S tem bi dodatno zavarovali otroke v vrtcu.
Repolusk je še povedal, da je več krajanov opozorilo
na problematiko črnih odlagališč odpadnih gradbenih
materialov na območju občine Slovenska Bistrica. Maksimiljan Tramšek, direktor Komunale Slovenska Bistrica,
je pojasnil, da je za gradbene odpadke treba narediti
elaborat o ravnanju s temi odpadki, ki jih je treba predati pooblaščenemu predelovalcu. Simona Unuka je zanimalo, ali je že znan izvajalec, ki bo pripravil projektno
dokumentacijo za aglomeraciji Črešnjevec in Vrhloga.
Branko Žnidar, direktor občinske uprave, je odgovoril,
da je dokumentacija za izbor izvajalca za projektiranje v
pripravi.
Štefan Otorepec je opozoril, da so v KS Laporje zaradi
neurij postavko za vzdrževanje cest v glavnem že porabili. Branko Žnidar je pojasnil, da se to dogaja po celotni
občini. Na podlagi škode, ki nastane, se odda vloga. Po
njegovih besedah lahko nato na podlagi vlog, tudi krajevnih skupnosti, iz občinske rezerve pomagajo z določenimi sredstvi.
14. junija 2017 je bil na pobudo Krajevne skupnosti Pragersko Gaj podpisan sporazum med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Slovenska Bistrica o sofinanciranju gradnje izvennivojskega prehoda železniške proge
Zidani Most–Šentilj, tako imenovanega podvoza B1, in
priključnih občinskih cest na Pragerskem. Matej Arnuš je
poudaril, da je bil primarni namen omenjenega sporazuma zgraditev podvoza, zato ga zanima, ali je bil izbran
projektant oziroma ali je bil določen vodja projekta.
Matej Arnuš je še podal pobudo, da Občina Slovenska
Bistrica pozove upravljavca podvoza Gaj–Stražgonjca,
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da uredi zelene površine in vzdržuje črpalke za vodo.
Podvoz je bil namreč pred časom nevozen zaradi visokega nivoja vode.
Matej Španinger je vprašal, ali ima Občina Slovenska Bistrica urejeno obrambo proti toči s pogodbo, in sicer na
kakšen način in koliko stane. Branko Žnidar je odgovoril,
da Občina Slovenska Bistrica, tako kot vsa prejšnja leta,
pri protitočni obrambi aktivno sodeluje z Letalskim centrom Maribor. Tudi v tem letu, in sicer v mesecu marcu,
so podpisali izjavo o pristopu k protitočni obrambi v višini 10.500 evrov.
Matej Španinger je tudi spomnil, da je na prejšnji seji
občinskega sveta podal pobudo, s katero bi Občina Slovenska Bistrica sofinancirala 50 odstotkov vstopnine na
mestno kopališče. Španinger je predlagal, naj Zavod za
šport Slovenska Bistrica iz svojih rezerv priskrbi dodatnih
9 tisoč evrov, da bo lahko vstopnina za občane SlovenFoto: Žan Zafošnik

KRUŠIČEVI ČETI
ČASTNI ZNAK
SVOBODE
Občina Slovenska Bistrica in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta v soboto,
2. julija, na Zgornji Ložnici pripravila osrednjo občinsko
slovesnost ob 31-letnici samostojne Slovenije in v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici.
Predsednik Slovenije Borut Pahor je na prireditvi 129.
protidiverzantski četi Občinskega štaba Teritorialne
obrambe Slovenska Bistrica podelil državno odlikovanje,
častni znak svobode Republike Slovenije. Prevzel ga je
takratni poveljnik čete in sedanji predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica Miran Krušič.
Na območju skladišča pri Zgornji Ložnici je JLA na 27
hektarjih v več desetih podzemnih objektih hranila ogromne količine streliva in minskoeksplozivnih sredstev. Zaporo skladišča je izvajala četa pod poveljstvom Mirana
Krušiča, 2. julija pa so skladišče zavzeli. Enote teritorialne
obrambe v Ljutomeru so v veliki meri prav s tem orožjem
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ska Bistrica po polovični ceni.
Matej Španinger je še pozval občinsko upravo, da poda
poročilo o delovanju vseh občinskih oddelkov v letu
2021. Poziva jih, da naj natančno opišejo svoje delo, napišejo, kaj je bilo realizirano, kakšne so bile dodane vrednosti in koliko strank so imeli.
Stanislav Zajšek pa je predlagal, da bi športna društva
v občini problematiko, s katero se srečujejo pri svojih
dejavnostih, enkrat letno predstavila tudi županu ali pa
direktorju občinske uprave. Podžupan Občine Slovenska
Bistrica Stanislav Mlakar je pojasnil, da občinska uprava
redno sodeluje s športnimi društvi in Športno zvezo Slovenska Bistrica.
Več o 20. redni seji Občinskega sveta je na voljo na spletni strani: https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/
20-redna-seja-07-06-2022.
Tomaž Ajd
zaustavile prodor največje oklepnomehanizirane kolone
armade, ki je dan pozneje prodrla s Hrvaške, hkrati pa
so teritorialce opremili s skoraj 5000 tonami eksplozivnih
sredstev.
Predsednik Pahor je častni znak svobode RS 129. protidiverzantski četi Občinskega štaba Teritorialne obrambe
Slovenska Bistrica podelil za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije. Kot so navedli v utemeljitvi, so bile dejavnosti 129. čete za protidiverzantsko delovanje tesno
povezane z osamosvojitvijo Slovenije. Intenzivnejše
so se začele v času slovenskega plebiscita in poznejših
pekrskih dogodkov. Četa je nato dejavno sodelovala ves
čas osamosvojitvene vojne leta 1991.
»Z zavzetjem strateško pomembnega skladišča v Zgornji Ložnici, ki je prispevalo k uspešni obrambi pred agresorjem, je bila zavarovana pravica Slovenije ter njenih
prebivalk in prebivalcev do samoodločbe,« so zapisali v
utemeljitvi in dodali, da je bilo zavzetje skladišča Ložnica
2. julija ena od prelomnic v vojni. »Pripadniki 129. čete
so se častno pridružili uporu proti agresorju in stopili v
obrambo demokratičnih procesov. S svojimi pogumnimi dejanji bodo ostali za vedno zapisani v slovenski zgodovini,« so poudarili v utemeljitvi.
Slavnostni govornik na slovesnosti je bil dr. Ivan Žagar,
župan Občine Slovenska Bistrica, v kulturnem programu
pa so nastopili Moška komorna skupina KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica in učenke ter učenci podružnične
osnovne šole Zgornja Ložnica.			
T. A.
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ODPRT PELJEŠKI
MOST, KI GA JE
PROJEKTIRAL
BISTRIČAN MARJAN
PIPENBAHER
Ob koncu julija so na Hrvaškem odprli Pelješki most.
Most povezuje kopno s polotokom Pelješac in s tem
tudi prvič v zgodovini samostojne države Hrvaške skrajni jug s preostalim delom države. Most je projektiral
inženir Marjan Pipenbaher iz Slovenske Bistrice. Pravi, da
je ta projekt njegovo življenjsko delo. Most je dolg 2.404
metre. Gradnja mostu in vpadnic je stala nekaj več kot
550 milijonov evrov, večji del je financiran iz evropskih
sredstev.
Marjan Pipenbaher skupaj z Viktorjem Markljem vodi

IZJEMNI DOSEŽKI
BISTRIŠKIH
GASILCEV NA
OLIMPIJADI V CELJU
Tekmovalne ekipe iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica so
na gasilski olimpijadi v Celju dosegle izjemen uspeh. Za
vrhunec sta poskrbeli članski ekipi B PGD Šmartno na
Pohorju in PGD Kebelj. Šmarčani so osvojili srebrno, Kebeljčani pa bronasto medaljo. Članska ekipa A PGD Tinje
je osvojila osmo mesto, medtem ko so bili v isti kategoriji
prostovoljni gasilci iz Oplotnice dvaindvajseti.
Za vse tekmovalne ekipe sta Gasilska zveza Slovenska
Bistrica in Občina Slovenska Bistrica pripravili sprejem v
športnem parku v Slovenski Bistrici. Uspešne gasilce so
nagovorili dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, Slavko Pitrof, podžupan Občine Oplotnica, Franc
Ačko, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, in David Prelog, poveljnika Gasilske zveze Slovenska Bistrica.
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Foto: Hrvatske ceste

podjetje Ponting inženirski biro, prav tako ima konzultantsko podjetje Pipenbaher inženirji. Je tudi predavatelj na mariborski fakulteti za gradbeništvo. Projektiral
je tudi številne druge velike projekte po svetu, med
drugim v Črni gori, Turčiji in v Izraelu. Prav tako je zasnoval pomembne projekte v Sloveniji, kot so viadukti Črni
kal, Peračica, Bonifika, Koroški most v Mariboru, most za
pešce na Ptuju in drugi. Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher sta leta 2019 prejela tudi listino Občine Slovenska
Bistrica za izjemne dosežke pri projektiranju mostov in
drugih zahtevnih objektov pri nas in v tujini.
U. R.

Foto: Bistričan.si

Šmarčani so v polnem sijaju zablesteli tudi na svojem
sedmem olimpijskem nastopu. Osvojili so srebrno medaljo in tako zbirko kolajn zaokrožili na štiri zlate ter po
eno srebrno in bronasto medaljo.
»Najprej bi se rad zahvalil vsem navijačem, sponzorjem
in občini. Ponosni smo na to, kar smo dosegli. Vaja je bila
uspešno izvedena, zato smo imeli tudi dovolj moči za
štafeto, za prvo mesto pa nam je nekoliko zmanjkalo,« ni
skrival zadovoljstva Vlado Ačko, ki je imel tudi posebno
čast, saj je s kolegico iz slovenske ekipe prižgal olimpijski
ogenj: »Zahvaljujem se svoji ekipi, ker me je izbrala za to
nalogo. To je res nekaj, česar ne doseže vsak.«
Zgodovinski uspeh je dosegla tudi tekmovalna ekipa
s Keblja. Na svoji četrti olimpijadi so Kebeljčani osvo-
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jili bronasto medaljo. »Kolajna je super, po strani pa je
malo grenkobe, saj bi lahko bili še malo višje. Super je,
zadovoljni smo. Vaja je bila odlična, tudi v štafeti smo bili
dobri. Mogoče je bilo celo preveč treningov, zato se je
zgodila tudi napakica. Izgubili smo kakšne tri sekunde,
ampak medalja je le medalja,« je po tekmovanju razmišljal Boštjan Plajh.
Tinjčani so z osmim mestom dosegli zelo dober rezultat,
kljub temu pa je ostalo malo grenkega priokusa zaradi
napake, ki se jim je pripetila. » Dali smo svoj maksimum.
Pri vaji smo imeli zelo dober čas, saj smo ravno na tekmi
postavili svoj najboljši čas. Pri štafeti pa smo računali na
čas okoli 35 sekund, ampak sta se nam žal zgodila napaka in še en prestop, ki je bil malo dvomljivo dosojen,« je
poudaril Marko Kangler.

Svoj drugi zaporedni olimpijski nastop so v Celju doživeli
tudi gasilci iz Oplotnice. 22. mesto je očiten napredek
izpred petih let. »Rezultat iz Beljaka smo izboljšali za polovico. Kljub temu da smo imeli na vaji malo nesreče, ker
smo dobili kazenske točke, smo z uvrstitvijo zadovoljni
in odhajamo iz Celja z dvignjenimi glavami,« je nastop
ocenil Matej Fridrih.
Gasilske olimpijade v Celju sta se udeležili tudi ekipi PGD
Videž, ki sta tekmovali v disciplini fire combat, ki je neolimpijska disciplina. Boštjan Vehovar in Damijan Selinšek
sta zmagala, Miha Selinšek in Luka Leskovar pa sta bila
tretja. Sicer pa so na gasilski olimpijadi iz Gasilske zveze
Slovenska Bistrica sodelovali še sodniki, tehnična podpora in številni prostovoljci.
Tomaž Ajd

2000 INTERVENCIJ
MILANA SMREKARJA

Gasilci PGD Slovenska Bistrica so v začetku julija obeležili
poseben dogodek. Njihov dolgoletni član Milan Smrekar je namreč opravil že svojo 2000. intervencijo. Nekdanjemu poveljniku društva, ki svoje znanje z veseljem
prenaša tudi na mlade, so ob pomembnem dogodku
pripravili posebno presenečenje.

Trgovina z elektro
materialom in salonom svetil.
ELEKTRO MATERIAL
SVETILA

KUPON

ZA

10%

POPUST NA SVETILA*

ORODJE IN PRIBOR

samo do 30.9.2022

INŠTALACIJSKI MATERIAL

Vam pri delu primanjkuje
svetlobe? Ima vaš šolar
dovolj svetlobe na pisalni
mizi?
Obiščite nas v trgovinah in
izkoristite dodatni popust
na svetila.

