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NA DNEVU 
LJUBEZNI 
TUDI 
MAGNIFICO 

Sobotna noč 27. maja je bila v Slovenski 
Bistrici v znamenju ljubezni in rocka. 
Klub študentov Slovenska Bistrica je po-
novno izvedel prireditev Dan ljubezni. 
Na koncertu v prostorih bivšega podjetja 
Crouzet so nastopili Take off, Help! in 
Magnifico. Na svoj račun so prišli ljubite-
lji starega rocka, Beatlov in romantičnih 
ritmov. 

T. A. 

Informator - glasilo Občine
Slovenska Bistrica
Izdajatelj: Javni zavod za informiranje in KTV 
Slovenska Bistrica, Trg Svobode 26, 2310 
Slovenska Bistrica. 
Uredniški odbor: Vojka Osojnik, Tomaž Ajd, 
Drago Čož
Odgovorni urednik: Drago Čož
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 9000 izvodov.
Informator prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini Slovenska Bistrica brezplačno.

RDEČI KRIŽ PONOVNO POLEPŠAL 
DAN STANOVALCEM BISTRIŠKE 
ENOTE DOMA DR. JOŽETA POTRČA.
Prostovoljke in prostovoljci KO RK Po-
horskega odreda, Impol, dr. Jagodič ain 
Srednje šole Slovenska Bistrica so zadnjo 
soboto v maju ponovno popeljali tokrat 
kar 25 stanovalcev bistriške enote Doma 
dr. Jožeta Potrča na vozičkanje. Pridružile 
so se tudi prostovoljke in mentorica RK 2. 
osnovne šole Slovenska Bistrica (na vozič-
kanju v aprilu so sodelovali prostovoljci: 
podmladek RK z mentorico iz OŠ Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica). Lepo je 
bilo videti priprave na mednarodni atlet-

ski miting, se popeljati mimo prizorišča 
koncerta, poimenovanega Dan ljubezni, 
mimo grajske tržnice in občudovati prelep 
gabrov drevored v bistriškem parku. Naj-
lepši pa so bili srečni obrazi stanovalcev 
in prostovoljcev. Tako malo je potrebno, 
da polepšamo dan sebi in drugim. Hvala 
vsem udeležencem, hvala prostovoljkam 
in prostovoljcem Rdečega križa in vablje-
ni na vozičkanje eno lepo soboto v juniju. 
Pridružite se. 

     RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKA BISTRICA

Foto: Jana Fras

Foto: Aleš KolarDOBRODELNI 
KONCERT 
NAVDUŠIL 
OBČINSTVO 
Slovenska Bistrica je 4. maja gostila glasbeni spektakel. Na dobrodelnem koncertu v 
polni telovadnici Srednje šole Slovenska Bistrica je namreč nastopil Luka Šulić, član 
svetovno znanega dua 2Cellos, spektakel so dopolnili tudi izjemni vokalist in pianist 
Uroš Perič z bandom, saksofonist Oto Vrhovnik ter učenci in profesorji Glasbene šole 
Slovenska Bistrica. Okoli 700 obiskovalcev je bilo navdušenih. V dveurnem programu 
so samostojno in skupaj s priznanimi glasbeniki svoje odlično znanje prikazali tudi 
slovenjebistriški glasbeniki. Še posebej je občinstvo navdušil mladi Mai Rumež, 
učenec 1. razreda violončela, ki je nastopil skupaj z gostom Lukom Šulićem. Koncert 
je pripravilo humanitarno društvo Lions klub Slovenska Bistrica, ki je zbrani denar, 
8300 evrov, namenilo Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

T. A.

VOZIČKANJE

KOLOFON



Stran 3UVODNIKInformator, junij 2017

3500 tekmovalcev in tekmovalk iz 30 držav 
bo od 9. do 16. julija gostil Beljak na avstrij-
skem Koroškem. Gasilcev, gasilk in mladih 
(bodočih gasilcev) na 16. gasilski olimpija-
di in 21. mladinski gasilski olimpijadi, ki jo 
vsaka štiri leta (za mladince vsaki dve leti), 
organizira C. T. I. F. (mednarodni tehnični 
komite za varstvo pred požari).

V ognju je za ta dogodek kar pet prostovolj-
nih gasilskih društev, ki spadajo pod okrilje 
Gasilske zveze Slovenska Bistrica: Šmartno 
na Pohorju z dvema enotama (članice A in 
člani B), Tinje (člani A), Kebelj (člani B) in 
Oplotnica (člani A); 45 gasilcev in gasilk, 
skupaj z rezervami, mentorji in trenerji.
Ko sem se pred osmimi leti skupaj z mo-
jimi vrlimi pohorskimi »fajerverkerji« s 
Šmartnega na Pohorju, ki so takrat osvojili 
svojo tretjo zlato medaljo zapovrstjo, vra-
čal s češke Ostrave, se mi je na avtobusu 
utrnila misel: »Nikjer na svetu ni na tako 
majhnem geografskem prostoru, zbranih 
toliko odličnih gasilskih tekmovalnih enot 
kot ravno tukaj – na Pohorju!«
Gasilstvo in gasilci uživajo v Sloveniji velik 
ugled. Po anketah, ki jih vsake toliko opra-
vijo med ljudmi medijske hiše in tudi dru-
ge agencije, ljudje še vedno najbolj zaupajo 
gasilcem. Kar pravzaprav niti ni čudno. Ga-
silska zveza Slovenije šteje namreč več kot 
140.000 članov in članic ter je ob Planinski 
zvezi Slovenije zagotovo najmočnejša orga-
nizacija po številu svojega članstva. V svoji 
več kot 140-letni tradiciji organiziranosti je 
temelje za omenjene trditve postavila pred-
vsem na delu prostovoljcev. Prostovoljcev, 
ki ukrepajo v požarih, ob poplavah, potre-
sih, prometnih nesrečah in ostalih nezgo-
dah, ki terjajo takojšen odziv. Del njihovega 
urjenja, njihovih priprav so zagotovo tudi 
gasilska tekmovanja, ki imajo pri nas prav 

tako dolgo in bogato tradicijo. Ob navdu-
ševanju najmlajših, ki skozi takšna tekmo-
vanja pridobivajo prva znanja in izkušnje, 
raste članstvo v prostovoljnih gasilskih 
društvih, zato tovrstna tekmovanja sodijo 
v nezanemarljiv te sicer široko zastavljene 
humanitarne dejavnosti. 
Skoraj prepričan sem, da jih bodo zaradi 
vsega naštetega v Beljak prišli bodrit mnogi 
navijači in da bo »slovenska okupacija« av-
strijske Koroške na dan tekmovanja pregla-
sila vse ostale (to govorim iz lastnih izku-
šenj zadnjih šestnajstih let). Na osrednjem 
stadionu Lind bodo vihrale mnoge sloven-
ske zastave kakor tudi zastave slovenskih 
občin, iz katerih prihajajo gasilske tekmo-
valne enote. Verjamem, da bo pohorske 
gasilce (navsezadnje tudi Oplotnica leži 
prav na vznožju »štajerskih zelenih pljuč«) 
spremljalo vsaj 200 najzvestejših navijačev 
– njihovih sokrajanov.
In prav je tako!
Zdaj je čas za njihovo promocijo!
Ko rešujejo imetje v požarih in ostalih na-
ravnih nesrečah, ostanejo najpogosteje ne-
imenovani. Ker je to samo po sebi razum-
ljivo. Ker je to del njihove službe, njihovega 
človekoljubnega poslanstva. 
Zato naj v soju reflektorjev uživajo zdaj, ko 
je – tako redko – veselo in zabavno!

Dejan Kalan

BELJAK GORI 
(VILLACH BRENNT,
VILLACH ON FIRE)

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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CONA IMPOL SE ŠIRI  
V Slovenski Bistrici pospešeno potekajo 
dela v okviru prve faze izgradnje zahodne 
obvoznice. Kot je znano, je Občina Slo-
venska Bistrica lani na razpisu Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo pri-

dobila evropska sredstva za naložbo Širi-
tev industrijske cone Impol. S težko priča-
kovano naložbo bodo omogočili nadaljnjo 
širitev podjetij iz cone Impol in pospešitev 
razvoja občine. Investicija je vredna prib-

ližno 2 milijona evrov. Dela izvaja Cestno 
podjetje Ptuj. Pogodbo sta v četrtek, 4. 
maja, v predporočni dvorani Bistriškega 
gradu podpisala župan Občine Slovenska 
Bistrica dr. Ivan Žagar in Metka Zajc Po-
gorelčnik, direktorica Cestnega podjetja 
Ptuj. Župan Žagar je povedal, da gre za 
skupni projekt Impola in lokalne skup-
nosti. V okviru širitve bodo uredili cestno 
infrastrukturo, razsvetljavo in pripadajoče 
komunalne vode. Dela bodo končali do 
septembra letos. Podpisa pogodbe se je 
udeležil tudi predsednik upravnega odbo-
ra podjetja Impol Jernej Čokl. Po njegovih 
besedah bodo pridobili dodaten prostor, 
na katerem bodo zgradili novo halo v ve-
likosti 12.000 kvadratnih metrov, ki bo 
namenjena finalizaciji aluminijastih izdel-
kov. V ta namen bodo zaposlili od 50 do 
60 ljudi.