Obiščite nas v
trgovinah:

Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

Tomažičeva ulica 18,
Slovenska Bistrica

Zeče 25,
Slovenske Konjice

02 292 80 10

03 757 13 20

(Industrijska cona)

Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Kupon za 10% popust na vsa svetila velja do 30.9.2022. Ne velja za blagovno znamko
IntraLighting. Slike so simbolične.
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»Vedel sem, da naj bi v tem letu dosegel številko 2000. V
nedeljo, ko sem se vrnil v gasilski dom s posredovanja pri
prometni nesreči v bližini Tepanja, so me fantje izjemno
prijetno presenetili. Pripravili so mi nepozabno presenečenje, namreč niti sam nisem vedel, da sem že dosegel
to veliko številko,« pravi Milan Smrekar, za katerim je tudi
precej zelo zahtevnih intervencij. »Vsaka intervencija ostane nekje v ozadju v možganih. Zgodile so se tudi prometne nesreče, pa tudi požari, v katerih so žal bili ljudje
hudo poškodovani ali pa so celo umrli. Predvsem so mi
najdražje prometne nesreče, čeprav to ni pravilni izraz.
Gre za to, da ljudi rešujemo iz zverižene pločevine, jim
pomagamo, da preživijo in normalno živijo naprej,« razmišlja slovenjebistriški operativec.
Smrekarju ni nikoli bilo težko sodelovati pri različnih posredovanjih. »Ko sem se kot mlad fant z ostalimi otroki
igral na Devini, kjer smo živeli, sem nekega popoldneva zaslišal sirene. Otroci so seveda radovedni, zato smo
stekli do ceste in videli gasilce, kako se peljejo na požar.
Tekli smo za njimi in prišli v bližino požara. Ko sem videl
te pogumne gasilce, kako so se trudili rešiti čim več premoženja, sem v sebi začutil, da hočem to delati tudi sam.
V PGD Slovenska Bistrica sem začel aktivno delati leta
1974. Včasih, ko sem imel obveznosti, mi je bilo težko,
ker se nisem mogel udeležiti intervencije. Večkrat je bilo
tudi naporno in stresno, ampak nikoli nisem pomislil, da
bi prenehal. V največje zadovoljstvo mi je namreč, ko pomagaš ljudem, in tista mala, nežna zahvala,« pojasnjuje.
Zanimivo je, da so ga morali kolegi na intervencijah ob
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Foto: Aleš Majerič

katastrofalnem žledolomu celo preganjati z avtolestve.
»Prvi dan smo bili na terenu skoraj 24 ur, da smo lahko
pomagali ljudem. Želja pomagati je pač tista, ki te žene
naprej. Je pa res, da si moraš po določenem času tudi
oddahniti. Na pobudo poveljnika in nekaterih ostalih
članov društva sem se takrat tudi spočil, nato pa naslednji dan zopet nadaljeval. Cel teden smo pomagali tudi
v Slovenskih Konjicah. Ko pa je klestila toča, smo skoraj
teden dni, praktično od zore do mraka, z avtolestvijo delovali na Ptuju. Nikoli mi ni bilo težko, tudi če je trajalo 12
ur in več,« pove Milan Smrekar, ki je še posebej zadovoljen, da v njihovo društvo vstopa vedno več mladih. »V
ozadju ni samo delo, ampak tudi psihično zadovoljstvo,
ki meni osebno pomeni največ,« še pravi Milan Smrekar,
ki je doslej opravil največ intervencij v PGD Slovenska
Bistrica.
Tomaž Ajd

BISTRIŠKA KUHNA
Festival ulične kulinarike Bistriška kuhna, ki ga je prvo nedeljo v juliju, v sodelovanju z Zavodom Makole organiziral RIC Slovenska Bistrica, je uspel v vseh pogledih. Odziv
obiskovalcev je bil odličen, ponudniki ulične prehrane in
pijače so z obiskom izjemno zadovoljni.
»Smo novi na štajerskem območju. Začeli smo sicer pred
korono, ki nas je nekoliko zmedla, zato se želimo predstaviti na čim več prireditvah, to je naša prva do zdaj. Veseli
smo, da je dober odziv. Želimo si povečati obisk v naši
restavraciji v Europarku, zato vljudno vabljeni tudi tja, da
spoznate tajsko kulinariko in še več naših odličnih jedi.
Tajske jedi so pripravljene z omakami, ki jih pripravljamo
sami, to so naše pikantne podrobnosti,« je dejala Katja
Lipovača iz azijske restavracije Chuty's-Heart of Asia.

Foto: Aleš Kolar

Hrano je ponujal tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki je
vsa zbrana sredstva namenil za poletne izlete otrok iz socialno ogroženih družin. Sicer pa so obiskovalci pohvalili
prvo tovrstno prireditev v Slovenski Bistrici.
Obiskovalce so zabavali tudi lokalni glasbeniki, godba na
pihala društva Janko Živko iz Poljčan, Frajhajmska godba
in Tomi Baaron, ki je ves čas skrbel za glasbeno spremljavo.
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Soorganizator prireditve Beno Toplak, Ma-kole BBQ
team, pravi, da so se za sodelovanje pri Bistriški kuhni
odločili zaradi družbene odgovornosti in ker manjka
druženj z dobro kulinariko, dobro družbo ter dobrim vinom in pivom.
»Glavni namen prireditve je Slovensko Bistrico po eni
strani postaviti in začeti promovirati kot kulinarično destinacijo. Kot vemo, imamo ogromno dobrih jedi, imamo odlična vina in druge, nenazadnje pivske spremljave. Poleg tega smo želeli dati priložnost lokalnim in tudi
širšim ponudnikom, da se predstavijo na dogodku. Ideja
je zorela že nekaj časa, zaradi znanih razmer dogodek

NOVA ZNANJA
IN IZKUŠNJE
S POMOČJO
AKTIVNE POLITIKE
ZAPOSLOVANJA
Na Uradu za delo Slovenska Bistrica v primerjavi z junijem 2021 beležimo manjše število brezposelnih mladih
(osebe do 26. leta), ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb.
MESEC
Št. prijavljenih

JUNIJ 2021

JUNIJ 2022

129

87

Vir: Statistični podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Kljub trenutnemu upadu števila brezposelnih mladih pa
se trendi na trgu dela nenehno spreminjajo, zato je smiselno, da se mladi, še posebej tisti, ki zaključujejo šolanje,
zavedajo, kakšne možnosti in priložnosti so jim na voljo
v času, ko so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in
kakšne so aktualne potrebe na trgu dela.
V tem obdobju je na trgu dela izrazita potreba po poklicih v gostinstvu (natakarji, kuharji, pomočniki), čistilcih
prostorov, varnostnikih, avtomehanikih, delavcih v proizvodnjah (CNC-operaterji, varilci itd.) in poklicih, povezanih z elektriko (elektroinštalaterji, elektrikarji, elektromehaniki itd.).
Skladno s potrebami na trgu dela se je s pomočjo Za-
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v zadnjih letih ni bil izveden, letos pa nam je to uspelo.
Poudariti moram, da je prireditev organizirana skupaj z
Zavodom Makole, ki ima s podobnimi dogodki že nekaj
izkušenj, zato je bilo pripravljanje in načrtovanje prireditve enostavnejše, kot bi bilo sicer,« pa je pojasnil Tomaž
Repnik, direktor RIC-a Slovenska Bistrica.
»Prav poseben občutek je, ko ustvarjamo skupaj. Bilo
nam je v veselje! Se ponovno srečamo na Bistriški kuhni –
festivalu ulične kulinarike prihodnje leto,« so še ob koncu
poudarili organizatorji.
Tomaž Ajd

voda možno usposobiti in tudi pridobiti nacionalne poklicne kvalifikacije za varilce, CNC-tehnologe operaterje,
varnostnike, pomočnike pri elektroinštalacijah in druge
poklice, po katerih beležimo povpraševanje delodajalcev.
Hkrati pa imajo mladi v okviru programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja možnost, da se s potencialnim
delodajalcem individualno dogovorijo za vključitev v
usposabljanje na delovnem mestu. V tem primeru gre za
trimesečno usposabljanje pri konkretnem delodajalcu,
ki z izbrano osebo v tem času nima stroškov, je nagrajen z mentorskim dodatkom in ima priložnost uvesti in
priučiti mladi kader, in to s tistimi kompetencami, ki jih
od njih pričakuje. Udeleženec usposabljanja je nagrajen
z dodatkom za aktivnost, povrnitvijo potnih stroškov in
izjemno priložnostjo, da si pridobi novo znanje in neprecenljive izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri
delodajalcu, za katerega se zanima. Z udeležbo na usposabljanju si brezposelna oseba navsezadnje pridobi tudi
odlično priložnost za zaposlitev. Statistika Zavoda namreč kaže, da se 80 odstotkov udeležencev po zaključku
usposabljanja tudi zaposli.
Kot karierni svetovalec za mlade opažam vzorec, znotraj
katerega so zaposlitve željni mladi velikokrat zavrnjeni
ravno zaradi manka izkušenj v konkretnem delovnem
okolju, zato je ozaveščanje o možnostih, ki jih imajo tako
delodajalci kot mladi brezposelni v sklopu storitev Zavoda, zelo pomembno. Podrobnejše informacije o aktualnih ukrepih programa aktivne politike zaposlovanja
je možno pridobiti na spletni strani Zavoda in tudi po
telefonu na telefonski številki 080 20 55.
Aleksander Berglez,
samostojni svetovalec IV,
Urad za delo Slovenska Bistrica
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SKRIVNOSTNI
NOČNI
LETALCI
Predavanje, delavnica, razstava
Ilustracija: Samo Jenčič,
in nočno opazovanje netopirjev
arhiv ZRSVN
Ali veš:
• da smo netopirji naravni uničevalci mrčesa?
Lovimo predvsem žuželke, tudi komarje in nočne metulje, katerih gosenice pogosto objedajo vašo zelenjavo.
• da netopirji živimo povsod okoli vas?
Včasih celo skupaj z vami pod isto streho. Za svoja domovanja si izbiramo mirne in temne kotičke tudi v vaših
hišah, blokih, cerkvah, gradovih …
Več o netopirjih lahko izveš na dogodku, ki bo v okviru
projekta Pohorka potekal tudi na Šmartnem na Pohorju. Predavanje in delavnico bo vodil Primož Presetnik iz
Centra za kartografijo favne in flore.
Dobimo se v petek, 9. septembra 2022, ob 18. uri
v OŠ Šmartno na Pohorju.
Organizator: RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z OŠ Šmartno
na Pohorju, KS Šmartno na Pohorju, Župnijo sv. Martin na Pohorju ter Zavodom RS za varstvo narave in Slovenskim društvom za
proučevanje in varstvo netopirjev.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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DIGITALNI BON '22
OD 15. JUNIJA DO 30.
NOVEMBRA 2022
Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni treba zaprositi in ne prejmete
ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti. Vrednost digitalnega bona je
150 EUR.
Upravičeni ste do digitalnega bona, če ste 12. marca
2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste
bili takrat:
− šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
− dijak srednje šole,
− študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem
izobraževanju,
− študent študijskega programa prve, druge ali tretje
stopnje po predpisih o visokem šolstvu,
− stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na
področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po
Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.
Do digitalnega bona '22 ste upravičeni, tudi če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru
morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje
statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje
statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči
v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodil, vas bo o tem
obvestil in vaše podatke posredoval Finančni upravi, ki
jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.
Digitalne bone ’22 lahko upravičenci koristite od 15. junija do 30. novembra 2022.
Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove,
obnovljene ali rabljene računalniške opreme: prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika, priklopne
postaje za prenosni računalnik, računalniškega zaslona,
tipkovnice in miške, digitalnega papirja, digitalnega peresa, čitalnika pametne kartice, spletne kamere, slušalk z
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mikrofonom, večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika
(skenerja), tiskalnika, 3D-tiskalnika, zunanje pomnilniške
enote, posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in kompleta za učenje programiranja
(vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).
Digitalni bon '22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih
s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan
unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:
− G 46.5 – trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
− G 47.4 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video
napravami.
Če ne veste, ali ste upravičeni do digitalnega bona '22,
lahko to preverite:
− v aplikaciji eDavki ali
− na odprtem portalu eDavki.

RIC

Prebivalci, stari 55 let in več, se lahko v letu 2022 udeležite subvencioniranega neformalnega izobraževanja za
dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju je za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več
(oboje) na dan 12. marec 2022.
Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem Finančne uprave vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22.
Za letošnja neformalna izobraževanja ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite.
Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške
opreme.

Kontakti o digitalnih bonih '22:
telefon 01 555 59 00, e-naslov digibon@gov.si.
Povzeto po https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/.
Povzela: Danica Košir, SPOT svetovalka

...z vklopljenimi možgani, veliko zabave
in v družbi vaših najljubših.

POMEN LESA IN
VLOGA DRŽAVE PRI
RAZVOJU LESARSTVA
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Zaradi velikega deleža gozdnatosti les predstavlja strateško
surovino in je poleg vode edini naravno obnovljivi vir.
Les nudi količinsko zadostno in kakovostno surovinsko
zaledje za domačo lesnopredelovalno industrijo.
Les je naravna in obnovljiva surovina in ima kot gradben
material zelo pomembno vlogo:
− z uporabo lesa se zmanjšuje izpust CO2 v ozračje, saj se
ta skladišči v lesu (drevo med rastjo veže CO2 v les);
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− možnost ponovne uporabe in reciklaže izdelkov iz
lesa, saj se lesni odpad oz. ostanek lahko uporabi kot
glavni gradnik novega proizvoda;
− lesni izdelki so lahko oblikovani po načelih krožnega
gospodarstva, kjer preko predelave, ponovne uporabe
in recikliranja odpadki ene industrije postanejo vhodni
material za drugo. Na ta način se zmanjšata poraba surovin in količina odpadkov, kar pripomore k zmanjševanju
emisij toplogrednih plinov;
− lesni ostanki, ki nastanejo med proizvodnjo, se lahko
uporabijo tudi kot obnovljivi vir energije za ogrevanje
prostora ali sanitarne vode. Panoga je tako lahko energetsko samooskrbna;
− pravilna vgradnja in vzdrževanje lesa prispevata k daljši dobi uporabnosti lesenega izdelka, kot je življenjska
doba lesa na prostem.
Država si prizadeva vzpostaviti čim ugodnejše pogoje za delovanje in razvoj lesnopredelovalnih podjetij,
kar uresničuje s podporo in sodelovanjem s podjetji in
drugimi deležniki na področju lesarstva. Med drugim
sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Biotehniško fakulteto,
EKO skladom in z lesarskimi združenji. Razvoj lesarstva
podpira na različne načine:

inf rmator

− s sofinanciranjem skupinskih in individualnih nastopov na sejmih v tujini in podporo poslovnim in gospodarskim delegacijam skrbi za internacionalizacijo slovenske lesarske panoge;
− usposabljanje deležnikov nudi prek vzpostavljenih
kompetenčnih centrov ter izvaja javne razpise za povratna in nepovratna kohezijska sredstva;
− mnogo pozornosti namenja tudi promociji lesa in
lesarstva. Temu so namenjeni razstava Čar lesa, projekt
Kreativni tiri, vsakoletna stojnica na MOS, SRIP – Pametne stavbe in dom z lesno verigo, arhitekturni forum in
forum Bivanje z lesom.
Država se zaveda, da sta povezovanje deležnikov in okrepitev lesne verige v integrirano celoto nujna za revitalizacijo domače lesnopredelovalne panoge. Z Akcijskim
načrtom »Les je lep« je lesnopredelovalno industrijo
uvrstila med strateške panoge in s tem priznala lesu
ustrezno veljavo. Leta 2015 je ustanovila Direktorat za
lesarstvo, ki si pod sloganom Uporabimo slovenski les
prizadeva za pospešen razvoj lesne industrije in lesene
gradnje, temelječe na modelu krožnega, nizkoogljičnega gospodarstva na osnovi energetske samooskrbe.
Povzeto po: https://www.gov.si/teme/pomen-lesa/.
Danica Košir, SPOT svetovalka

Aluminium Kety Emmi d.o.o.

»Aluminiju dajemo sijaj!«
Proizvajamo bogato in raznoliko paleto polizdelkov, vgradnih elementov
ter izdelkov, ki so proizvedeni
 z mehansko in površinsko obdelavo (lasten obrat za eloksiranje)
ekstrudiranih aluminijastih profilov in
 z montažo aluminijastih komponent z drugimi materiali
(kovinski, plastični, leseni elementi, steklo)
Oskrbujemo podjetja iz najrazličnejših industrijskih panog, še zlasti:
INDUSTRIJO
BELE TEHNIKE

AVTOMOBILSKO
INDUSTRIJO IN
INDUSTRIJO VOZIL

POHIŠTVENO
INDUSTRIJO
• kuhinjsko pohištvo
• pisarniško pohištvo
• kopalniško pohištvo
• vrtno pohištvo

ELEKTROINDUSTRIJO
INDUSTRIJO MEDICINSKE
TEHNIKE IN OPREME
GRADBENIŠTVO itd.

Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Kolodvorska 37a | 2310 Slov. Bistrica | T +386 (0)2 80 50 500 | E info@emmi.si | W http://emmi.si
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1. - 16. 9.

RAZSTAVA »NAŠIH 20. LET«

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovenska
Bistrica

Organizator: Društvo Majolika so.p.
RAZSTAVA OTROŠKE KERAMIKE
»TERRA MYSTICA«

1. – 23. 9.

do 15. 9.

do 30. 9.

9. in 10. 9.

9. - 30. 9.

Center DUO
Slovenska Otvoritev razstave dne
Bistrica
1. 9 . 2022, ob 18.00
Organizator: Društvo Majolika so.p.
Galerija
Grad (Grad
Slovenska
Bistrica)

Razstavišče
Graslov
stolp

Razstavišče
Graslov
stolp

9.00-16.00

9. PET
18.00

RAZSTAVA VEDUTE »PODOBE
KRAJEV IN GRADOV MED
POHORJEM IN BOČEM«

10. SOB

Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

8.00-13.00

RAZSTAVA OB 20. LETNICI
DRUŠTVA MAJOLIKA

Organizator: Društvo Majolika so.p.
Parkirišče
nasproti gradu
Slovenska
Bistrica

9. PET

25. PODOBE BISTRIŠKIH
DOMAČIJ
Organizator: MTZ Slovenska
Bistrica v sodelovanju z Občino
Slovenska Bistrica, RIC Slovenska
Bistrica in drugimi organizatorji
MEDNARODNA RAZSTAVA
»IZRAZI SE Z BARVO«
Otvoritev razstave dne
10. 9 . 2022, ob 12.00
Organizator: Društvo Majolika so.p.

10. SOB
9.00-13.00,
18.00

10. SOB
21.00

13. TOR
20.00

FESTIVAL KERAMIK ART
Center DUO
Slovenska
Bistrica

Organizator: Center DUO
Slovenska Bistrica

SKRIVNOSTNI NOČNI LETALCI –
predavanje, delavnica, razstava in
OŠ Šmartno nočno opazovanje netopirjev
na Pohorju
Organizator: RIC Slovenska
Bistrica
7. ROKODELSKI PRAZNIK V
SLOVENSKI BISTRICI
Parkirišče
nasproti gradu
Slovenska
Bistrica
Organizator: Center DUO
Slovenska Bistrica
10. FRIDIN ROJSTNI DAN
Delavnice za otroke
Grajski
park

Grad
Slovenska
Bistrica

Dom
svobode

VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI
Organizator: Mladinsko društvo
Fridina mišnica
TIN VODOPIVEC IN TRENUTNI
PRIJATELJI – stand up
Organizator: Klub študentov
Slovenska Bistrica
STRAST, DOJENČEK IN
ROMPOMPOM – stand up Vida
Valiča

Organizator: JABA DABA D.O.O.

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
3. - 4. 9.
8. 9.
11. 9.

TRIGLAV
(člani)

13. 9.

POHOD V GOZD – POLSKAVA
(otroci – vrtec)

PTUJSKO JEZERO
(veteranski odsek)

17. 9.

POHOD IN DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE
(otroci)

TEMATSKA POT – PIVKA
(kolesarski odsek)

25. 9.

BREŽIŠKE PEČINE
(mladinski odsek)

Več informacij najdete na spletni strani društva: http://www.pdpohorje.si/

OKTOBER 2022
16. - 22. 9.

17. SOB
8.00-14.00

17. SOB
9.00-16.00

23. PET
18.00

28. SRE
11.00

Slovenska
Bistrica

Kulturni
dom na
Pragerskem

‘TRAJNOSTNO POVEZANI’ –
aktivnosti v sklopu Evropskega
tedna mobilnosti 2022
Organizator: Občina Slovenska
Bistrica
REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA
NA TEMO: OŽIVIMO TRAVNIKE
Organizator: DPD Svoboda
Pragersko, v sodelovanju z Javnim
skladom RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica
POSTAVITVENI SEMINAR ZA
GODBO V GIBANJU

Igrišče pred
OŠ Šmartno
na Pohorju Organizator: Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti OI Slovenska
Bistrica

Kulturni
dom na
Pragerskem

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE
NA TEMO: OŽIVIMO TRAVNIKE
Organizator: DPD Svoboda
Pragersko, v sodelovanju z Javnim
skladom RS za kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica

PREDSTAVITEV PROJEKTA
ROKO_DELCI IN RAZSTAVA
Center DUO »NAVDIH TRADICIJE«
Slovenska
Bistrica
Organizator: Center DUO
Slovenska Bistrica

1. SOB

BISTRIŠKA NOČ LJUBEZNI
Crouzet
Organizator: Klub študentov
Slovenska Bistrica

21.00

7. PET
19.00

10. PON
18.30

14. PET
19.00

27. ČET
18.30

Viteška
dvorana
Bistriškega
gradu

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovenska
Bistrica

Viteška
dvorana
Bistriškega
gradu

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovenska
Bistrica

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
PEVSKIH SKUPIN – 1. del
Organizator: Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica
VERONIKA IN UROŠ PLAHTAN:
HILDEGARDINA MEDICINA
O POGOSTIH TEŽAVAH Z
ŽELODCEM - predavanje
Organizator: Knjižnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
PEVSKIH SKUPIN – 2. del
Organizator: Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti
OI Slovenska Bistrica
FORMA VIVA – predstavitev
monografije

Organizator: Knjižnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu. Več informacij o dogodkih najdete na www.tic-sb.si.

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
8. 10.

TIHO JEZERO
(otroci)

20. 10.

URBAN
(veteranski odsek)

9. 10.

PLANICA
(člani)

29. 10.

AREH(21)
(tradicionalni pohod)

13. 10.

POHOD V KOČNO
(otroci – vrtec)

Več informacij najdete na spletni strani društva: http://www.pdpohorje.si/

Foto: Pexels
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INTERVJU

ZORAN KREGAR,
ŠPORTNI DELAVEC
Tekmovalne ekipe iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica so na
gasilski olimpijadi v Celju dosegle izjemen uspeh. Zagotovo
smo lahko ponosni na te rezultate.
Zagotovo. Zaradi premora so vse ekipe imele težave s
poškodbami. Osredotočil se bom na ekipo Tinja, ki jo
vadim že dlje časa. Oni so »medaljaši«, ekipa, ki ima za
mene medaljo. To pa zato, ker se jim je zgodila čista tehnična napaka. Kljub padcu na prepreki so fantje dokazali,
da so med najboljšimi.
Na sprejemu za naše junake v Slovenski Bistrici ste izrekli tudi
nekaj dobronamernih kritik glede organizacije domače olimpijade v Celju …
Ja, ker sem bil že na številnih velikih tekmovanjih in jih
tudi redno spremljam. Nesprejemljivo je, da se na tako
veliki tekmi naredimo tako majhne. Ko smo prehajali iz
atletske dvorane, me je zmotilo, da so bili usmerjevalni napisi najprej v nemščini, potem šele v slovenščini in
ostalih jezikih. Tudi vodenje napovedovalca ni bilo na
takšnem nivoju, kot bi moralo biti. Na vseh tekmovanjih
so starti izrečeni v jeziku države gostiteljice, pri nas pa
tega nismo slišali. Takšna tekmovanja bi prepustil stroki,
predvsem govorim za štafeto, ki je element atletike. Žal
smo ugotovili, da kar nekaj stvari teče zelo okostenelo.
Fantje so namreč prostovoljci in vlagajo ogromno truda, je pa vprašanje, ali bo prišlo do sprememb, roko nad
vsem drži CTIF, ki je v upravljanju Avstrijcev.
Vaši fantje so v priprave vložili ogromno truda. Čemu ste na
treningih posvetili največ pozornosti?
Bazični del, ki je bil relativno kratek, smo začeli oktobra
lani. Ni lahko vaditi fante, ki niso trenirali kakšnega specialnega športa. Takoj sem spoznal, da Avstrijci delajo iz
atletov gasilce, mi pa obratno. Osnova je gasilska vaja,
poleg tega pa moraš fante pripraviti za štafeto. Zaradi
dolgega premora je bilo tudi veliko poškodb, ostali smo
celo brez dveh članov, ki sta bila dobro pripravljena. Na
vajah sem fantom predstavil veliko drugačnih motoričnih vaj, kot so jih bili vajeni prej. Zelo sem zadovoljen, da
sedaj vedo, kaj lahko naredijo zase. Skozi ta pristop bodo
v življenju naredili marsikaj, znali se bodo boriti ter znali
ceniti poraz in deliti veselje.
Kdaj in kako ste pravzaprav začeli sodelovati z gasilci?
To je zelo posrečena stvar. Leta 2014 sem tekal po stadi-
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Foto: Foto Brbre