Tomaž Ajd

VAREN DOPUST IN PRIJETNE 
ŠOLSKE POČITNICE
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se trend ugodnih var-
nostnih razmer na območju občine Slovenska Bistrica, še 
posebej pa v mestu Slovenska Bistrica iz leta v leto izbolj-
šuje. To lahko pripišemo kakovostnemu delu organov in 
služb (policiji, medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, 
službam za zasebno varovanje), ki se s področjem varnosti 
ukvarjajo, še posebej pa našim občankam in občanom, ki 
s svojim samozaščitnim obnašanjem zelo veliko prispeva-
jo k temu, da se število kriminalnih dejanj ne povečuje. 
Statistika o številu varnostnih dogodkov v letu 2016 v pri-
merjavi s prejšnjimi leti je na območju varovane soseske 
Slovenska Bistrica še ugodnejša od preteklih let. Še bolj 
pomembno pa je, ali se naši občani na svojih domovih, na 
ulicah, v parku in v službi počutijo varno.
V nadaljevanju je v tabeli prikazano nekaj statističnih po-
datkov s področja kriminalitete, javnega reda in miru ter 
varnosti v cestnem prometu v mestu Slovenska Bistrica.

Foto: Aleš Kolar

PODRAVSKI FORUM O 
GOSPODARSKI PRIHODNOSTI  

V četrtek, 18. maja, je v Viteški dvorani 
gradu v organizaciji časnika Finance po-
tekal regijski Podravski forum. Na njem 

so govorili predvsem o gospodarski pri-
hodnosti Podravja in okolice. Razprav-
ljali so o lokalnih podjetjih in o njihovem 
vplivu na razvoj regije. Predstavili so tri 
uspešne podjetniške zgodbe. V razpravi 
so bile med drugim nakazane možnosti 
za zagotavljanje ugodnega financiranja za 
mala in srednja podjetja ter priložnosti na 
javnih dražbah in kako izkoristiti stečaj 
za nove poslovne priložnosti. Razprava je 
tekla tudi o predvideni naložbi kanadske 

korporacije Magna v Hočah. V okviru fo-
ruma so bili predvajani promocijski oziro-
ma predstavitveni video filmi o družbah 
Impol, Aluminium Kety Emmi, Zavaro-
valnici Triglav, Medenka ter o vinogradni-
štvu Vino Frešer. Po predvajanih video fil-
mih so spregovorili tudi predstavniki teh 
družb, Vladimir Leskovar, Roman Stegne, 
Aljaž Tršar in Matjaž Frešer. 

D. Č. 

Foto: Tjaša Brglez

KD-kazniva dejanja, PN-prometne nesreče, JRM- javni red in mir
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S preventivnim ravnanjem in zavarova-
njem svoje lastnine lahko že sami precej 
zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih 
dejanj in se izognete neljubim dogodkom, 
kot so vlom v stanovanje, hišo, vozilo, 
tatvina vozila, drzni ropi ipd. Za varnost 
svojega premoženja lahko največ naredite 
sami.
Opozorite sosede, da boste dlje časa od-
sotni. Vgradite sodobno ključavnico, 
prečno zaporo, alarmno napravo, naje-
mite sef ... Na samozaščitno ravnanje ne 
smemo pozabiti niti, ko smo na dopustu 
v novem okolju, kjer nas ne poznajo. Med 
letovanjem v tujini je denar najbolje me-
njati v menjalnicah oz. bankah in ne na 
ulici, kjer so turisti izpostavljeni prevaram 
ali celo roparjem. Pa tudi drugače, npr. 
med obiski lokalov, ni priporočljivo raz-
kazovati denarja. Posebno pozornost je 
treba nameniti tudi prtljagi na letališčih, 
avtobusnih in železniških postajah. Vidno 
označena prtljaga z imenom in priimkom 
ter naslovom lahko nepridipravu izda po-
datek, kje je prazno stanovanje.
Prav tako moramo biti pozorni na pred-
mete, ki jih nosimo s sabo na dopust in so 
najpogosteje predmet napada: digitalna 
tehnika (fotoaparati, kamere ...), mobilni 
telefoni, osebni nakit in ostali predmeti 
(kolesa, surfi, smuči ...). Predvsem je po-
membno, da teh predmetov ne puščamo 
brez nadzora na mestih, kjer so nepridi-
pravom lahko dostopni.
Število vlomov v stanovanja ali stanovanj-

tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v 
kateri ni nikogar, ker so stanovalci na pri-
mer na dopustu, ali ki je očitno brez va-
rovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot 
obratno. Posebno vabljiva za vlomilce so 
odprta vrata ali okna, razpoložljivo orod-
je za dostop (na primer zaboji, lestev, ki 
omogoča dostop do drugače nedoseglji-
vih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim 
lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene 
žive meje ali visoke ograje ...
Zato pred daljšo odsotnostjo zdoma:
•zaklenite vrata in zaprite okna, 
•predtem ne pozabite zapreti plina in vode 
ter izklopiti elektrike, predvsem na apara-
tih (da vam zaradi puščanja vode ali po-
žara ne bo treba predčasno prekiniti do-
pusta), 
•ključev ne puščajte na mestih, kot so na-
biralniki, predpražniki, lončki za rože ipd., 
•doma ne puščajte dragocenosti in denar-
ja (med dopustom raje najemite sef), 
•o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil 

(na telefonskem odzivniku, na listkih), 
•poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo 
vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed 
redno prazni poštni nabiralnik, dviguje 
rolete; vgradite časovna stikala za samo-
dejno prižiganje luči, odpovejte dostavo 
časopisov ipd.), 
•doma parkirana vozila zaklenite ter var-
no shranite dokumente in ključe, tudi re-
zervne, 
•ne puščajte orodja ali drugih priročnih 
sredstev v okolici hiše, 
•z vidnih mest umaknite vrednejše pred-
mete, 
•povejte sosedom, kako ste dosegljivi, 
•preglejte zavarovalne police, kako je s 
kritjem škode pri vlomu, zapišite si serij-
ske številke vrednejših predmetov ali jih 
celo fotografirajte, po možnosti pa tudi 
označite (umetniške slike, nakit, tehnične 
predmete idr.).
(Vir: Policija)

KAKO SE LAHKO 
SAMI ZAŠČITIMO

POVZROČANJE HRUPA IN UNIČEVANJA OKOLJA
Ti vozniki zelo uničujejo naravno okolje 
in povzročajo hrup, ki moti ljudi in žival-
ske vrste v naravi.
Tovrstno problematiko nadzorujejo in-
špektorji, pristojni za ohranjanje narave, 
gozdarski in kmetijski inšpektorji, prav 
tako pa tudi policisti v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

ske hiše, pa tudi 
vikende iz leta v 
leto narašča, sto-
rilci pa so čedalje 
bolj predrzni ali 
nasilni. Priložnost 
dela tatu in vlomi-
lec bo raje izbral 
tisto stanovanje ali 
hišo, v katerem bo 
za kaznivo dejanje 
najmanj ovir in 

Vsako leto še posebej v poletnih mesecih 
prihaja do izjemno velikega števila krši-
tev določil Zakona o ohranjanju narave 
in Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v 
naravnem okolju. Vozniki z motornimi 
kolesi croserji in štirikolesniki povzročajo 
hrup v naseljih, za vozni teren pa upora-
bljajo predvsem travnike in gozdne poti.

V letošnjem letu bodo ti nadzori zaradi 
povečanega števila kršitev še bolj pogosti.
Želimo vam lepe počitnice in prijeten ter 
varen dopust.

Varnostni sosvet 
Občine Sovenska Bistrica

OBČINI PRIZNANJE »MOJA REKA SI«
teri so skupaj z Ministrstvom RS za oko-
lje in prostor na posebnem natečaju, ki so 
ga razpisali za ta namen, »Moja reka si«, 
našo občino uvrstili na odlično 2. mesto. 
Priznanja je 3. junija v Bohinjski Bistrici 
podelila ministrica za okolje in prostor, 
Irena Majcen. 

Tudi letos smo organizirali akcijo čiščenja 
javnih površin pod skupnim naslovom ak-
cije Očistimo svoj kraj.  Poseben poudarek 
pri čiščenju naravnega okolje je namenjen 
bistriškemu potoku, Bistriškemu vintgar-
ju in okolici ribnikov na Pragerskem. Naša 
prizadevanja za čisto okolje so prepoznali 
tudi pri Turistični zvezi Slovenije, pri ka-