onu in opazil fante, ki so tekali in si podajali palico, torej
je šlo za štafeto. Takoj sem opazil, da ne delajo pravilno.
Vprašal sem jih, kaj trenirajo. Povedali so, da so gasilci s
Tinja. Ker sem včasih delal na Tinju, sem jih vprašal po
imenih in priimkih. Ko so se predstavili, sem jim povedal, da sem poučeval njihove starše. Kot učitelj športne
vzgoje sem dosegel tudi nekaj dobrih rezultatov. Zato
sem fantom dejal, da sem jim pripravljen pomagati, da
bodo štafeto boljše izpeljali, saj imam rad ta kraj.
Tudi z ekipo fire combat iz PGD Videž ste dosegli izjemne uspehe.
Tudi to je naključje. Na Videž sem si šel sposodit transportni voziček. Predsednik gasilskega društva je bil Matjaž Leskovar, ki me je vprašal, ali bi lahko treniral njihove
člane, ki tekmujejo v disciplini fire combat. Takrat sploh
nisem vedel, kaj je to, a sem privolil. Na trening je najprej
prišel Boštjan Vehovar, ki je pripeljal še Damijana Selinška, nato pa so se pridružili še Boštjanova žena, Damijanov sin in Luka Leskovar. Lani so bili super pripravljeni,
žal pa je državno prvenstvo odpadlo. Sicer pa je najbolj
pomembno, da so ugotovili, da so nekaj naredili na sebi
in vzpostavili zelo dobre odnose.
Vrsto let ste sodelovali s kar nekaj bistriškimi mladimi športniki, ki so pozneje postali vrhunski.
Največ sem sodeloval s Sanijem Bečirovičem. Od petega
razreda sem ga spremljal kot učitelj, pripravljal sem mu
treninge in tudi posebne programe med rednimi urami.
Kasneje sem sodeloval pri njegovi individualni telesni
pripravi, prav tako pa sem s svojim znanjem pomagal
Ranku Leskovarju in Boštjanu Fridrihu. Me je pa Sanijev
oče, Memi Bečirovič, povabil v mladinsko košarkarsko
reprezentanco za trenerja za fizično pripravo. Spoprijeti sem se moral še z osnovami fizioterapije, skrbel sem
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tudi za napitke in prehrano. Janez Drvarič je dejal: »Pa
kaj vse mora ta Zoran opravljati, to je neverjetno.« Sodeloval sem na dveh evropskih mladinskih prvenstvih.
Največji uspeh smo dosegli v Nemčiji, kjer smo osvojili
drugo mesto. Zraven sem bil tudi na svetovnem prvenstvu v Solunu, kasneje pa so me poklicali še v dve mladi
članski reprezentanci. K izboljšanju motoričnih kvalitet
sem tako med drugim pomagal Benu Udrihu, Saši Vujačiču. Domnu Lorbku in Jaki Blažiču. Veliko sem delal tudi
z našim Klemnom Prepeličem, bil sem tudi na olimpijadi
mladih na Danskem. Najbolj zanimivo pa je, da za vse to
nisem bil posebej materialno nagrajen. Zato pa je bilo
poplačano na drugačen način. Pridobil sem znanje, vem,
komu in koliko kaj dati. Hkrati pa je me je zelo pritegnil
sociološki in psihološki vidik.
Po izobrazbi ste profesor športne vzgoje, ste specialist za košarko. Še posebej ponosni ste na svojo diplomsko nalogo Analiza meta iz skoka, ki so jo pozneje pri svojem delu pridoma
uporabljali tudi profesorji Fakultete za šport. Zaključili ste
tudi Pedagoško fakulteto. Pedagoško delo, ki ste ga opravljali, pa ni bilo edino na vaši pestri poklicni poti.
Malo sem delal tudi v industriji in v informatiki, kar je velika naložba, ker sem spoznal različna dela, in zato znam
ceniti vse, od preprostih del do univerzitetnega dela. Sicer pa sem bil vzgojitelj v OŠ Minke Namestnik - Sonje,
služboval sem v osnovnih šolah v Ločah, na Tinju, OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in na srednji ekonomski šoli v Mariboru. Športno vzgojo sem poučeval
tudi študente na Univerzi v Mariboru. Po poučevanju na
FERI-ju pa sem svojo poklicno pot sklenil kot ravnatelj na
Osnovni šoli Fram.
Kako kot pedagog gledate na današnje odnose med učitelji in
učenci pa tudi med učitelji in starši.
V obdobju, ko sem začel, je učitelj več veljal, kot velja
danes. Za to so si krivi tudi učitelji sami. Treba je imeti
pristop, biti strokoven, biti načelen in z otroki biti zelo
pravičen. Jaz še danes veljam za zelo strogega učitelja.
Nisem bil zahteven samo v procesu, ampak sem bil tudi
pri odnosih, na primer pri preoblačenju, odnosu do imovine, zahteval sem disciplino. To se mi je zelo obrestovalo in zelo sem ponosen na generacijo, ko sem imel na bistriški šoli najbolj športni razred. V zahvalo sem pripravil
srečanje očetov in sinov. Za starše sem izdelal brošuro z
nasveti, kako morajo spremljati svoje telo, da bodo lahko
parirali svojim sinovom. Starši z lahkoto otroke prepuščajo skoraj nekompetentnemu kadru v raznih športnih
klubih z različnimi vsebinami. Praktično nikoli se starši
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ne vprašajo, komu so v najbolj občutljivem razvojnem
obdobju prepustili otroke. Veliko pa imajo pripomb na
učitelje. Vsak se naj briga za svoje strokovno področje
in svoja znanja. Že v procesu moraš vzgajati otroka, ob
športni je še bolj pomembna osnovna vzgoja, da otroci
vedo, kaj je pravično.
Raziskave kažejo, da gibalne sposobnosti otrok upadajo, še
posebej so se poslabšale med epidemijo covida-19. Kaj bi morali storiti, da bi se razmere izboljšale?
V ta karton sem se kar poglobil, bil sem tudi povezan s
fakulteto. Gre za informacijski sistem, ki nam ga priznava vsa ostala Evropa. Ta sistem je že takrat pokazal, da
so zaradi tehnologije otroci začeli izgubljati na moči ramenskega obroča. Na šoli smo bili še toliko osveščeni, da
smo jamrali, da je premalo ur, da bi to lahko še izboljšali.
Takrat so bile zadeve še na nivoju, korona pa je pokazala,
da starši temu niso dorasli. In kaj je bilo najbolj narobe
… Ko je skupina na fakulteti argumentirano dokazala,
kaj se dogaja, so bili pred komisijo dobesedno odstranjeni. Ni dovolj, da starš pošlje otroka na nek trening,
gledati moramo tudi na vse ostale otroke, ki ne trenirajo
v klubih. Slika je res porazna. Temelj je izobrazba, če ne
bomo imeli v vseh izobraževalnih strukturah visokega
nivoja, jih tudi v ostalih ne bomo imeli.
Zakaj smo po vašem mnenju Slovenci, tudi Pohorci, tako uspešni v športu?
Ravno ta majhnost nas žene, da pokažemo, da smo
sposobni. Zelo dobro dela Fakulteta za šport v Ljubljani,
predvsem njeni posamezniki. Poleg tega je velika kvaliteta, da so vrhunski športniki, ki so se izpopolnjevali tudi
na širšem področju, svoje izkušnje podali naprej. Vrhunski rezultati niso bili nikoli doseženi z velikimi materialnimi zahtevki, gre predvsem za entuziazem. Zadovoljen
sem, ko nekomu nekaj dam.
Kako pa sami skrbite za svojo kondicijo?
Gre za to, da sem vendarle v nekih letih in da je to, kar
sem delal prej, bila pomembna naložba. Nikoli ne bom
pozabil besed pokojnega Leona Štuklja. Ko so ga vprašali, kaj mu je dalo življenje, je odgovoril: disciplina in
trening ter odnos do življenja najmanj za deset let podaljšajo življenje. No, zdaj več kolesarim in hodim, včasih
pa sem tudi ogromno tekel. Malokdo pa ve, da sem bil
že leta 1974 s kolesom v Parizu, prevozil sem pot do Dunaja, Bratislave in Brna. Rekreativno sem prekolesaril tudi
celotno Grčijo in jadransko obalo. Zato me še posebej
veseli, da se sedaj tudi mladi Tinjčani podajajo na daljše
kolesarske poti.
Tomaž Ajd
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VERTIKALNO
1. Bučno olje, krompir in bučnice iz Apač?
4. Kozjereja in sirarstvo iz Koprivnika?
5. Ekološko pridelane žitarice, jabolka, sokovi … iz Črešnjevca?
8. Kruh in pekovski izdelki iz Loč?
10. Med z zaščiteno geografsko označbo in kruh iz Zg. Ložnice?
11. Peka kruha in pekovskih izdelkov s Spodnje Ložnice?
12. Mešana zelenjava - 4 letni časi iz Loč?
13. Bio maline, marmelade in zelenjava s Framskega Pohorja?
14. Ekološko pridelan sok aronije iz Laporja?
17. Pridelava in predelava sezonske zelenjave iz Trgovišča?
21. Marmelade, likerji in sokovi iz Zgornjega Gruškovjega?
22. Trgovina brez plastične embalaže s široko ponudbo izdelkov?
23. Pridelovalci krompirja iz Devine?
26. Cvetje, sadike zelenjave in sadja iz Gladomesa?
28. Jabolka, sokovi in marmelade z Vrhol pri Slovenskih Konjicah?
30. Čaji, kreme in tinkture iz Laporja?

Nagradna križanka

“Čigave so dobrote?”
HORIZONTALNO
2. Sezonska zelenjava, poljščine in vložnine iz Črešnjevca?
3. Svinjsko meso in mesni izdelki iz Stražgonjce?
6. Morska hrana?.
7. Kravje mleko in mlečni izdelki iz Orehove vasi?
8. Sezonska zelenjava ob spremljavi glasbe iz Mestinja?
9. Sadje, sokovi, sirupi, marmelade in kis z Videža?
15. Jutranja kavica in tortice na grajskem dvorišču?
16. Kruh, gibanice in sezonska zelenjava iz Kalš?
18. Ekološke testenine, piškoti in vložnine iz Lipoglava?
19. Medenjaki iz Slovenske Bistrice?
20. Šparglji iz Spodnjega Dupleka?
24. Jajca iz proste reje s Selskega Vrha?
25. Sezonska zelenjava in vložnine iz Bezine?
27. Kravje mleko in mlečni izdelki iz Koritnega?
29. Sezonska zelenjava, sadje, zelišča in čaji iz Križnega vrha?
31. Sezonska zelenjava iz Markovcev?
32. Kruh, gibanice, potice, pecivo, moka, testenine
in olje iz Rač?
33. Svinjsko meso in mesni izdelki iz
Novak?
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Nagradna križanka

“Čigave so dobrote?”
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Geslo:
Ime in priimek:
Telefonska številka:
E-naslov:
Podpis*:
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*S podpisom soglašam s Splošnimi pogoji nagradne igre.

Žrebanje: sobota, 10. september 2022

Grajska tržnica ponuja ogromno dobrot lokalnih pridelovalcev. Ali veste, kaj različni prodajalci prodajajo in od kod prihajajo?
Pridružite se nam na Grajski tržnici, sprehodite se med stojnicami in odgovorite na vprašanja v nagradni križanki. Odgovori na vprašanja v
križanki so imena prodajalcev Grajske tržnice. Ko poiščete vse prodajalce in izpolnite vsa polja, boste odkrili nagradno geslo. Izpišite ga na
kupon in ga oddajte v škatlo, ki jo najdete. na Grajski tržnici.
Med prejetimi odgovori bomo izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli
Nagradne križanke so za vas pripravljene vsako soboto na Grajski tržnici, lahko pa jo iztrgate iz sosednje strani.
Več informacij je objavljenih na spletni strani ZZK Slovenska Bistrica in na FB @Grajska tržnice - grad Slovenska Bistrica.

Poletne ustvarjalne delavnice
v gradu v Slovenski Bistrici,

Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK

Od 4. do 8. julija 2022 so v gradu v Slovenski
Bistrici potekale Poletne ustvarjalne delavnice.
V tem tednu smo spoznavali Flurerjeve freske
in zbirke v gradu Slovenska Bistrica. Letos so
se nam pridružile tudi štiri strokovnjakinje:
restavratorka Nastja Nylaander (ZVKDS
OE Maribor), s katero smo izvedli delavnico
odstiranja fresk, geologinja Mojca Bedjanič
in gozdarka Andreja Senegačnik (ZRSVN OE
Maribor), ki sta nam pojasnili nekatere skrivnosti
grajskega parka, ter arheologinja Pavla Peterle
Udovič (ArheoVed), ki nam je predstavila, kako
potekajo arheološka izkopavanja.

www.zvkds.si

Foto: arhiv ZZK

Iskreno se zahvaljujemo donatorjem, ki so
finančno pokrili izvedbo delavnic:

Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK
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2022 muzejska noč je letos potekala v soboto,
DRUŠTVA 18.
Poletna
junija 2022, od 18. do 24. ure.

V vseslovensko akcijo muzejev in galerij se s programom
»Noč v gradu« vključujemo že enajsto leto.
Ogledali smo si grad, se peljali s starodobniki, uživali
smo v lutkovni predstavi gledališča FRU-FRU »Krtek
Zlatko ali Kakec, ki je padel z neba« in na grajskih terasah
pojedli večerjo. Po večerji pa smo se s svetilkami odpravili po poteh Bele
dame.
Pred spanjem smo prebrali še pravljico za lahko noč in zaspali v grajskih
salonih.
Ves večer pa so potekali brezplačni vodeni
ogledi gradu, na ogled pa je bila tudi
razstava “Vedute − Podobe krajev in gradov
med Pohorjem in Bočem”.

Foto: arhiv ZZK

Razstava bo odprta do
15. septembra 2022.
Foto: arhiv ZZK

Foto: arhiv ZZK

300 let Flurerjevih fresk
BREZPLAČNI OGLEDI FRESK
november 2021 - november 2022

V okviru dejavnosti ob 300-letnici nastanka Flurerjevih fresk smo 27.,
28. in 29. junija 2022 v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor sodelovali na
Art kampu v Mariboru. Obiskovalcem smo skozi kreativne delavnice
predstavljali grad v Slovenski Bistrici in Flurerjeve freske.

Foto: Dejan Bulut

V ponedeljek, 20. junija 2022, je v telovadnici
SŠSB potekal skupni koncert Big banda Slovenska Bistrica in Okteta Planika, z vokalisti solisti:
Teja Pančič, Tomi Baaron, Martin Juhart in Mike
Orešar.
Koncert je snemala RTV Slovenija in bo na sporedu
v zimskih mesecih.
Foto: arhiv ZZK

V petek, 1. julija 2022, je v gradu v Slovenski
Bistrici potekal koncert slovenske skate − punk
skupine Alo!Stari. Njihova posebnost so besedila
v lokalnem dialektu. Predskupina so bili učenci
glasbene skupine SŠSB.
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Foto: arhiv ZZK
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DIAMANTNA
MATURANTKA
LANA PROSENAK
Med osemnajstimi letošnjimi diamantnimi maturanti in
maturantkami splošne mature je tudi Lara Prosenak iz
Srednje šole Slovenska Bistrica. Gre za izjemen dosežek,
saj se je to zgodilo prvič v zgodovini slovenjebistriške
srednje šole.
Lana, ali ste pričakovali takšen rezultat? In kaj vam pomeni to
priznanje?
»Takšnega rezultata nisem pričakovala, ker je vse točke
zelo težko doseči. Nikoli ne veš, kaj se zalomi, hitro se
lahko kaj zgodi. Ta dosežek mi res veliko pomeni, ker je
tako poplačan ves trud, ki sem ga vložila v izobraževanje
v vseh teh štirih letih in že prej. Vesela pa sem tudi, ker
mi je to uspelo tudi za šolo, ker se je zgodilo prvič in
lahko tudi povrnem ves trud vseh profesorjev in ostalih
delavcev, ki so ga vložili v naše izobraževanje. Lepo je
bilo videti, da so se tudi oni razveselili mojega dosežka.«
Seveda pa ste lahko ponosni tudi na številna priznanja, ki ste
jih prejeli v času srednješolskega izobraževanja. Še posebej
blizu sta vam književnost in psihologija.
Že od malega zelo rada berem, ta ljubezen je in bo ostala
z mano. Malo se ukvarjam tudi s pisanjem, tako da je to
res velik del mojega življenja. Psihologija pa šele postaja,
saj se odpravljam na študij psihologije v Ljubljano. Zelo

ŽUPANOVA
PETICA
Župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je ob
koncu šolskega leta v Viteški dvorani Bistriškega gradu
učencem osnovnih šol v občini, Srednje šole Slovenska
Bistrica in Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja županova petica. Županova petica je priznanje,
ki se podeli učencem osnovnih šol v občini ob zaključku
osnovnošolskega izobraževanja, dijakom Srednje šole
Slovenska Bistrica po zaključnem letniku in učencem
Glasbene šole Slovenska Bistrica ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja. Letošnja Županova petica
je bila že 32. zapored. Prejelo jo je 106 učencev, in sicer

Foto: Aleš Kolar

se veselim, saj gre za zelo zanimivo področje, ki ponuja
veliko možnosti študija. Upam, da bo še naprej uspešno,
zanima pa me ta tematika, zato se že veselim, kaj novega
bom spoznala, Menim, da mi bo študij odprl nove poti,
da bom doživela marsikaj novega.
Za vse te dosežke je seveda potrebno veliko motivacije. Kako
vam to uspeva?
Z motivacijo nikoli nisem imela težav. Znanje je bilo
zame že samo po sebi vrednota. Cilj ni bil samo dosežek, ampak da dobim znanje. Zdi se mi, da je na svetu
preveč ignorance, zato je prav, da spoznamo svet okoli
sebe. Vedno me je gnala radovednost do vsega, kar me
obdaja. To je tisto ključno, kar je po mojem mnenju pripeljalo do uspeha.
Kaj pa sicer še radi počnete v prostem času?
Ena glavnih stvari je branje, rada tudi pišem, včasih skladam … Igram tudi klavir in občasno električno kitaro.
Rada tudi grem v gore in tam fotografiram.
Tomaž Ajd

74 osnovnošolcev, 30 srednješolcev in dva učenca glasbene šole. V kulturnem programu prireditve sta nastopili
učenki Glasbene šole Slovenska Bistrica, Maja Figek in
Pia Capl Škrinjar.
T. A.

Foto: Aleš Kolar
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SLOVENSKA
KUHNA
Foto: Katja Leva

V mesecu aprilu smo osmošolci spoznavali besedilne
vrste, ena od teh je bila tudi opis postopka. Spoznavali
smo jo na zanimiv in izkustven način.
K šolski uri smo povabili vodjo šolskega projektnega
tima Pogum Izo Merc, saj smo ji želeli pokazati, da poleg
učne snovi učenci spoznavamo še druge veščine, kot so

ŠOLSTVO

kreativnost, sodelovanje, etično razmišljanje, kar so glavne smernice projekta Pogum.
V začetku nas je učiteljica popeljala v svet ugank, s pomočjo katerih smo spoznavali različne pojme (kulinarika,
gurman). Kar hitro smo ugotovili, da bomo govorili o hrani. Ker šola močno spodbuja in razvija pomen kulturne
dediščine, smo govorili o slovenski tradicionalni hrani.
S pomočjo sličic smo spoznavali tradicionalne jedi in si
pogledali recepte. Ugotovili smo, da so recepti besedilna vrsta, in sicer opis postopka. Najprej smo skupaj ugotavljali značilnosti te besedilne vrste in se nato razdelili
v skupine. Naloga je bila, da znotraj skupine napišemo
recept za eno od slovenskih tradicionalnih jedi, zanjo napišemo slogan in narišemo jed. S pomočjo kriterijev smo
preverili, ali smo nalogo dobro naredili.
Ker pa je izkušnja tista, ki šteje največ, nas je učiteljica odpeljala v gospodinjsko učilnico. Tam smo se spet razdelili
v dve skupini in se pomerili v peki mišk. Da smo lahko
uspešno naredili miške, smo morali znati pravilno slediti opisu postopka. Tako smo se hkrati zabavali, učili in
sladkali. Miške so odlično uspele in z njimi smo se želeli
pohvaliti, zato smo jih na pokušino odnesli v zbornico in
jih ponudili učiteljem.
Iza Leskovar, 8. a

ZAKLJUČEK BRALNE
ZNAČKE
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica smo ob koncu šolskega leta zaključili tudi z branjem za bralno značko.
Zaključna prireditev bralne značke je namenjena tistim
učencem, ki so v tekočem šolskem letu uspešno zaključili bralno sezono. Da bralce nagradimo za zvesto branje,
vsako leto na prireditev povabimo nekoga, ki nam daje
pesmi, zgodbe, pravljice, skozi katere potujemo v svet
domišljije. Letos smo v goste povabili pisateljico Natašo
Konc Lorenzutti. Obisk gostje smo organizirali v okviru
projekta Povabimo besedo, ki ga omogoča Društvo slovenskih pisateljev.
Srečanje z gospo Lorenzutti je potekalo v dveh delih. Najprej se je predstavila mlajšim učencem, nato še
učencem od 5. razreda dalje. V kulturni program so nas z
odlično dramatizacijo popeljali učenci 3. razreda, s prijetnim glasom pa sta prireditev povezovali Vita in Tinkara,
učenki 7. a.
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Pisateljica je opisala svoje delo, predstavila svoje knjige,
nato pa učencem pripovedovala basni. S toplim glasom,
zanimivim pripovedovanjem in izbranimi besedami je
uspela v dvorani pričarati popolno tišino.
Gospa Lorenzutti je ob zaključku prireditve podelila priznanja zlatim bralcem, tistim devetošolcem, ki so vsa leta
usvojili bralno značko in bili zvesti knjigi. Teh je bilo letos
16. Pisateljica jim je zaželela obilo dobrega in prijetnega
branja, ki naj traja skozi vsa obdobja njihovega življenje.
Srečanje z ustvarjalko je bilo prisrčno in doživeto, zato
iskrena hvala gospe Lorenzutti za obisk in hvala gospe
Jožici Pongračič, naši knjižničarki, za odlično organizirano prireditev ter za vsakoletni vrhunski izbor gosta.
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Hvala tudi vsem nastopajočim učencem in njihovim
mentorjem.
Čestitke vsem »značkarjem« za osvojeno priznanje, hkrati pa vas vabimo, da se v novem šolskem letu spet podate v svet branja.

FESTIVAL TURIZMU
POMAGA LASTNA
GLAVA
Učenci turističnega krožka smo kot vsako leto doslej
nestrpno pričakovali temo letošnjega državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava. Voda in zdravilni turizem je tema, o kateri smo se na skupnih srečanjih veliko
pogovarjali in iskali ideje, možnosti in dognali številna
nova spoznanja. Pri tem se nam je porajalo vprašanje,
kako bi vse to povezali z vodo.
Če čisti bistriški vodi, ki jo uporabljamo tako za kopanje
kot tudi za sproščanje, dodamo še zelišča, bosta blagodejni učinek in vpliv na naše počutje ter zdravje učinkovitejša. To spoznanje nas je poneslo do ideje o pripravi
zeliščnih kopeli.

Ugotovili smo, da je naš kraj Slovenska Bistrica mesto tisočerih naravnih bogastev.
Zeliščar Boštjan Erker nam je s svojim znanjem in izkušnjami osvetlil pomen zeliščarstva. Sestavili in pripravili
smo štiri vrste zeliščnih kopeli, s poudarkom za vsak letni
čas. Pripravili smo nalogo z naslovom Zeliščni mehurčki
in izdelali inovativni turistični produkt, v katerega smo
vnesli sodobne pristope. Nalogi smo dodali QR-kodo in
meditacijsko glasbo, ki je namenjena poslušanju med
sproščanjem v kopeli.
Nalogo in turistični izdelek, ki smo ga ustvarili, smo
predstavili na srečanju turističnih podmladkov v Slovenski Bistrici in na državnem srečanju turističnih tržnic
v okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava v Medvodah. Turistična zveza Slovenije nas je za predstavljeno nalogo in izviren turistični produkt Zeliščni mehurčki
nagradila z zlatim priznanjem.
Namen našega sodelovanja na tem festivalu je obogatiti
in razširiti turistično ponudbo domačega kraja. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali izboljšati in popestriti turizem
v domačem okolju ter se naučiti veščin
trženja, oblikovanja in prodaje v turizmu.