Stanislav Mlakar, podžupan
 Občine Slovenska Bistrica 
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RIC SLOVENSKA BISTRICA 
PRIDOBIL EVROPSKA SREDSTVA 
ZA PROJEKT ŽIVA COPRNIJA
Razvojno informacijski center Slovenska 
Bistrica je na javnem razpisu Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrva-
ška skupaj s projektnimi partnerji pridobil 
evropska sredstva, in sicer za projekt Živa 
coprnija. V okviru drugega roka javnega 
razpisa je bilo oddanih 112 projektnih 
vlog, od katerih je bilo odobrenih 12 pro-
jektnih predlogov. Z vodilnimi partnerji 
odobrenih projektov bodo v prihodnjih 
mesecih sklenjene pogodbe o sofinancira-
nju s sredstvi ESRR. V projektu Živa copr-
nija sodeluje šest partnerjev iz Slovenije in 
Hrvaške: Razvojno informacijski center 
Slovenska Bistrica kot vodilni partner in 
partnerji Beletrina – zavod za založniško 
dejavnost, Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, Etnografski muzej Istre, Združe-
nje Val kulture in Občina Pićan. Pohorje 
in Istra sta turistični destinaciji, ki večino 
gostov pritegneta v uveljavljena središča, 
turizem pa temelji večinoma na športnem 
(Pohorje) in obmorskem (Istra) turizmu. 
Obisk je vezan na letne čase, medtem ko 
je izven sezone na obeh območjih ponud-
ba nezadostna. Projekt Živa coprnija bo 
obravnaval njuni zaledni območji, bistri-
ško Pohorje in osrednjo Istro, kjer obstaja 
velik potencial, da obiskovalce, ki v regijo 
že prihajajo, pritegneta z inovativnimi vse-
binami, s čimer bi omogočili tudi razprši-
tev obiska na celotno območje in razbre-
menitev najbolj obleganih destinacij. Obe 
območji sta bogati z naravno in kulturno 

dediščino, povezuje pa ju tudi edinstvena 
bajeslovna dediščina, saj pohorski gozdovi 
ter istrska notranjost po pripovedovanju 
nudijo dom mnogim bajeslovnim bitjem, 
ki tvorijo osnovo za mnoge zgodbe o lju-
deh, naravi in o zgodovini območja, na 
podlagi katerih je moč vsebinsko obogatiti 
ponudbo širšega območja Pohorja in Istre. 
S tem bi hkrati zavarovali in ohranili tudi 
ranljivo nesnovno dediščino čezmejnega 
območja.
Glavni cilj projekta je zagotoviti aktivno 
ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja 
in Istre z namenom povečanja prepoznav-
nosti zapostavljenih delov območij ter 
ustvarjanja priložnosti za razvoj. To bomo 
dosegli z oblikovanjem inovativnega čez-
mejnega kulturno-turističnega proizvoda 
»Živa coprnija – bajke Pohorja in Istre«. 
Ta bo nudil inovativne načine doživljanja 
območij naravne in kulturne dediščine 
prek zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkri-
vali na vodenih turah s pomočjo lutkarjev 
in igralcev, na samostojnem raziskovanju 
prek digitalnih vsebin, v okviru festivala 
Coprnija v živo! in spomočjo drugih pri-
vlačnih metod. Za ohranitev nesnovne 
dediščine so ključni ljudje, ki jo negujejo, 
ohranjajo in prenašajo na nove rodove. 
Turistični proizvod bo zato nastal v sode-
lovanju različnih deležnikov in ob pove-
zovanju ponudnikov območja.
Rezultati projekta bodo med drugim:
–povečana prepoznavnost zalednih ob-

močij ter naravne in kulturne dediščine 
Pohorja in Istre na osnovi bogate bajes-
lovne dediščine;
–nov čezmejni kulturno-turistični pro-
dukt »Živa coprnija – bajke Pohorja in 
Istre«, ki bo temeljil na osebnem doži-
vljanju nesnovne kulturne dediščine pre-
ko tur po poteh žive coprnije Pohorja in 
Istre, ki jih bodo vodili interpretatorji, v 
okviru gledaliških in lutkovnih predstav, 
digitalnega vodiča Živa coprnija na dlani, 
slikanice Zgodbe Pohorja in Istre, festivala 
Coprnija v živo! ter drugih programskih 
vsebin;
–izboljšano znanje ciljnih skupin za ak-
tivno ohranjanje bajeslovne dediščine, kar 
bomo dosegli s pripravo in izvedbo delav-
nic;
–vzpostavljeno okolje za aktivno ohranja-
nje bajeslovne dediščine in zagotavljanje 
trajnosti turističnega proizvoda;
–izdelane nove vsebine, proizvodi in stori-
tve na osnovi novega turističnega proizvo-
da (spominki idr.);
–trajna ohranitev bajeslovne dediščine na 
osnovi zbranega gradiva in izdelane slika-
nice.
Vrednost celotnega projekta je dobrih 
926.000 evrov (od tega za RIC 258.000). 
EU zagotavlja 85 odstotkov. Projekt bo 
trajal do konca leta 2019. 

Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
sredstev za pospeševanje kmetijstva 

na območju občine Slovenska Bistrica za 
leto 2017

Občina Slovenska Bistrica obvešča fizične 
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo 
na območju občine Slovenska Bistrica in so 
vpisane v register kmetijskih gospodarstev 
ter imajo stalno prebivališče na območju ob-
čine Slovenska Bistrica, da je na spletni strani 
občine Slovenska Bistrica www.slovenska-bi-
strica.si odprt naslednji razpis:

JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska poso-
jila s subvencionirano obrestno mero v kme-
tijski dejavnosti na območju občine Slovenska 
Bistrica za leto 2017.
Razpis je odprt od 28. marca 2017 do 20. ok-
tobra 2017. Za posojilo je treba oddati izpol-
njeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni 
občine Slovenska Bistrica, na spletni strani 
občine in na Novi KBM, d. d., Sektor poslova-
nja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center 
vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 
Slovenska Bistrica.

Prosilci lahko dodatne informacije dobijo na 
banki Nova KBM, d. d., Sektor poslovanja 
z malimi in srednjimi GD, Poslovni center 
vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 
Slovenska Bistrica, pri g. Mitji Marguču, tel. 
št. 02 229 1797, ali g. Bogdanu Samasturju, 
tel. št 02 229 1799, in na Občini Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, pri 
Slavki Zafošnik, tel. št. 843 28 38.

Občina Slovenska Bistrica
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STE ŽE SPOZNALI IZO? 
Zaposlitve
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Makole 75 298 8,8
Oplotnica 144 627 8,1
Poljčane 184 1051 10,6
Slovenska 
Bistrica

1134 7715 10,99

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stop-
nje registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno 
prebivalstvo

Registrirana 
brezposelnost

Podatki o zaposlitvah brezposelnih oseb 
so spodbudni, saj brezposelnost tako na 
ravni Slovenije kot tudi na ravni vseh 
območnih služb še naprej pada. Od 
januarja do aprila letos se je iz evidence 
brezposelnih oseb zaradi zaposlitve 
odjavilo 578 brezposelnih oseb, kar je 8,4 
odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Aprila letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.416 
brezposelnih oseb, kar je za 4 odstotke 
manj kot v mesecu marcu in za 17,1 od-
stotka manj kot v enakem obdobju lani. 
Med registriranimi brezposelnimi je bilo 
321 mladih, kar znaša 22,7 odstotka. Sto-
pnja registrirane brezposelnosti je febru-
arja 2017 na Uradu za delo Slovenska Bis-
trica znašala 10,4 odstotka, na območju 
celotne Slovenije pa 10,9 odstotka.

Število delovno aktivnih oseb na našem 
območju se je povečalo. Po podatkih 
Statističnega urada RS je bilo februarja na 
območju Urada za delo Slovenska Bistri-
ca 9.691 delovno aktivnih prebivalcev (po 
lokaciji delovnega mesta), kar je za 2,2 od-
stotka več kot v enakem obdobju lani. V 
Območni službi Maribor se je delež pov-
ečal za 3 odstotke, za prav toliko se je pov-
ečal tudi delež na ravni Slovenije.

Priložnosti za 
delodajalce
Ugodnosti Zavoda, namenjene 
delodajalcem 
•Trajno zaposlovanje mladih
Javno povabilo delodajalcem omogoča 
subvencijo za zaposlitev mladih pred 
dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 
tri mesece prijavljeni med brezposelnimi. 
Subvencija znaša 5.000 € za zaposlitev 
40 ur na teden. Delovno razmerje mora 
biti sklenjeno za nedoločen čas. Javno 
povabilo je odprto najdlje do 31. julija 
2019. 
•Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
kandidate in njihove kompetence. Traja 
najmanj 100 ur oziroma največ en mesec. 
Namenjen je vsem brezposelnim osebam. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev 
oziroma najdlje do 31. julija 2017.
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 
5000 € za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 

Aktualno: Ste že kon-
taktirali z IZO – inter-
kativno zavodsko asi-
stentko?
IZA – interaktivna za-
vodska asistentka, ki jo 
najdete na naši spletni 
strani www.ess.gov.si, 
vam bo v pomoč pri iska-
nju informacij na spletni 
strani in vam bo odgovo-

58,1%

17,2% 11,7%

48,6%

22,7%
33,3% 28,6 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

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

Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora 
biti realizirana za polni delovni čas (t. j. 
40 ur tedensko) za obdobje 12 mesecev. 
Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidi 
se lahko zaposlijo tudi za krajši delovni 
čas, vendar ne krajši od 20 ur. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev 
oziroma najdlje do 31. julija 2017. 

rila na vprašanja o zaposlovanju, trgu dela, 
prijavi pri ZRSZ itd. Na spletni strani vam 
je na voljo 24 ur na dan sedem dni v tednu. 
Naša IZA – hitro do pravih informacij!

Marjeta Kovač, vodja Urada za delo 
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in 

Pesnica
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REORGANIZACIJA CENTROV ZA 
SOCIALNO DELO
Vlada je potrdila Predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu, katerega temelj je reorga-
nizacija centrov za socialno delo (CSD). 
Nova organizacijska struktura CSD naj bi 
se začela izvajati 1. oktobra 2018. Novelo 
zakona mora zdaj obravnavati in sprejeti 
Državni zbor. 
Z reorganizacijo se bo poenotilo delo cen-
trov in poenostavilo upravne postopke pri 
odločanju o pravicah iz javnih sredstev. 
Strokovni delavci bodo tako lahko več časa 
namenili področju socialnega varstva, pri 
svojem delu pa bodo lahko še bolj učinko-
viti. hkrati bo reorganizacija CSD storitve 
centrov še bolj približala uporabnikom. 
Reorganizacija prinaša oziroma temelji na 
treh med seboj povezanih novostih, ki so:
•sprememba oziroma poenostavitev po-
stopkov uveljavljanja pravic iz javnih 

sredstev z uvedbo informativne odločbe,
•uvajanje socialne aktivacije kot novega 
pristopa pri delu s prejemniki socialnih 
transferjev v socialnem varstvu,
•novo organizacijsko strukturo CSD.
Uvedba informativne odločbe za letne 
pravice (otroški dodatek, subvencija ma-
lice, kosila, štipendije …) bo razbremenila 
vlagatelje. Vloge za določene pravice se 
bodo na CSD namreč vlagale samo enkrat. 
Podaljševanje pravic pa bo avtomatizi-
rano, saj bodo centri odločbe izdajali po 
uradni dolžnosti. Namen informativne 
odločbe je torej razbremeniti tako vlagate-
lje kot CSD. Določene pravice, predvsem 
letne, bodo tako obravnavane avtomatsko 
in strankam ne bo treba vsako leto vlagati 
vloge. Testna oblika avtomatizirane od-
ločbe je načrtovana že za konec letošnjega 
leta. 

Poleg tega bomo CSD skupaj z uradi za 
delo začeli izvajati pilotni projekt socialne 
aktivacije, katere namen je povečati so-
cialno vključenost in zmanjšati tveganje 
revščine ter opolnomočenje ciljnih skupin 
za približevanje trgu dela. CSD je oprede-
ljen kot enotna vstopna točka v socialno 
aktivacijo, druga vstopno točka je urad za 
delo. 
Reorganizacija CSD predvideva tudi spo-
jitev več CSD v območni center, ki pokriva 
večje teritorialno območje. Predvidenih je 
16 območnih centrov, sedanji centri pa 
bodo postali njihove enote. CSD Sloven-
ska Bistrica bo spadal pod območni center 
Štajerska skupaj s centri za socialno delo 
Maribor, Ruše in Pesnica. 

V. d. direktorice CSD Slovenska Bistrica 
Blanka Rupar, univ. dipl. soc. del.

BISTRIČANI DOBILI SOLARNE POLNILNE 
KLOPI Z DOSTOPOM DO INTERNETA

Foto: Ines JemenšekPrve solarne polnilne klopi v Sloveniji 
postavila Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica
Direktorica Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica mag. Brigita Kruder in župan Ob-
čine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar sta 
v četrtek, 8. junija, uporabila klopi in tako 
simbolno pozvala ostale prebivalce mesta, 
da se poslužijo sodobne pridobitve. Dogo-
dek je bil organiziran v sklopu prireditev 
»Parada učenja – dnevi učečih se skup-
nosti 2017«, katerega častni pokrovitelj je 
župan, dr. Ivan Žagar. Polnilne klopi upo-
rabljajo sonce za proizvodnjo električne 
energije, ki jo uporabniki lahko brezplač-
no prenesejo v svoje elektronske naprave 
prek dveh USB-kabelskih priključkov ali 
brezžično. Vsaka klop omogoča hkrati 
tri polnjenja. Namestili so dve, eno pred 
stavbo ljudske univerze, drugo pa na av-
tobusni postaji v Ozki ulici. S tem bodo 
Bistričanom omogočili brezplačen dostop 
do dveh pomembnih dobrin: do na traj-
nostni način proizvedene električne ener-
gije in brezplačnega, hitrega interneta. Po-
leg njihove uporabnosti velja omeniti tudi 
estetsko obliko, ki jih nevsiljivo umešča v 
prostor mestnega središča, in izpostaviti, 
da bo na njih prijetno posedati tudi poleti, 
saj so hlajene, zvečer pa tudi osvetljene. 
Delovanje klopi je daljinsko nadzorovano 

in omogoča ljudski univerzi prek aplika-
cije stalen vpogled v njihovo delovanje in 
uporabo. Projekt v vrednosti 4000 € je v 
celoti financirala Ljudske univerza in ga 
namenja prebivalcem Slovenske Bistrice 
z namenom ozaveščanja, informiranja in 
svetovanja na področju trajnostne rabe vi-
rov in energije. Na ta način želijo v lokal-
nem okolju tudi z lastnim zgledom, ne le s 
širjenjem znanj in informacij, kar je sicer 
njihova osnovna dejavnost, pustiti trajen 
pečat. Dogodek je del trajnostne vizije 
Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ki 
pod sloganom »LU gre na zeleno« načrtu-
je še postavitev električne polnilne postaje, 
ki bo prav tako brezplačna za uporabnike, 
ter nakup električnega službenega vozila, 
ki ga bodo ponudili v souporabo javnemu 
sektorju. 
Ob tej priložnosti se direktorica zahvaljuje 
zaposlenim za dobro opravljeno delo pri 
realizaciji inovativnih družbeno odgovor-
nih projektov, lokalni skupnosti in še po-
sebej županu dr. Ivanu Žagarju za častno 
pokroviteljstvo in naklonjenost prizade-
vanjem Ljudske univerze Slovenska Bistri-
ca za izboljšanje življenja v našem okolju.  

Mag. Brigita Kruder
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UČINKI ENERGETSKE PRENOVE 
STAVB – TEORIJA IN REALNOST?
Odločitev glede pristopa k energetski sana-
ciji stavb je na strani investitorjev, ki se za 
tovrstne naložbe odločajo glede na rezulta-
te ekonomske analize. V primeru fizičnih 
oseb je odločitev zaradi opredeljenih zahtev 
glede tehničnih rešitev, brezplačnega sveto-
vanja neodvisnih energetskih svetovalcev 
in znatnih finančnih spodbud Eko sklada 
dokaj transparentna, učinka tovrstnih na-
ložb pa (zaenkrat) prejemnikom finančnih 
spodbud ni treba dokazovati. V primeru 
javnega sektorja in pravnih oseb so tovrstne 
investicije v smislu zagotavljanja lastnih 
sredstev, pridobivanja državnih finančnih 
spodbud in načrtovanih prihrankov pre-
cej bolj zahtevne, saj se doseženi prihranki 
kot rezultat energetske sanacije izkazujejo 
v bilancah, poleg tega pa jih tudi nadzirajo 
izplačevalci finančnih spodbud.
Energetska prenova stavbe
K energetski prenovi stavbe pristopamo na 
štirih segmentih, to so: toplotna izolacija 
stavbnega ovoja (neprosojni deli in zunanje 
stavbno pohištvo), delna ali celotna zame-
njava sistemov KGH (ogrevanje, hlajenje, 
mehansko prezračevanje/klimatizacija), 
povečanje izrabe OVE in ne nazadnje na 
področju izvajanja organizacijskih ukrepov. 
Mogoč je dokaj natančen izračun predvi-
denih prihrankov energije, vendar pa  za-
radi mnogih poenostavitev  in predpostavk 
ter žal tudi prilagajanja izračunov razpi-
snim pogojem zaradi pridobitve finančnih 
sredstev vse prevečkrat ne prikažemo pov-
sem realnega stanja.
Ko se bodoči investitor odloči za energet-
sko prenovo stavbe, sledi izvedba projekta, 
to je izdelava projektne dokumentacije, iz-
bira izvajalcev ter nadzornika. Dobra izbira 
izvajalskega tima praviloma vodi h kako-
vostnemu izdelku in posledično k ciljnim 
prihrankom energije. Vendar pa v praksi 
ni vedno tako. Vse prevečkrat se pokažejo 
napake novo izvedenega stavbnega ovoja, 
pogosto pa tudi odstopanja od ponujenih 
karakteristik vgrajenih sistemov KGH, kar 
pozneje povzroča motnje v delovanju in 
praviloma večjo porabo energije. 
Uporaba energetsko prenovljene stavbe
Z začetkom uporabe energetsko prenovlje-
ne stavbe naj se vzpostavi sistem upravlja-
nja z energijo (energetsko knjigovodstvo). 
Večji investitorji, prejemniki finančnih 
spodbud, zavezanci za poročanje izplače-
valcem so dolžni evidentirati dejanske pri-
hranke energije in jih primerjati z načrto-
vanimi. Manjše investitorje (fizične osebe) 

bo evidenca porabljene energije spodbujala 
še k nadaljnjim korakom v smeri uresniče-
vanja URE in OVE ali pa prisilila h kritični 
presoji izvedenih del in k ukrepanju.
Odstopanja dejanske porabe energije od 
načrtovane porabe
V primeru večjih odstopanj od načrtova-
nih prihrankov je treba poiskati vzroke in 
ukrepati. Za potrebe ugotavljanja vzrokov 
odstopanja od načrtovanih prihrankov 
energije je priporočljivo izvesti naslednje 
korake:
•ponovna presoja računskega modela;
•pregled izvedbe stavbnega ovoja (toplotni 
mostovi, odstopanja od projekta, vprašljiva 
kakovost in vgradnja zunanjega stavbnega 
pohištva), po možnosti pregled s termovi-
zijsko kamero, po potrebi tudi izvedba de-
struktivnih ukrepov (odvzem vzorcev in 
preiskave v laboratoriju);
•presoja vgrajenih sistemov KGH in ugota-
vljanje/merjenje morebitnih odstopanj od 
načrtovanih karakteristik , preverjanje reži-
ma obratovanja in evidentiranje morebitnih 
poškodb ali opustitve rednega vzdrževanja;
•pregled načina uporabe stavbe glede na 
obratovalni čas, način zračenja in prezra-
čevanja, merjenje dejanske temperature v 
karakterističnih prostorih in zaznavanje 
osveščenosti uporabnikov glede URE in 
OVE;
•pridobitev podatkov o višini temperatur-
nega primanjkljaja v opazovanem obdobju 
in primerjava s povprečnim temperaturnim 
primanjkljajem za konkretno lokacijo.
Ukrepi za zmanjšanje odstopanja dejanske 
porabe energije od načrtovane porabe
V primeru zaznave napak v izvedbi stav-
bnega ovoja (vizualna zaznava, termovi-
zijsko snemanje) je običajno treba izvesti 
reklamacijske gradbene posege. Prav tako 
je treba z izvajalci, serviserji sistemov KGH 
proučiti morebitna odstopanja in zahtevati 
ponovno regulacijo sistemov ali celo za-
menjavo. Pomembno vlogo pri zmanjšanju 
porabe energije imajo organizacijski ukrepi, 
in sicer v smislu korigiranja obstoječih ne-
ustreznih načinov uporabe prostorov, zago-
tavljanja bivalnega ugodja ter optimalnega 
delovanja sistemov  in naprav.
V kontekstu izvajanja organizacijskih ukre-
pov je treba poudariti tudi vse prevečkrat 
opaženo uporabnikovo premajhno pozna-
vanje stavbe in sistemov ter (ne)seznanje-
nost z rabo goriv, elektrike in vode. 
Zaključek in povabilo v lokalno energet-
sko pisarno