IGRIVE POČITNICE
Medtem ko se učenci neizmerno veselijo poletne sprostitve, se njihovi starši ukvarjajo z vprašanjem, kam z otroki v času počitnic. Tudi letos je bilo v počitniško varstvo
vpisanih več kot 40 otrok, ki so varstvo obiskovali v zadnjem tednu junija in v mesecu juliju.
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica so v počitniškem
varstvu preživeli zelo zanimive dni. Igrali smo se različne

družabne igre, ustvarjali iz različni materialov, se sprehajali po mestu in spoznavali naravno ter kulturno dedišči-
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no. Odšli smo tudi v gozd, kjer smo gradili hiške, se lovili
in raziskovali. Najboljša zabava je bila v šolski telovadnici,
kjer so nastali številni bunkerji, igralni in plesni kotički ter
se je odvijal pravi nogometni boj.
Odpravili smo se tudi v Kino Slovenska Bistrica, kjer smo
si ogledali animirani film. Ustvarjali smo iz papirja, sladkorne mase in si izdelali lonček želja. Brali smo pravljice
in si za popestritev ogledali kakšno risanko ali igrani film.
V vročih dneh smo si na šolskem igrišču priredili plažo in
se obmetavali z vodnimi baloni ter se škropili z vodnimi
pištolami.
Dneve so nam popestrile tudi delavke iz Centra za krepitev zdravja, ki so pripravile gibalne urice, tehnike sproščanja, kuharske delavnice in nas poučile o osebni higieni. Obiskali so nas tudi policisti, ki so nam predstavili
svoje delo.
»V počitniškem varstvu mi je bilo všeč, ko smo kuhali in ko

smo bili v kinu.« (Ivana)
»Šli smo v kinu in delali veliko drugih zabavnih stvari. Bilo je
fajn.« (Aljaž)
»V šoli za varstvo je bilo najbolj zabavno v kinu.« (Vanesa)
»Kino je bilo super.« (Pia)
»Ustvarjanje rib je bilo zelo zabavno.« (Jošt)
»V počitniškem varstvu mi je bilo najbolj všeč, ko smo šli v
gozd in ko smo imeli vodne igre.« (Eva)
»V varstvu mi je bilo všeč kino in igra v telovadnici.« (Amalija)
Mesec julij je zelo hitro minil, sedaj pa se bodo otroci
naužili še druženja s starši in se podali na zabavne pustolovščine. V septembru pa jih ponovno z velikim veseljem
pričakujemo v šolskih klopeh, kjer jih bomo z velikim veseljem in predanostjo popeljali v novo šolsko leto, polno
dogodivščin.
2. osnovna šola Slovenska Bistrica

DONATORSKA AKCIJA
V VRTCU

Podjetje HGtrade je v sodelovanju z Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije že štirinajsto leto zapored organiziralo
posebno donatorsko akcijo prenove parketnih površin v
vrtcih. Letos so akcijo izvedli v enoti Ciciban Vrtca Otona
Župančiča Slovenska Bistrica. V prvih dveh julijskih dneh

Veliko ugodnosti
Brezplačno tiskanje
Cenejše smučarske karte
Zastonj klubski merch
Brezplačna udeležba na
dogodkih
In še mnogo več

Kakšne pa so moje obveznosti?
Prinesi ali pošlji nam aktualno
potrdilo o vpisu.
NE POZABI - včlanjen si za eno
leto, nato pa članstvo podaljšaš
z novim potrdilom o vpisu

VEČ INFORMACIJ
OBIŠČI NAŠO SPLETNO
STRRAN

www.kssb.si

NAŠ INSTAGRAM PROFIL
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je 13 podjetnikov, polagalcev parketa iz različnih krajev
Slovenije, obnovilo približno 420 m2 parketnih površin v
osmih otroških igralnicah.
»Za naš vrtec je dobrodelna akcija res poseben dogodek.
Že nekaj časa pred tem so dnevi v vrtcu potekali na nekoliko drugačen način. Otroci so bili ves čas vpeti v aktivnosti te dobrodelne akcije. Sodelovali so tudi starši in vsi
delavci v enoti vrtca Ciciban. Akcija je zagotovo največje
darilo, ki smo si ga lahko zaželeli ob koncu šolskega leta,
in dober vzgled za predšolske otroke, še posebej zato,
ker je dobrodelnost vrednota, ki so jo slovenski parketarji
poklonili našemu vrtcu,« je povedala Stanislava Stegne,
ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
»Ta akcija se je začela na pobudo našega podjetja oziroma našega direktorja, gospoda Tomaža Založnika, ki je
velik pobudnik in podpornik te akcije. Začelo se je pred
štirinajstimi leti, odločili smo se za humanitarno akcijo.
Zato, da polepšamo okolje in prostor za naše malčke, ki
so nenazadnje naša prihodnost, smo se osredotočili na
vrtce. Delamo z laki naše sestrske firme, to so vodni parketni laki, popolnoma neškodljivi okolju, predvsem pa
neškodljivi za ljudi,« pa je o namenu akcije dejala Marta
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Remic, vodja projekta.
Po zaključku del so se malčki z vzgojiteljicama Darko Kocijančič in Barbaro Frank parketarjem in organizatorjem
akcije zahvalili s prikupnim nastopom, predstavo Maček
Muri. Ravnateljica vrtca Stanislava Stegne se je v imenu vrtca organizatorjem akcije in izvajalcem zahvalila z
vrečkami iz blaga, ki jih je izdelala vrtčevska šivilja, v njih
pa sta vsakega čakala otroška risbica in lesen obesek za
ključe z logotipom vrtca. Izvajalcem se je zahvalil tudi
direktor HGtrade Tomaž Založnik.
Tomaž Ajd

KRAJEVNI PRAZNIK
NA TINJU
Na Tinju so na dan državnosti obeležili 46. krajevni praznik. Letos je bilo še posebej slovesno, saj so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tinje prevzeli novo avtocisterno.
»Za naše gasilsko društvo ta pridobitev pomeni ogromno, saj smo pred petindvajsetimi leti dobili prvo gasil-

Foto: Tjaša Brglez

sko vozilo – avtocisterno, sedaj pa imamo čisto novo,
sodobno vozilo. Gre za vozilo s cisterno s 4000 litri vode,
kar pomeni, da imamo sedaj veliko več vode kot prej.
Hkrati je v vozilu tudi veliko več opreme, to pomeni, da
bomo hitreje in z več opreme na kraju dogodka oziroma
pri pomoči krajanov ob različnih nesrečah. Avto je sofinancirala Občina Slovenska Bistrica, v dobršni meri so
nam pomagali tudi sovaščani z donatorskimi prispevki
in ostalimi deli, ki so jih opravili za dobrobit gasilskega
društva,« ni skrival zadovoljstva Matej Gracej, predsednik
PGD Tinje.
Vsem, ki so prispevali sredstva za novo gasilsko vozilo,
so na prireditvi podelili posebne zahvale. Maksimiljan
Tramšek, predsednik KS Tinje, je spomnil tudi na druge
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pomembnejše naložbe, ki so jih na Tinju izvedli v zadnjih
letih. »Veseli me, da lahko končno po treh letih ponovno
praznujemo krajevnih praznik. Mi smo v tem mandatu
rekonstruirali preko pet kilometrov cest, od tega 3,2 kilometra javnih lokalnih cest v upravljanju Občine Slovenska Bistrica in slaba dva kilometra javnih poti, ki jih
vzdržujemo in obnavljamo v krajevni skupnosti. Zraven

KRAJEVNE SKUPNOSTI

rekonstrukcij na Tinjski Gori imamo novo cesto do Tinja,
rekonstrukcije pa smo izvedli še v Radkovcu, Foštu in na
Planini pod Šumikom. Veseli me tudi, da smo obnovili
določene vodne vire.«
Prireditev ob krajevnem prazniku so popestrili z bogatim
kulturnim programom.
Tomaž Ajd

KRAJEVNI PRAZNIK
NA KEBLJU
Na Keblju so 17. julija, na Marjetino nedeljo, obeležili
krajevni in farni praznik. Slovesnost so začeli s cerkveno
procesijo in sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik
Davorin Vreča. Po cerkveni slovesnosti se je praznovanje nadaljevalo pod šotorom. Slavnostni govornik je bil
predsednik Krajevne skupnosti Kebelj Jožef Turner, ki je
predstavil milijonsko vrednost naložbenih del na Keblju
v minulem obdobju. V kulturnem programu so nastopili
otroci iz kebeljskega vrtca, domači pevci, mladi harmonikar Jošt Senič, recitatorki Žana Potnik in Stella Zorko
ter baletka Pia Capl Škrinjar. Krajevna skupnost Kebelj je
podelila Občini Slovenska Bistrica zahvalo za pomoč pri

POVZETEK DELA KS
POHORSKI ODRED,
2018–2022
Mestna krajevna skupnost Pohorskega odreda je ena
od 15 krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica
in vključuje del mestnega območja Slovenska Bistrica
(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
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investicijski obnovi kraja. Priznanje je sprejel župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je tudi pozdravil
zbrane. Predsednik krajevne skupnosti in slovenjebistriški župan sta ob koncu slovesnosti simbolično prerezala
trak za prevzem z asfaltno prevleko obnovljenih cest na
Keblju.
T. A.
naselje Spodnja Ložnica.
Število prebivalcev: približno 4020.
V tem obdobju smo Svet KS predstavljali predsednik:
Ludvik Repolusk, podpredsednik dr. Peter Cvahte in
člani, mag. Rebeka Tramšek, Samo Praprotnik, Marko
Berdnik, Lidija Ravš in Tomaž Godec.

Zapišemo lahko, da smo člani in članici Sveta KS Pohorski
odred v navedenem mandatnem obdobju ves čas sledili
pobudam in potrebam naših krajank in krajanov, predvsem pa smo vsi skupaj poskrbeli, da smo dvignili kako-
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vost bivanja naših krajank in krajanov.
Pri realizaciji programa smo ves čas skrbno in odgovorno načrtovali investicijski del, saj smo bili vezani na
dodeljena finančna sredstva Občine Slovenska Bistrica.
Ocenjujemo, da smo v tem mandatnem obdobju dobro in korektno sodelovali z Uradom župana, z županom
dr. Ivanom Žagarjem, direktorjem Občinske uprave mag.
Brankom Žnidarjem, prav tako tudi z vodji kot zaposlenimi posameznih oddelkov, ki sestavljajo občinsko upravo.
Navedeno obdobje je močno zaznamovala pandemija,
ki nas je delno tudi ovirala pri načrtovanih aktivnostih, ki
smo jih v mandatnem obdobju načrtovali.
Moramo posebej poudariti, da je bila v tem obdobju po
več letih priprave vse potrebne dokumentacije na novo
urejena komunalna infrastruktura v blokovskem naselju
med Kopališko ulico in Kajuhovo ulico v Slovenski Bistrici.
Večje investicije, izvedene v obdobju 2018–2022 do
začetka julija 2022, finančno ovrednotene na več
kot 130.000,00 evrov.
Skupaj smo z občinsko upravo, Komunalo Slovenska
Bistrica in KS uspeli izvesti naslednje naložbe: v celoti
smo sanirali Ul. Pohorskega odreda, vključno s pametno
razsvetljavo, ki je bila v Slovenski Bistrici prvič nameščena. Izkazalo se je , da je prihranek energije pričakovan,
zato smo z namestitvijo pametne razsvetljave nadaljevali tudi v delu Kajuhove ulice, kjer bi morala biti javna
razsvetljava priklopljena že pred več leti.
Naslednja večja investicija v sodelovanju z občinsko
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upravo je bila celovita ureditev lipovega parka med Partizansko ulico in Prežihovo ulico. Park je tlakovan, opremljen z javno razsvetljavo, ob tlakovani poti smo namestili otroška igrala z 12 napravami za fitnes. Park je postal
zbirališče otrok, družin kot tudi starejših, skratka prostor
za medgeneracijsko druženje.
Druge naložbe, za katere menimo, da jih je treba omeniti, so saniranje oziroma vzdrževanje pešpoti, urejanje
bankin, kar na območju mestnega dela izvaja Komunala
Slovenska Bistrica, za naselje Spodnja Ložnica pa smo
potrebne izvajalce poiskali tudi sami.
Veseli nas tudi, da smo uspeli v naselju Spodnja Ložnica s podporo GVO in njihovih zaposlenih do sleherne
hiše pripeljati širokopasovni internet ter tudi na ta način
omogočiti boljšo digitalno komunikacijo.
Opravljenih je bilo še veliko manjših del: dograditev javne razsvetljave, saniranje obstoječih javnih površin, nekatera so bila izvedena tudi na pobudo naših krajanov
in krajank.
Do konca mandatnega obdobja 2018–2022 so dogovorjene in projektno že pripravljene naslednje naložbe:
− asfaltiranje in izgradnja komunalne infrastrukture v Vodovnikovi ulici (se že izvaja);
− komunalna ureditev ulice v Zafošt s preplastitvijo ceste in pripravo za javno razsvetljavo v delu (aglomeracija),
ki se bo priključil na čistilno napravo;
− komunalno urediti Finžgarjevo ulico, urediti odvodnjavanje, asfaltiranje in izgradnja javne razsvetljave;
− Ulica Anice Černejeve v delu, ki je še gramoziran, izgraditi odvodnjavanje, urediti javno razsvetljavo in preplastitev ulice.
V novem mandatnem obdobju 2022–2026 pa čaka
novoizvoljeni Svet KS odgovorno spremljanje izvajanja
komunalne sanacije vseh ulic med Kajuhovo ulico in
Špindlerjevo ulico. Projekt se bo izvajal postopoma, saj
je predvidena investicija v višini 6 milijonov evrov (dokumentacija se pospešeno pripravlja v letu 2022).
Poleg rednega vzdrževanja, urejanja javnih poti je treba
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dokončati Kopališko ulico v celoti, zgornji del Kajuhove
ulice (pričetek del do konca leta in se bodo nadaljevala v
naslednjem obdobju), Vodovnikovo ulico (tudi v predelu
aglomeracije, končna preplastitev pločnika pri Soči, drugi del v smeri stare športne dvorane), urejati prometno
infrastrukturo in še bi lahko naštevali.
Želimo pa na koncu poleg dobrega sodelovanja z občani, z občinsko upravo, z županom dr. Ivanom Žagarjem,
Komunalo Slovenska Bistrica poudariti še tudi zelo dob-
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ro sodelovanje z Območno organizacijo RK Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica, vodstvom območne organizacije, s katerimi že vrsto let sodelujemo pri organizaciji
srečanja starejših. Še posebej tudi za večletno pomoč pri
obdaritvi naših otrok, izbranih v pristojnih institucijah,
ob prazničnih decembrskih dnevih. V zadnjih letih smo
z veseljem obdarili preko sto izbranih otrok. Tako malo je
treba, da vidimo iskrico veselja v očeh otroka.
Ludvik Repolusk, predsednik KS