Odstopanja dejansko porabljene energije za 
delovanje energetsko prenovljene stavbe od 
projektno načrtovane porabe je treba kritič-
no analizirati, poiskati vzroke in v primeru 
strokovnih napak od izvajalcev zahtevati 
odpravo. Posebno pozornost je treba pos-
vetiti doslednemu izvajanju organizacijskih 
ukrepov, in sicer:
•uvajanju pravilnega naravnega prezrače-
vanja;
•uvajanju pravilnega osvetljevanja ob upo-
števanju dnevne svetlobe (ugašanje luči, ko 
prostori niso zasedeni);
•odstranitvi vseh ovir pred grelnimi tele-
si, kar omogoči neoviran pretok zraka v 
območjih potencialnih toplotnih mostov 
(koti, vogali ...);
•energetsko učinkovitemu ogrevanju (nad-
zor nad temperaturami v prostorih ob 
upoštevanju obratovalnega časa, sprotno 
evidentiranje poškodb na grelnih telesih 
in regulacijski opremi, dnevno spremljanje 
porabe goriva);
•evidentiranju in analizi stroškov delovanja 
eventualnih lokalnih grelnikov ali drugih 
naprav;
•izvajanju programov osveščanja in izobra-
ževanja s področja URE in OVE (uporab-
niki stavb, lastniki, hišniki, odgovorni za 
upravljanje z energijo).
Poskrbeti moramo tudi za izvajanje teko-
čega vzdrževanja, in sicer: na ovoju stavbe 
(vzdrževanje stavbnega pohištva, senčil, 
popravilo manjših poškodb na ovoju stav-
be), na sistemih KGH (vzdrževanje regula-
cijskih ventilov na grelnih telesih, pregled in 
popravilo cevnih razvodov TI, spremljanje 
in izvajanje (dovoljenih) posegov na regu-
laciji sistemov, čiščenje in po potrebi zame-
njava filtrov, tekoče vzdrževanje po navo-
dilih proizvajalcev) in na področju rabe 
električne energije (ob zamenjavi dosledna 
uporaba varčnih sijalk in energetsko varčne 
elektronske opreme) itd.Na področju URE 
in OVE je energetsko svetovanje ENSVET 
za občane urejeno prek mreže energetskih 
svetovalnih pisarn. Svetovalna pisarna v 
Slovenski Bistrici deluje v Razvojno infor-
macijskem centru (RIC) Slovenska Bistri-
ca, Trg Svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. 
Kontakt: 02 843 02 46 oz. info@ric-sb.si . 
Svetovanje za občane je brezplačno. Vsi, ki 
potrebujete nasvet s področja URE in OVE 
v stavbah, ste iskreno vabljeni.

Igor Drobež, univ. dipl. inž. grad., neodvi-
sni energetski svetovalec mreže ENSVET
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Krvodajalstvo je najple-
menitejša solidarnostna 
dejavnost, ki jo premore 
človeštvo. Krvodajalke in 
krvodajalci udejanjate na-

20. maja je bila izvedena že dru-
ga humanitarna akcija Rdečega 
križa v sodelovanju s trgovskim 
sistemom Mercator »Zbiramo 
hrano. Lahko prispevaš?«. Hra-
no in higienske artikle so pro-
stovoljke Rdečega križa iz KO 
RK Pohorskega odreda, dr. Ja-

čelo solidarnosti, tako da darujete kri, to nenadomestljivo zdravilo 
za sočloveka. S svojo solidarnostjo in požrtvovalnostjo širite ideje, na 
katerih temelji svetovna zgodovina gibanja Rdečega križa. Tudi v bo-
doče si bo Rdeči križ Slovenije prizadeval za dvig družbeno priznane 
vloge in pomena krvodajalstva. Želimo, da bi nas še naprej družila 
načela krvodajalstva: prostovoljnost, anonimnost in brezplačnost. Ta 
načela so jamstvo za kakovostno kri. Kot organizator krvodajalstva v 
državi Sloveniji želimo, da bi tudi v prihodnosti skupaj reševali življe-
nja in tako vračali srečo v prenekatero družino. Vsem krvodajalkam 
in krvodajalcem se zahvaljujemo za darovano kri in vabimo nove 
prostovoljke in prostovoljce, da se pridružijo naši številni družini 
krvodajalcev. Največ, kar lahko narediš za sočloveka, je, da daruješ 
kri.

Spoštovani, ob 4. juniju, dnevu slovenskega krvodajal-
stva, in 14. juniju, svetovnem dnevu krvodajalstva se iz 
srca zahvaljujemo vsem krvodajalkam in krvodajal-
cem, prostovoljkam in prostovoljcem Rdečega križa, 
sodelavcem, strokovnjakom, organizatorjem, delo-
dajalcem in medijem za prispevek ter skrb za sočlo-
veka. Hvala, ker pomagate, da veliko življenj z vami 
teče dalje. Vaša dejanja so plemenita.

Janko Predan, dr. med., predsednik,                                                                                             
Marija Bračič, sekretarka, območno združenje

Rdečega  križa Slovenije Slovenska Bistrica

DARUJ KRI – REŠI ŽIVLJENJE!
Vabljeni na krvodajalske akcije:
Pragersko, v osnovni šoli, od 7.30 do 10. ure            sreda, 28. 6. 2017
Makole, v osnovni šoli, od 7.30 do 11. ure                           petek, 25. 8. 2017
Oplotnica, v osnovni šoli, od 7.30 do 12. ure            petek, 15. 9. 2017
Slovenska Bistrica, v gasilskem domu, od 7.30 do 11. ure   petek, 29. 9. 2017
Slovenska Bistrica, v gasilskem domu, od 7.30 do 11. ure   sreda, 4. 10. 2017
Slovenska Bistrica, v gasilskem domu, od 7.30 do 11. ure   petek, 6. 10. 2017
Poljčane, v osnovni šoli, od 7.30 do 11. ure petek,                3. 11. 2017
V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor:
ob torkih od 7. do 17.30 in ob četrtkih od 7. do 11. ure      torek, četrtek

godiča in Zgornja Ložnica zbirale v prodajalni supermar-
keta Mercator v Slovenski Bistrici. Akcija je bila uspešna, 
saj so Mercatorjevi kupci v Slovenski Bistrici, med 8. in 
14. uro darovali 503 artikle: 300 kg prehranskih in higi-
enskih artiklov za ljudi v stiski. Hvala vsem darovalkam in 
darovalcem. Verjamemo, da boste ponovno priskočili na 
pomoč, ko boste srečali naše prostovoljke in prostovoljce 
v tej ali drugi akciji. Lahko pa se nam tudi pridružite kot 
prostovoljci.  

ŠE NEKAJ PROSTIH MEST ZA ZDRA-
VSTVENO IN SOCIALNO LETOVA-
NJE OTROK V MLADINSKEM PO-
ČITNIŠKEM DOMU FRANKOPAN V 
PUNATU 
Spoštovani starši, vašemu otroku omo-
gočimo zdrave, doživete in prijetne de-
setdnevne počitnice: zdravstveno letovanje 
na predlog zdravnika (prispevek staršev je 
94,00 €), samoplačniško letovanje (cena: 
350,00 €, možnost plačila na obroke) in 
socialno letovanje iz sredstev donacij in 
humanitarne akcije RKS »Peljimo jih na 

2. izmena: 12.–22. julij (šolski otroci)
3. izmena: 22. julij–1. avgust (šolski otroci)
4. izmena: 1.–11. avgust (šolski otroci)
5. izmena: 11.–21. avgust (šolski otroci)
6. izmena: 21.–31. avgust (otroci s posebni-
mi potrebami) 
V zdravstveno letovanje so vključeni otro-
ci, stari od 5 do 18 let, in osebe s posebnimi 
potrebami do 19. leta starosti. 

morje«. Pomembno je, da so 
otroci v družbi sovrstnikov, 
da širijo krog prijateljev, da 
skozi različne aktivnosti raz-
vijajo svoje potenciale, da se 
počutijo enakovredni. Naj 
bodo počitnice polne smeha, 
zdravja in sreče.
Informacije: RKS – Območno 
združenje Slovenska Bistrica, 
tel. št. 02 80 50 160, 041 723 
565, e-naslov: slov-bistrica.
ozrk@ozrks.si. 
Izmene letovanja v Mladin-