ROKODELSKI TABOR
TUDI V SLOVENSKI
BISTRICI
Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica
je od 13. do 15. julija izvedel prvi Slovenski rokodelski tabor za mlade. Počitniško dejavnost so v sedmih krajih po
Sloveniji na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) organizirali regijski rokodelski centri,
člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.
Prvi dan tabora so udeležencem približali lončarsko dediščino in jim ob neposrednem praktičnem delu pod
mentorstvom tradicionalnega lončarja Štefana Zelka
vzbudili zanimanje za njeno ohranjanje in nadaljevanje.
Na delavnici so usvojili osnove prostoročnih tehnik oblikovanja gline in začetne prijeme na lončarskem vretenu ter zadovoljno ustvarili svoje prve izdelke. V sklopu
spoznavanja keramike kot likovne zvrsti so v program
drugega dne umestili ekskurzijo z ogledom pregledne
razstave slovenske keramike v Kranju z naslovom Keramika v Sloveniji 2005–2022 in obiskom umetnikov na
Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje.
Ogled izbranih del umetniške keramike s spoznavanjem
sodobnih trendov avtorskega izražanja na tem področju
je mladim razkril neomejene možnosti raziskovanja, ki
jih ponuja glina kot univerzalen likovni medij, in jih povsem navdušil.
Opremljeni z novim znanjem o zakonitostih gline in tehnikah njene obdelave so udeleženci tretji dan tabora

PALAČINKE IN
NAPIHLJIVI GRAD
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razvijali svoje lastne avtorske izdelke. Spoznali so celoten
proces nastanka – od ideje preko skice, izdelave, sušenja
in žganja do končnega izdelka. Na malem dvorišču so
izvedli tudi redukcijsko žganje keramike v žagovinasti
peki.
»Veseli nas, da smo lahko preko Konzorcija rokodelskih
centrov Slovenije z Ministrstvom za gospodarstvo dogovorili te tabore. Ministrstvo tabore financira v celoti, tako
da so za udeležence brezplačni. Upam, da bomo s tabori nadaljevali tudi v naslednjih letih, ker so res zelo odmevni. Pravzaprav smo zelo presenečeni, saj smo imeli le
mesec dni časa za priprave, predvsem pa smo imeli zelo
malo časa za promocijo dogodka. To je tudi prvi korak k
temu, da rokodelstvo najde svojo vlogo in pokaže vse
svoje potenciale v družbi, da mladi sploh spoznajo stvari
in da lahko pozneje mogoče celo najdejo svoj poklic, na
svetu namreč postaja vedno bolj zanimivo to, kar naredimo z rokami,« je povedala Ljubica Zgonec Zorko.
Končna dela s tabora so v začetku avgusta predstavili v
zloženki in razstavili v Razstavišču Pristava.
T. A.
TD Breza Pragersko Gaj je pripravilo zanimivo prireditev,
ki so jo poimenovali Pozdrav poletju. Otroci so se igrali
na napihljivih igralih, manjkal ni niti curkomet, ki je še
kako prijal v vročini, dolge vrste so bile ob poslikavi ob-
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razov, ki sta jih izvrstno izvajali Maja in Katja, bil je tudi
pravljični kotiček pa tudi Avgustino magic, ki je za otroke
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pripravil vse vrste živali iz balonov, in tudi veliko različnih
zanimivih iger in še bi lahko naštevali. Članice TD Breza
so spekle več kot 400 palačink, jih namazale z nutelo in
marmelado ter razdelile med obiskovalce. Najbolj veseli
pa so jih bili seveda otroci. Poskrbeli so tudi za srečelov
in še veliko drugih presenečenj. Veselje je bilo na otroškem igrišču v Gaju in je trajalo pozno v noč, predsednik
Milan Lah pa je bil zadovoljen in srečen, da je bilo veliko
obiskovalcev in da jim je služilo lepo vreme. Vsakdo je
našel zase kaj zanimivega, za otroke vseh starosti pa je
bilo odlično poskrbljeno.
Brigita Ptičar

POBRATENI ŽE ČETRT
STOLETJA
Člani Društva upokojencev Gaj Pragersko in člani DU
Bled so se spet srečali na Bledu, kamor so jih povabili pobrateni blejski upokojenci. Na Pragerskem so se vkrcali v
avtobus in ga napolnili do zadnjega sedeže. Vreme jim
je bilo naklonjeno in veseli so se odpeljali v smer proti
Bledu. Na Lomu so imeli krajši postanek za dobro malico
in pijačo, nato so nadaljevali pot. Gostitelji so jih pričakali
na Bledu, jih pospremili do njihovih društvenih prostorov, kjer so jih čakali bogata pogostitev in mrzla pijača
ter veliko peciva, ki so ga pripravile pobratene članice.
Nato jih je lepo pozdravila predsednica blejskih upokojencev Dragica Veskovič in jim zaželela prijetno druženje.
Najprej so si ogledali lepe prostore blejskega društva,
nato so jih pospremili do najlepšega medgeneracijskega centra na Bledu, ki deluje le kratek čas. Je res nekaj
posebnega, v njem je tudi vodička, ki je razkazala, kaj vse
se v njem dogaja. Nato so se odpeljali v avtokamp Šobec
na igrišče, kjer so se sprostili, skupaj tekmovali v prsto-

POMEMBNO JE
DRUŽENJE,
A TUDI MEDALJ
SO BILI VESELI

Foto: Brigita Ptičar

metu, skupaj pod kozolcem zapeli nekaj domačih in se
odpravili v restavracijo kampa Šobec. Tam jih je prijazno
osebje postreglo z odličnim kosilom, nato jih je presenetil Boštjan s harmoniko. Plesišče je bilo vedno polno,
saj so se vsi odlično sprostili in tudi klepetali. Vmes so si
ogledali tudi čudoviti avtokamp. Ob zaključku srečanja,
ki je prehitro minil, se je za vse skupaj zahvalil predsednik
pragerskega DU Zlatko Trebovšek in tudi predsednica
DU Bled je izrekla posebno zahvalo, da so se odzvali na
njihovo vabilo. Srečanje bo ostalo še dolgo v spominu in
željo si, da se spet snidejo v tolikšnem številu.
Brigita Ptičar
Društvo invalidov Črešnjevec je pripravilo zanimivo srečanje s pobratenim MDDI Radovljica. Na Brinju pri Slovenski Bistrici so pripravili zanimiva tekmovanja v pikadu
in prstometu, tekmovalo se je posamično, v obeh panogah je tekmovalo več kot 43 tekmovalcev. Po krajšem
ogrevanju in pozdravu predsednika DI Črešnjevec Antona Kolarja smo videli lepe in zanimive igre.
V ženski konkurenci so bile najboljše: Rezika Razinger
iz Radovljice, ki je zmagala, srebrno medaljo je prejela
Tilčka Lepej s Črešnjevca in bronasto pa Irena Smontana
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prav tako s Črešnjevec. Pri moških pa so bili najuspešnejši Tone Kolar (Črešnjevec, 1. mesto), Tonček Prgin (Črešnjevec, 2. mesto), Polde Gros (Radovljica, 3. mesto).
Čeprav je na takšnih srečanjih v ospredju druženje, rezultati niso tako pomembni, a je bil tekmovalni del vseeno
napet vse do zadnjega. Sledilo je odlično kosilo, zadišalo je po domačem pecivu, ki so ga pripravile članice DI

NA BRINJU JE BILO
POSEBNO SLAVJE

VESELO POLETJE V
PIONIRSKI KNJIŽNICI
V pionirski knjižnici je med poletnimi počitnicami vedno
veselo. Tudi letos so mlade obiskovalce takoj ob začetku
počitnic pričakali ustvarjalni kotički. Otrokom so skozi celotne počitnice na voljo trije kotički, bralni z izbrano literaturo, igralni, kjer otroci uživajo ob didaktičnih igrah, ter
ustvarjalni, kjer so letos ustvarjali vesele žabice in pisane
meduze. Otroci so že komaj čakali naslednjo ustvarjalno
vrečko, ki jo lahko odnesejo domov.
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Črešnjevec, še najbolj pa je dišalo po domači gibanici iz
krušne peči. Ob zvokih harmonike so se veselili in plesišče je bilo vedno polno. Za vse so se nam zahvalili člani
MDDI Radovljica, njihov predsednik Bogdan Nadižar pa
je k zahvali dodal še darilo in zaželel, da se kmalu spet
snidemo v Radovljici.
Brigita Ptičar
V veteranskem centru na Brinju je bilo posebno slavje.
Praznovali so kar trije veterani vojne, ki so nazdravili skupaj s prijatelji veterani za njihov rojstni dan. Skupaj so
slavili 218 let predsednik Miran Krušič, glavni vodja kuhinje Peter Turin in Andrej Erlač. Seveda ni manjkalo dobre
hrane in domače kapljice, zato so se veselili še pozno v
noč.
Brigita Ptičar
V poletni vrečici so čakale tri zanimive ribice, da priplavajo na površje. Knjižnica že drugo leto sodeluje v projektu Poletavci – poletni bralci in letos je odziv izjemen.
Projekt je namenjen spodbujanju branja, saj naj bi otroci
vsaj trideset dni brali po vsaj trideset minut. Prebrano zapišejo na bralni seznam na zloženki, ki ga oddajo v knjižnico do 10. septembra. Ob zaključku so vsi sodelujoči
povabljeni na prireditev in prejmejo majico ter pohvalo
in, kar je najpomembnejše, pridobili so dobre bralne navade. Ob prihodu v pionirsko knjižnico pa ne gre spregledati knjižnih novosti, kjer je vedno kaj zanimivega.
Nedavno je začela delovati tudi igroteka, kjer je na voljo
pestra ponudba didaktičnih iger za izposojo na dom. Če
pa ne veste, kaj bi brali, je vrečka presenečka prava izbira.
V njej vedno čaka presenetljivo bralno presenečenje. Če
ne veste, kam, pridite k nam. Vabljeni.
Janja Pepelnak

OB SVETOVNEM
DNEVU DOJENJA
Drugi avgust je svetovni dan dojenja, ki je namenjen
spodbujanju dojenja ter osveščanju o zdravju mater in
otrok. Slovenija je v številu doječih mater v samem vrhu.
V tednu od 1. do 6. avgusta je potekal v Sloveniji festival Dojiva se, na katerem je sodelovalo petnajst krajev
po Sloveniji, staršem pa so na voljo brezplačna spletna
predavanja.
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V knjižnici smo ob svetovnem dnevu dojenja tudi letos
pripravili razstavo, na kateri so predstavljene izbrane
knjige na temo dojenja, starševstva in vzgoje. Staršem
je bil na voljo tudi seznam izbranega gradiva na predstavljeno temo.
Janja Pepelnak
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ŽE 63 LET SMO TUKAJ
ZA VAŠE ZNANJE
Dolgoletna tradicija, prijaznost, strokovnost, dostopnost
so prednosti, ki vas vabijo, da se oglasite pri nas. V okviru javne službe vam brezplačno ponujamo individualno
svetovanje za možnosti usposabljanja in izobraževanja.
Svetujemo pri vključitvi v program osnovne šole za odrasle in v zvezi z nadaljevanjem izobraževalne poti, pri
vključevanju v programe za pridobitev javnoveljavne izobrazbe in vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle. Svetovalna dejavnost zajema pomoč
pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti
za namene osebnostnega razvoja, nadaljnjega izobraže-
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vanja in vključitve na trg dela. Nudimo tudi svetovanje
in pomoč pri samostojnem učenju. Samostojno se lahko
učite v našem središču za samostojno učenje, kjer imate
na razpolago programsko opremo za učenje tujih jezikov, računalništva in možnost uporabe interneta.
Sedaj je pravi čas za vpis v program osnovne šole za
odrasle in v srednješolske programe izobraževanja. Izvajamo programe: trgovec, ekonomski tehnik in strojni
tehnik. Naše prednosti so individualni pristop, majhne
skupine, možnosti hitrejšega napredovanja … Z vpisom
dobite status udeleženca izobraževanja odraslih, ki daje
enake pravice kot status dijaka.
Upokojencem sporočamo, da pri nas sicer ne ponujamo
digitalnih bonov, nudimo pa neprecenljivo znanje uporabe računalnikov. Vključite se lahko v študijske krožke,
v katrih boste s pomočjo izkušenega učitelja/mentorja
spoznavali skrivnosti uporabe interneta, elektronske pošte, programov za pisanje in risanje …. Prva vključitev je
brezplačna, nadaljnje pa za simboličen prispevek.
Že 63 let smo tu za Vas, saj verjamemo,
da ZNANJE IZBOLJŠA ŽIVLJENJE.
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RAZSTAVI V
KNJIŽNICI TINJE
IN KNJIŽNICI
PRAGERSKO

KNJIŽNICA

Na stalnih razstavnih prostorih v naših krajevnih knjižnicah običajno gostimo priložnostne razstave naših
najmlajših obiskovalcev. Tokrat vam predstavljamo delo
vrtčevskih otrok s Tinja in Pragerskega, ki so ustvarjali s
pomočjo svojih vzgojiteljic in se predstavili s svojim delom tudi vsem drugim obiskovalcem knjižnic.