ELEKTRO MARIBOR, D. D., DONIRAL ZA LETOVANJE OTROK
Elektro Maribor, d. d., je Rdečemu križu Slovenska Bistrica doniral 1.500,00 € za leto-
vanje otrok iz socialno šibkih družin. Spoštovani, iskrena hvala za donacijo. V časih, ki 
niso enostavni, so nasmeški na obrazih otrok, ki jim boste z vašo donacijo omogočili 
letovanje, zagotovo največje darilo. Počitnice ob morju so za mnoge še vedno težko do-
segljive. Donacija bo v celoti namensko porabljena. Otroci vam bodo iskreno hvaležni. 

skem počitniškem domu Frankopan Punat 
v sezoni 2017:
1. izmena: 2.–12. julij (predšolski otroci)
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TURISTIČNI PODMLADKI
Prvi četrtek v mesecu juniju je bilo na 
osrednjem mestnem trgu v Slovenski Bi-
strici ponovno zelo veselo in razigrano. 
Potekalo je že 11. medobčinsko srečanje 
turističnih podmladkov z naslovom Tka-
nje prijateljstva z nitkami turizma. Dogo-
dek je organiziral Razvojno informacijski 
center Slovenska Bistrica v sodelovanju z 
medobčinsko turistično zvezo in ob pod-
pori Občine Slovenska Bistrica.
Prireditev je nadaljevanje projektov Turi-
stične zveze Slovenije, ki potekajo v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah, z njimi pa želi 
zveza spodbuditi delovanje mladih v tu-
rizmu. Skupno pri vseh je, da se vsebine 
navezujejo na raziskovanje domačega kra-
ja, spoznavanje običajev, odkrivanja na-
ravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po 
starih receptih in podobnega ter ugotav-
ljanje možnosti za njihovo vključevanje v 
ponudbo kraja. Letos so mladi ustvarjali 
na temo Potujem, torej sem. Turističnim 
podmladkom pa so se tudi letos pridružili 
številni posamezniki in skupine, ki deluje-
jo in ustvarjajo na šolah, in to na plesnem, 
pevskem ali glasbenem področju.

Tako smo ponovno preživeli prijetno po-
poldne v družbi mladih turističnih delav-
cev in mladih ustvarjalcev ter njihovih 
mentorjev. Predstavili so se nam:
–Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistri-
ca z nalogo »Moje mesto Slovenska Bistri-
ca skozi pripovedke in legende«,
–Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica 
z nalogo »Obisk pri Lipkotu«,
–turistični krožek OŠ Partizanska bolni-
šnica Jesen Tinje z nalogo »Po poti mlinov 
in žag« ter otroška folklorna skupina in 
šolski band,
–OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec z na-
logo »Po poteh Rimljanov od Slovenske 
Bistrice do Ptuja«,
–2. osnovna šola Slovenska Bistrica z na-
logo »Prisluhni pastiričkam«,
–OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistri-
ca z nalogo »Če ti je za naravo mar, bodi 
eko kolesar«,
–podmladek TD Lipa Kebelj OŠ Pohor-
skega bataljona Oplotnica, podružnica 
Kebelj, z nalogo »Potuj z menoj in pla-
ninske čevlje obuj!« in harmonikar Vito 
Senič,

–turistični podmladek OŠ Gustava Šiliha 
Laporje z nalogo »Bograč plus palačinke 
deljeno z zvezdnatim nebom je super za-
bava«,
–Ingoličevi raziskovalci OŠ Antona In-
goliča Spodnja Polskava s podružnicama 
Pragersko in Zgornja Polskava z nalogo 
»Zgradbe pripovedujejo«,
–OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska 
Bistrica z nalogo »Potujemo z znanimi Bi-
stričani«,
–Turistični podmladek Mlada jelka OŠ 
Šmartno na Pohorju z nalogo »Mi imamo 
se fajn« ter pevki Veronika Kozel in Vane-
sa Turner, harmonikarica Nina Korošec in 
šolski band,
–OŠ Anice Černejeve Makole z nalogo 
»Po deželi svetovnega prvaka«,
–turistični podmladek OŠ Pohorskega 
bataljona Oplotnica z nalogo »Oplotn'ški 
survajvor«,
–Srednja šola Slovenska Bistrica z nalogo 
»Z bicikli in Attemsi«.
Marsikaj smo si lahko ogledali, marsičemu 
prisluhnili, med seboj stkali prijateljstva, 
sicer pa smo tudi z letošnjega srečanja 
odšli bogatejši za mnoge ideje, ki so nam 
jih predstavili mladi. Vsem iskreno česti-
tamo za letošnje predstavitve in nastope.
11. srečanje turističnih podmladkov 
so podprli: Občina Slovenska Bistrica, 
Komunala Slovenska Bistrica, Pekarna 
Strnad, Sadjarska kmetija Frešer – Freš-
jabka, Ekološka kmetija Podgrajšek, ITT 
BREZNIK, d. o. o., Oplotnica, AHAC Slo-
venska Bistrica. Vsem se iskreno zahvalju-
jemo.

Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

SPLETNA TRŽNICA
Na Ptuju je od 19. do 22. maja 2017 po-
tekala že 28. razstava Dobrote slovenskih 
kmetij. Razstava nagrajenih izdelkov je 
bila vrhunec ocenjevanj, ki so potekala od 
februarja do sredine maja. Ocenjevanja 
so se udeležili tudi naši pridelovalci, ki so 
dokazali, kako kakovostne izdelke nam 
ponujajo. V letošnjem letu se je na ocenje-
vanje prijavilo 1191 izdelkov iz Slovenije, 
Hrvaške in avstrijske Koroške. Najvišje 

priznanje znak kako-
vosti je prejel izdelek, 
ki je bil z zlatim pri-
znanjem ocenjen na 
treh zadnjih ocenjeva-
njih. Ponosni smo na 
naše pridelovalce, ki 
poskrbijo za kakovo-
stne izdelke iz lokalno 
pridelanih surovin, 
predelane pretežno na 
tradicionalen način. 
Vsi nagrajeni izdel-
ki so v stalni ponudbi 
spletne tržnice www.
jemdomace.si.

RIC Slovenska 
Bistrica
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DOGODKI, KI SO SE ZGODILI V BISTRIŠKEM GRADU

POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE
Od 3. do 7. julija med 9. in 11. uro vas vabimo v grad Slovenska Bistrica na ustvarjalne poletne delavnice. Tudi letos bo 
program živ in pester. Ustvarjali bomo skupaj z Mileno Antolić iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine na restavratorski 
delavnici, z Andrejo Senegačnik iz Zavoda za varstvo narave bomo spoznavali drevesa in kamnine v grajskem parku, izdelali 
si bomo lutke in zrežirali lutkovno predstavo, spoznavali grad, slikali, se zabavali, sladkali in uživali. Vljudno vabljeni. 
Cena delavnic je 5 evrov za celotni teden. Prijava in kontakt: Ursula Hribernik, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, ursula.
hribernik@zavod-ksb.si.

Od aprila do konca maja se je v Bistriškem gradu zvrstilo mnogo dogodkov. Glasbena šola Slovenska Bistrica je izvedla koncert 
učencev glasbene šole in gostov iz srbskega Niša. Prav tako so organizirali koncert profesorjev glasbene šole iz Vzhodnega 
Sarajeva. Kot vsako leto so izvedli tudi zaključni koncert učencev glasbene šole v Viteški dvorani gradu in zaključni koncert 
orkestrov ter pevskega zbora, s katerim so odprli letni oder na notranjem grajskem dvorišču. Koncertno dogajanje sta 
popestrila dogodka: zdaj že tradicionalni koncert dvojčic Žive in Neje Skrbiš z gostom kitaristom Dejanom Rumfom ter 
premierni klavirski recital domačinke Jane Stojnšek.

Akademija za glasbo iz Sarajeva

Župan občine, dr. Ivan Žagar, je v predporočni 
dvorani Bistriškega gradu gostil veleposlanika Irske 
Seána O’Regana.

Pri vhodu v grad smo obnovili portal iz temnosivega peščen-
ca, ki datira v konec 17. stoletja in je bil z nakupom Attem-
sov v začetku 18. stoletja moderniziran s školjko in napisom. 
Dela je opravil restavrator Jure Domanjko. Portal v zlatih čr-
kah znova krasi latinski citat iz biblije: SAPIENS: MULIER 
AEDIFICA DOMUM SUAM:PROV:CAP.XIV. (Modrost go-
spodinje zida hišo, neumnost pa jo podira s svojimi rokami. 
Pregovori 14,1).

Prenova portala

Portal nekoč Portal danes

Živa (desno) in Neja (levo)Skrbiš sta odigrali 
skladbe iz obdobja od baroka do 20. stoletja

Gost koncerta Žive in Neje 
Skrbiš je bil Dejan Rumf, 
študent na graški akademiji 
za glasbo.
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STAROBISTRIŠKI VEČERI 2017

21. junij, ob 19.30: 
Big band Slovenska Bistrica in Omar Naber;
vstopnina: 10 €

30. junij, ob 20.30: 
Jonas, avtokomedija v izvedbi Jonasa Žnidaršiča;
vstopnina: 10 €

25. avgust, ob 19.30: 
znane melodije s Sergejem in Petro Rupreht iz Šole 
petja Orfeus s saksofonistom Otom Vrhovnikom;
vstopnina: 10 €

6. julija, ob 20.00: 
četrtkov večer z ansamblom Štirje kovači;
vstopnina: 10 €.