V knjižnici Tinje so čez poletje na ogled raznobarvne risbice, prave umetnine izpod otroških rok na temo morja,
nastale ob pomoči vzgojiteljice Polone.
V Knjižnici Pragersko je na ogled razstava otroških risbic,
ki so nastale izpod spretnih prstkov ob pomoči vzgojiteljic Mojce in Tine. Otroci so ustvarjali po pravljici Ribica,
ki ni znala pihati okroglih mehurčkov.
Ker otroška domišljija ne pozna meja, so nam v obeh
knjižnicah pričarali pravo poletno morsko vzdušje.
Tanja Jakolič

PISATELJ SE
PREDSTAVI:
IGOR PLOHL

ti invalidnost. Predavanje je Igor Plohl popestril z videi,
v katerih nazorno prikaže življenje invalida, ki lahko s
trdno voljo in željo po športu doseže tudi veliko več kot
zdrav človek. Poudaril je moč prijateljstva, kar mu je njegovo pot do samostojnega življenja močno olajšalo, ter
predstavitev končal z mislijo: »S prijatelji je vse lažje!«
Janja Pepelnak

V knjižnici smo gostili srečanje s pisateljem Igorjem Plohlom, avtorjem dobro poznanega Leva Rogija. Prireditev
je potekala v sodelovanju z Borštnikovim programom
socialne aktivacije Slovenska Bistrica.
Pisatelj je predstavil svojo zgodbo ali kako je začel pisati knjige. Skozi nadvse zanimivo in poučno predstavitev
je prikazal svojo pot od nesreče, ki ga je močno zaznamovala, pa do današnjih dni. Izdal je avtobiografijo Ne
domišljaj si!, v kateri brez olepševanja prikaže življenje
po nesreči, ki pa se je s trdno voljo po ozdravitvi kmalu
obrnilo v pozitivno, ko je ponovno, kot sam pravi »shodil«, kar prikaže v drugem delu knjige. O vseh težkih življenjskih preizkušnjah je izdal slikanice o Levu Rogiju.
Poučno napisane slikanice temeljijo na njegovih lastnih
izkušnjah, z njimi pa želi otrokom predstaviti in približa-
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PROJEKTI, KI ŠE
TRAJAJO
LITERARNI NATEČAJ
IN VOŠNJAKOVA
BRALNA ZNAČKA ZA
ODRASLE

Ob svetovnem dnevu knjige v Knjižnici Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica že drugo leto zapored razpisujemo literarni natečaj. Ker je rdeča nit naše letošnje Vošnjakove
bralne značke za odrasle ljubezen, smo se odločili, da
bomo literarni natečaj izvedli v sklopu omenjene tematike in ga naslovili Ljubim, torej sem.
K sodelovanju vabimo vse starejše od vključno 14 let.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje. Prispela literarna dela bomo razvrstili v več kategorij glede na obliko
dela in na starost avtorja.
Mladoletni sodelujoči morajo k besedilu dodati soglasje
o udeležbi na natečaju, ki ga podpišejo starši ali skrbniki,
vsi avtorji pa morajo k besedilu priložiti podpisano izjavo
o avtorstvu. Obe prilogi najdete na spletni strani knjižnice, dobite pa ju lahko tudi pri informacijskem pultu
v knjižnici.
Zajeli bomo vsa besedila, ki bodo k nam prispela do 15.
septembra 2022 in bodo ustrezala razpisnim pogojem.
Besedila pošljite na elektronski naslov mojca.plaznik@

SKRB ZA VARNOST
LJUDI IN
PREMOŽENJA
Foto: Facebook skupina Urbani Vrtovi

Organi lokalne samouprave imajo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, zato Občina Slovenska Bistrica s partnerskim sodelovanjem s Policijsko postajo Slovenska Bistrica, Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole

inf rmator

kjv.si, v polje Zadeva pa vpišite »ZA NATEČAJ«, besedilo
ter izjavi dodajte v priponke.
Prav tako se še vedno lahko odločite in sodelujete pri
Vošnjakovi bralni znački za odrasle, saj je ustrezno izpolnjene zloženke treba oddati do meseca novembra. Prav
tako tudi tukaj sodelovanje ni pogojeno s članstvom v
knjižnici. Prebrati je treba vsaj pet del z izbrano tematiko. Skrbno pripravljeno priporočeno gradivo vas čaka
na posebej označenih policah. Zloženko za sodelovanje
prejmete pri knjižničarki, kjer na priloženi list zapišete
avtorje in naslove prebranih del ter nekaj svojih misli o
prebranem.
Podrobne informacije so vam na voljo po telefonu na
telefonski številki 02 80 55 108 ali po e-pošti na naslov
darja.plavcak@kjv.si.
O omenjenih projektih si lahko več preberete na spletni
strani knjižnice: https://www.kjv.si/dejavnosti-in-projekti/literarni-natecaj in https://www.kjv.si/dejavnosti-in-projekti/bralna-znacka-za-odrasle.
Tanja Jakolič

ter z občani poskuša zmanjšati število kršitev javnega
reda in miru, število prometnih nesreč ter število kaznivih dejanj na celotnem območju. To delo se usmerja tudi
preko varnostnega sosveta kot posvetovalnega organa
župana dr. Ivana Žagarja.
Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje,
koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno
problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kadarkoli vplivajo na kakovost varnostne kulture v lokalni
skupnosti.
Zaradi ocene stanja varnosti v letošnjem letu, še posebej
pa zaradi začetka šolskega leta, se je 24. avgusta sestal
varnostni sosvet v razširjeni sestavi. Ob županu dr. Ivanu
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Žagarju sta se ga udeležila tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Dušan Leskovar in
direktor Komunale, d. o. o., Maksimiljan Tramšek.
Načelnik Policijske postaje Slovenska Bistrica je predstavil statistične podatke o stanju kriminalitete, javnega
reda in miru in varnosti v cestnem prometu v letošnjem
letu. V polletju letošnjega leta se je povečalo število kaznivih dejanj za 4 odstotke, bistveno pa se je povečalo
število tatvin in vlomov v stanovanjske objekte. Zaradi
tega sta skrb za lastno varnost naših občanov in njihovo
samozaščitno obnašanje zelo velikega pomena.
Problematika javnega reda in miru sicer ni pereča, izpostaviti pa je treba nekatere primere vandalizma, še
posebej pa zadnja dva primera poškodovanja in uničevanja urbanih vrtov ob Tomšičevi ulici. Ta objestnost in
vandalsko početje posameznikov sta imela v javnosti,
predvsem pa pri vzornih uporabnikih urbanih vrtičkov
še posebej negativen odmev.
Policisti teh kršiteljev še niso izsledili, so pa pogosteje
prisotni na tem območju. Svojo prisotnost na območju
blokovskega naselja v Slovenski Bistrici so povečali tudi
občinski redarji.
Stanje prometne varnosti je v letošnjem letu zadovolji-
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vo, še posebej pa je delo policistov in občinskih redarjev
usmerjeno na prve šolske dni in povečan promet vozil
ter pešcev v okolicah šol in vrtcev. Aktivnosti ob začetku šolskega leta vodi predsednik Sveta za preventivo in
varnost v cestnem prometu Dušan Leskovar. Člani tega
sveta bodo v sodelovanju s šolami obnovili sezname in
načrte varnih šolskih POTI, ob katerih bodo v prvih šolskih dneh tudi predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica in drugi prostovoljci.
Komunala, d. o. o., v teh dneh pospešeno pregleduje stanje cest, pločnikov, prometnih znakov in obnavlja talno
prometno signalizacijo. V cilju varnega odvijanja prometa opravlja tudi druga potrebna vzdrževalna in obnovitvena dela.
Srečno in varno!
Stanislav Mlakar
predsednik Varnostnega sosveta

ŽUPAN SPREJEL
ODLIČNE BISTRIŠKE
ŠPORTNIKE
Občina Slovenska Bistrica, Javni zavod za šport Slovenska Bistrica in Športna zveza občine Slovenska Bistrica so
junija po dveh letih premora v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravili sprejem za bistriške športnike, ki so v
prvi polovici leta dosegli odlične rezultate na domačem
in mednarodnem prizorišču. Športnikom iz vseh tekmovalnih športov je v uvodu čestital dr. Ivan Žagar, župan
Občine Slovenska Bistrica.
»Slovenska Bistrica je mesto športa. To dokazujejo športniki s svojimi izjemnimi rezultati, mnogi izmed njih so
nas letos prijetno presenetili. Iz naše sredine so zrasli tudi
športniki svetovnega formata, med njimi Trajkovič, Prepelič, odbojkarji in še bi lahko našteval. Po drugi strani
ni uspešnih športnikov brez športnih delavcev in brez
trenerjev, ki tudi žrtvujejo veliko svojega časa. To se kaže
tudi pri organizaciji pomembnih športnih dogodkov v
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Foto: Jan Kolar

Slovenski Bistrici. Nenazadnje pa je tukaj še infrastruktura, ki naši športni sredini zagotavlja osnovne pogoje in
tudi še nekaj več. Trenutno se ravno na športnem področju izvajajo najbolj pomembne investicije, končuje se
obnova športne dvorane, začenja se izgradnja novega
plezalnega centra, v prihodnje pa se bo obnovil še športni park,« je med drugim za Studio Bistrica na sprejemu
povedal dr. Ivan Žagar.
Uspešne športnike sta nagovorila tudi Boštjan Fridrih,
direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, in
Bojan Fajs, predsednik Športne zveze občine Slovenska
Bistrica.
J. F., T. A

ŠPORT
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11. TRADICIONALNI
VIP TURNIR V
MALEM NOGOMETU
NA ZGORNJI LOŽNICI
Na Zgornji Ložnici je 1. julija potekal že 11. tradicionalni VIP. turnir v malem nogometu v veteranski kategoriji,
igralcev, starih nad 40 let. Turnir je potekal v počastitev
31. obletnice razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije in zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici.
Turnir se je začel s postrojem udeleženih ekip in nato
himno Republike Slovenije in himnama gostov iz Republike Bosne in Hercegovine in Republike Hrvaške po
uvodni misli predsednika ŠD Zgornja Ložnica Andreja
Tomažiča in nagovorih predsednika KS Zgornja Ložnica
Stanislava Skubica, predsednika OZVVS Slovenska Bistrica Mirana Krušiča in župana Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivana Žagarja.
Po odigranih tekmah v skupini, polfinalnih tekmah in finalni tekmi je bil vrstni red na turnirju naslednji:
1. mesto: Vojašnica Vincenca Repnika Slovenske Bistrica

2. mesto: ekipa I. korpusa armije Republike BIH
3. mesto: Športno društvo Zgornja Ložnica, Gamsi
4. mesto: Klub direktorjev Slovenska Bistrica, veterani
5. mesto: Policijsko veteransko združenje Sever, odbor
Slovenska Bistrica
6. mesto: Območno združenje vojnih veteranov Slovenska Bistrica
7. mesto: Ekipa Hrvatske ratne mornarice Dubrovnik,
vojni veterani iz Republike Hrvaške
Pokal za najboljšega vratarja je prijel Elizabet Mušić iz
ekipe I. korpusa armije Republike Bosne in Hercegovine,
pokal za najboljšega igralca turnirja pa je prejel Andrej
Pilih iz ekipe Vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica. Po končanem turnirju je sledilo prijetno druženje.
Andrej Tomažič - Sipo,
Športno društvo Zgornja Ložnica
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VOYO
V PAKETIH EON

Preverite ponudbo na tmsi.si/VOYO

VSI PAKETI EON
prvo leto le 19,90 €/mesec

Obiščite

Pooblaščeni prodajalec: GSM aparati d. o. o.,

Čopova 2-4, 2310 Slovenska Bistrica, 070 700 103, sl.bistrica@posrednik.telemach.si
Akcijska ponudba 12 ali 24 mesecev brezplačen VOYO se nanaša na vključitev videa na zahtevo VOYO brez doplačila v trojček EON Light za 12 mesecev ali v trojček EON Full za 24
mesecev. Akcija velja od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega paketa. VOYO je brez doplačila že vključen v paketu EON Premium. Ogled vsebin VOYO bo možen
na sprejemniku EON, v aplikaciji EON ali neposredno v aplikaciji VOYO, potrebna pa je aktivacija na naročniškem portalu ali v mobilni aplikaciji Telemach ter registracija na strani voyo.si.
Akcija velja na vseh prodajnih mestih in ne velja za naročila preko spleta. Razlika med redno in akcijsko ceno storitve VOYO se vključi v prejeto ugodnost ob vezavi. Po poteku
promocijskega obdobja se VOYO začne obračunavati po vsakokratnem veljavnem ceniku. Akcija Paketi EON 12 mesecev 19,90 EUR , velja od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022 za nove naročnike, ki
v akcijskem obdobju sklenejo novo naročniško razmerje za paket fiksnih storitev EON. Ponudba velja ob pogoju vezave novega naročniškega razmerja za obdobje 24 mesecev. Več o
pogojih akcije na www.telemach.si.