31. avgust, ob 19.30:
koncert ob 25-letnici Ansambla Igor in Zlati 
zvoki z gosti, Oktetom Planika;
vstopnina: 10 €

OSTALI DOGODKI

21. julij, ob 20.30:
koncert v okviru Festivala Seviqc Brežice
V Slovensko Bistrico prihaja mednarodni ansambel za staro glasbo Concerto di Margherita, ki ima svoj sedež v Baslu na 
Scholi Cantorum. V bistriškem gradu bodo člani ansambla ob 19.30 na festivalskem predtaktu predstavili svoj program 
in odgovarjali na vprašanja obiskovalcev, ob 20.30 pa bodo na koncertu predstavili del svojega bogatega repertoarja, ki 
večinoma povzema dela pozne italijanske renesanse. Ob Ministrstvu za kulturo in Občini Slovenska Bistrica njihovo gosto-
vanje podpira tudi program Evropske komisije Ustvarjalna Evropa. Koncert v Bistriškem gradu je del njihove desetdnevne 
rezidence v Sloveniji, ki jo nadaljujejo v francoskem Vezelayu.
Ansambel Concerto di Margherita se osredotoča na oživljanje historične pevske prakse z instrumentalno spremljavo v živo 
in dinamično kolektivno gestiko, ko se pet glasov združi s petimi glasbili in tako ustvarja edinstven zvok.
Leta 2015 so zmagali na vrsti avdicij, Schola Cantorum v Baslu, Fundacija August Pickhardt, Fundacija Giorgio Cini v 
Benetkah in v Klosterkirche Könisgsfelden v Švici. V izje-
mno hudi konkurenci so se prebili v projekt eeemerging 
(2014–2018), ki ga upravlja osem evropskih festivalov 
stare glasbe (Ambronay, Bukarešta, Göttingen, Ljubljana, 
Pavia, Riga, Strasbourg, York). Tanja Vogrin je do sedaj 
edina slovenska umetnica, ki se mu je uspelo prebiti v ta 
projekt.
Več informacij o ansamblu, koncertu in vstopnicah dobi-
te, če pišete na info@k-ramovs.si, po telefonu na telefon-
skih številkah 01 242 0812 ali 041 674 060 ali na spletni 
strani http://www.seviqc-brezice.si/. 
Vljudno vabljeni, neponovljivo bo.
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GRAJSKA KAPELA: SAKRALNO V PROFANEM (nabožno, religiozno v posvetnem)

Vabimo vas tudi na ogled razstave Sakralno v profanem: o češčenju Marije in dobrega razbojnika, ikonografija poslikav v 
Attemsovih grajskih kapelah.
Razstava, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Barbaro Murovec (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstve-
noraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti), je eden od rezultatov raziskav, ki potekajo v okviru 
raziskovalnega projekta Profano v sakralnem: reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti, ki ga iz državnega 
proračuna sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Namen razstave je strokovni in širši 
javnosti predstaviti vsebino fresk v kapelah Attemsovih gradov.
Razstava bo odprta do 30. septembra 2017. 
Podrobnejše informacije o posameznih prireditvah lahko najdete na naši spletni strani www.zavod-ksb.si.

Galerija Grad: Štajerski Herkul
Po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa 
Na razstavi v Gradu Slovenska Bistrica je predstavljeno življenje izjemno ambicioznega Ignaca Marije grofa Attemsa 
(Ljubljana 1652, †Gradec 1732), ki je s svojima porokama, nakupi posesti, službami in ne nazadnje z umetnostnim 
naročništvom poskrbel, da je v eni sami generaciji njegova rodbina postala ena najpomembnejših štajerskih plemiških 
družin. Na stropnih poslikavah se je Attems poistovetil s polbogom Herkulom, zato smo ga poimenovali Herkul Štajerske, saj 
nam je predvsem na ozemlju današnje slovenske Štajerske zapustil izjemne gradove in dvorce, poslikane z iluzionističnimi 
freskami. Predstavljeno je življenje ambicioznega Attemsa, velikega podpornika umetnosti, ki je razumel, da je treba vlagati 
v ljudi in prostor, če želiš uspeti. Ni uničeval prostora, temveč ga je obnavljal, naslonil se je na znamenite prednike, grofe 
Celjske, navezal na svoja italijanska in ljubljanska izhodišča, slavil svojo zavetnico Marijo in svojega sina poimenoval po 
dobrem razbojniku.
Na razstavi je javnosti prvič, odkar sta bila odnesena iz slavnostne dvorane brežiškega gradu, predstavljena družinska 
portreta Ignaca Marije grofa Attemsa s sinovi in njegove prve žene Marije Regine grofice Attems, rojene Wurmbrand, z 
otroki (sliki zdaj hranijo v Dvorcu Eggenberg v Avstriji).
Razstava bo odprta do 30. septembra 2017.

VABIMO
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Slovenska Bistrica je v začetku meseca 
maja gostila glasbeni spektakel. Na do-
brodelnem koncertu v polni telovadnici 
Srednje šole Slovenska Bistrica je nasto-
pil Luka Šulić, član svetovno znanega dua 
2Cellos, dogodek so dopolnili tudi izje-
mni vokalist in pianist Uroš Perič z ban-
dom, saksofonist Oto Vrhovnik ter učen-
ci in profesorji Glasbene šole Slovenska 
Bistrica. Po dogodku ste dejali, da je bilo 
povabilo Lions kluba Slovenska Bistri-
ca za soorganizacijo tega dobrodelnega 
koncerta izjemnega pomena za vašo šolo.
Povabilo Lions kluba Slovenska Bistrica za 
soorganizacijo dobrodelnega koncerta je 
prišlo nepričakovano, kajti do sedaj smo 
sodelovali na način, da smo k dobrodel-
nosti prispevali solistično glasbeno točko 
ali pa smo na prireditvi sodelovali z enim 
od šolskih orkestrov. Na prvem delovnem 
sestanku z organizacijskim odborom Lions 
kluba v prvi polovici aprila sem bila sezna-
njena z imeni povabljenih glasbenih gostov. 
Moram priznati, da sem bila prijetno pre-
senečena, zato sem brez zadržkov sprejela 
prošnjo, da prevzamem organizacijo, kon-
cept in scenarij glasbenega dela dobrodel-
nega dogodka. Uro po zaključku sestanka 
sem sklicala sestanek z ožjim krogom sode-
lavcev, na katerem sem predstavila svoje vi-
denje in način, kako se lahko naša glasbena 
šola vključi in kako lahko skupaj nastopimo 
z izjemnimi glasbenimi gosti, kot so Luka 
ŠuliĆ, Uroš Perič in Oto Vrhovnik. Sode-
lavci Andrej Šmon, Petra Turk Rupreht, 

Jernej Senegačnik ml. in Bruno Domiter so 
bili navdušeni nad idejo in takoj privolili v 
sodelovanje, česar sem bila izjemno vese-
la, saj sem bila mnenja, da je sodelovanje z 
drugimi organizacijami nujno potrebno in 
da bomo na tak način vključevanja prispe-
vali k še večji prepoznavnosti naše glasbene 
šole v lokalnem okolju. Dokončni koncept 
in scenarij so glasbeni gosti zelo hitro potr-
dili in še enkrat pokazali svojo preprostost 
ter dobrosrčnost. Izjemno sem bila vesela 
dejstva, da se bo nastopu vsakega glasbene-
ga gosta na odru priključila naša glasbena 
šola. Zelo sem ponosna na vse naše učence 
in profesorje, ki so nastopili na tem dobro-
delnem dogodku. Zanj so pokazali veliko 
zanimanje številni mediji, ki so dodatno 
poskrbeli za promocijo in še večjo pre-
poznavnost naše glasbene šole, Lions kluba 
in nenazadnje samega mesta Slovenska Bi-
strica. Kljub temu da je od samega dogod-
ka minilo že nekaj časa, še danes z velikim 
veseljem sprejemam pohvale in čestitke. 
Koncert bo zagotovo zapisan v zgodovino 
Glasbene šole Slovenska Bistrica.
V iztekajočem šolskem letu ste pripravili 
še nekaj zelo odmevnih prireditev. Zelo je 
odmevala izvedba koncerta ob 200-letni-
ci slovenskega javnega glasbenega šolstva 
konec novembra lani v dvorani Union v 
Mariboru. Koncert, na katerem so nasto-
pili učenci glasbenih šol iz Podravja, je 
namreč organizirala ravno Glasbena šola 
Slovenska Bistrica.
Leto 2016 je bilo zaznamovano z 200-le-

tnico javnega glasbenega šolstva na Slo-
venskem. Prvič smo to častitljivo obletnico 
obeležili 24. junija lani, ko so na zadnji šol-
ski dan pevci vseh glasbenih šol ob isti uri 
zapeli slovensko himno in skladbo Moja 
dežela; mi smo ta dogodek izvedli v bistri-
škem gradu, kjer nas je nagovoril župan, dr. 
Ivan Žagar. Dogodki ob tej priložnosti so 
se nadaljevali v jesenskem času in tako smo 
septembra izvedli tradicionalni koncert 
učiteljev. Novembra je bila v Cankarjevem 
domu v Ljubljani slavnostna akademija, 
kjer so se predstavili trije simfonični orke-
stri glasbenih šol, umetniških gimnazij in 
Akademije za glasbo. Našo glasbeno šolo 
je zastopal klarinetist Miha Špec iz razreda 
Andreja Šmona.Za nas prav tako poseben 
dogodek je bil v dvorani Union v Mariboru 
25. novembra 2016, ko smo skupaj z osta-
limi glasbenimi šolami podravske regije in 
s Pedagoško fakulteto Maribor izvedli za-
nimiv koncert. Ravnatelji šestih glasbenih 
šol podravske regije, ki vključuje štiri javne 
in dve zasebni šoli, smo že 1. aprila 2016 
ustanovili aktiv naše regije in kot imenova-
ni vodja aktiva štajerskih glasbenih šol sem 
prevzela tudi organizacijo prej omenjenega 
dogodka. V sodelovanju z ostalimi kolegi 
ravnatelji kakor tudi pomočniki ravnate-
ljev smo uprizorili čudovit koncert, ki so 
ga s svojim obiskom podprli tudi nekateri 
župani in podžupani občin. Zelo nas je raz-
veselil obisk našega podžupana, gospoda 
Stanislava Mlakarja. Novo ustanovljen ak-
tiv nam prinaša tesnejše sodelovanje med 
zavodi, prenos informacij in izmenjavo iz-
kušenj v vsakdanjem delu.
Tudi sicer je bilo ob jubileju lani povsod 
po državi zelo živahno. To je dokaz, da 
imamo Slovenci glasbeno zgodovino, da 
smo nadarjeni za muziko. 
Da, lahko govorimo o 200-letni zgodovini 
kakor tudi o zelo dobrem sistemu glasbe-
nega izobraževanja v Sloveniji. Človeška 
narava deluje tako, da radi pokukamo čez 
mejo in se primerjamo s sistemi v tujini. 
Velikokrat iščemo tudi svoje pomanjkljivo-
sti, premalo pa se zavedamo svojih vrlin in 
premalo cenimo to, kar že imamo in kar je 
dobro. Naš glasbenoizobraževalni sistem, 
ki ponuja tri stopnje – osnovno, srednjo ter 
akademsko – in je danes (vsaj na osnovni 
stopnji) pravzaprav dostopen vsem otro-
kom, je zelo dober in moramo si prizade-
vati, da sistem v obliki, kot je, ostane tudi 
še naprej, ker je izjemno dobro zastavljen 
in kot tak prinaša vedno boljše in kako-
vostnejše rezultate. V bistvu se z njim ne 
more primerjati noben sistem v Evropi.
Poskrbeli ste tudi za gostovanji profe-
sorjev Glasbene akademije univerze v 

ravnateljica Glasbene šole 
Slovenska Bistrica 

RADMILA BIKIĆ 
MAGDIĆ, 

Foto: Aleš Kolar
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Vzhodnem Sarajevu in učencev Glasbe-
ne šole Niš. Kako ste se dogovorili za ta 
nastopa?
Gostovanje profesorjev in vodstva Akade-
mije za glasbo univerze v Vzhodnem Sara-
jevu je bilo naključje osebnih poznanstev. 
Skupaj s soprogom, ki je prav tako glasbe-
nik, imava velik krog prijateljev v tujini še iz 
časa študija, kajti oba sva zaključila študij v 
tujini, poleg tega pa že vrsto let na različne 
načine sodelujeva na raznih mednarodnih 
tekmovanjih. Na turneji po Sloveniji so sa-
rajevski profesorji izkazali pripravljenost 
obiskati našo regijo in tako z velikim vese-
ljem nastopili v bistriškem gradu in mari-
borskem Konservatoriju za glasbo in balet. 
Profesorja Sonja Radojkovićin Vojislav 
Ivanović sta naslednji dan izvedla glasbeno 
delavnico za naše profesorje in učence pia-
niste ter kitariste ter jim nesebično predaja-
la svoje znanje in ljubezen do glasbe.
Prav tako zanimiva pa je zgodba gostova-
nja učencev in profesorjev Glasbene šole 
Niš. Pobudnica sodelovanja je bila gospa 
Sonja Nikolić, po rodu Ptujčanka, danes 
predsednica slovenskega društva Zdravica 
iz Niša. Pred nekaj leti je Nikolićeva s pi-
snimi prošnjami pomagala iskati klaviatu-
ro za potrebe pevskega zbora slovenskega 
društva iz Niša. Na razpis se je odzval gos-
pod Ignac Pančič, takratni v. d. ravnatelja 
naše šol,e in jim podaril instrument, ki ga 
naša šola ni več potrebovala. Ob začetku 
ravnateljevanja sem vsekakor imela vizijo 
povezovanja naše šole s sorodnim zavo-
dom izven meja Slovenije. Zato sem stopila 
v stik z gospo Sonjo Nikolić in dogovorili 
sva se za sodelovanje in povezavo z niško 
glasbeno šolo. Leta 2015 smo se skupaj z 
našimi profesorji in učenci odpravili v Niš. 
Imeli smo dva skupna koncerta, ki sta bila 
izjemno uspešna ne samo zaradi glasbene 
vsebine, ampak tudi zato, ker smo izmenja-
li izkušnje, spoznali njihovo kulturo, tradi-
cijo, kulinariko in zelo srčne ljudi, ki so bili 
izvrstni gostitelji. Ponovno smo se od 15. 
do 17. maja 2017 srečali v Slovenski Bistrici 
in gostili smo učence ter profesorje Glasbe-
ne šole Niš z ravnateljem gospodom Bori-
vojem Mladenovićem ter člani slovenskega 
društva Zdravica pod vodstvom predse-
dnice Sonje Nikolić. Ob tej priložnosti se 
še enkrat zahvaljujem vsem, ki so na ka-
kršenkoli način pomagali pri izvedbi tega 
gostovanja, ter staršem in družinam naših 
učencev, ki so v svoje domove gostoljubno 
sprejeli otroke iz Niša in poskrbeli za pri-
jetno počutje in bivanje. Ostali gostje so bili 
nameščeni v Hotelu Jakec, kjer je za njih 
poskrbela družina Juhart, pri tej donaciji 
namestitve je pomagal gospod Bojan Sinič. 

Skupni koncert naših in niških učencev se 
je zgodil 16. maja v čudoviti Viteški dvora-
ni bistriškega gradu, kjer nas je vse skupaj 
nagovoril župan, dr. Ivan Žagar, za prijetno 
druženje in pogostitev po koncertu pa je 
poskrbela Občina Slovenska Bistrica.Tovr-
stna sodelovanja so vsekakor pomembna 
za vse nas; na tak način širimo svoja ob-
zorja, nadgrajujemo svoja znanja in kar je 
najlepše – pridobivamo nove prijatelje.
Seveda ne smemo pozabiti na vaše tradi-
cionalne prireditve. Še posebej zanimiv 
je koncert, na katerem se predstavijo 
nekdanji učenci šole, ki so uspeli doma in 
v tujini. Pravi družabni dogodek je tudi 
božično-novoletni koncert. 
Pri načrtovanju in pripravi letnega de-
lovnega načrta za posamezno šolsko leto 
skrbimo za koncertno udejstvovanje, ki 
je ena od pomembnejših dejavnosti vsake 
glasbene šole. Številni razredni, oddelčni in 
tematski nastopi omogočajo mladim glas-
benikom nastopanje na odru, kjer pokažejo 
svoje pridobljeno znanje in veščine igranja 
na glasbilo. Vsak nastop je izziv tako za 
učence kot tudi za njihove mentorje, vsak 
nastop zahteva maksimalno angažiranost 
in predanost delu.
Božično-novoletni koncert je tradiciona-
len in na njem se predstavijo šolski orkestri 
in del baletnega oddelka. Žal se vsako leto 
srečujemo s prostorsko stisko na odru, saj 
imajo omenjene zasedbe določene tehnič-
ne zahteve in potrebe za kakovostno izved-
bo programa, pri čemer mislim predvsem 
na večjo zasedbo instrumentov – tolkala. 
Sama sem dirigentka harmonikarskega or-
kestra in vedno se spopadam s težavo ohra-
njanja koordinacije na izjemno majhnem 
prostoru v času dirigiranja. Včasih imam 
občutek, da med koncertom bolj skrbim za 
to, ali bom nemara zdaj zdaj padla z odra, 
kot pa s tem, kako vodim orkester (smeh)! 
Idejni vodja projekta »Nekoč in danes« je 
naš kolega Andrej Šmon, učitelj klarineta, 
ki vsako leto prevzame organizacijo in vo-
denje koncerta na svoj še posebej hudomu-
šen in sproščen način. Starše naših učencev 
smo si želeli znova spodbuditi k igranju 
instrumenta, ki so ga nekoč kot učenci 
glasbene šole tudi sam igrali, danes pa na 
našem koncertu skupaj s svojim otrokom 
nastopajo na našem odru. Prvič smo imeli 
pomislek, ali nam bo uspelo motivirati in 
prepričati starše za sodelovanje po najbrž 
mnogih letih premora, toda odziv je bil 
neverjeten. Vsi nastopajoči starši so nam 
bili iskreno hvaležni, da smo jih spodbudili 
k ponovnemu vadenju in igranju. Z istim 
naslovom pa bienalno organiziramo kon-
cert bivših učencev, ki so svojo glasbeno 

pot nadaljevali na Konservatoriju oziroma 
umetniški gimnaziji ali pa so študentje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani ali v tujini. 
Na tak način spremljamo njihov razvoj in 
smo neprestano v stiku. Pri našem vsakda-
njem delu se spopadamo s težavo, ko mo-
ramo včasih kljub odsotnosti učitelja pos-
krbeti za nemoten učni proces, in zato pot-
rebujemo nadomeščanje za manjkajočega 
učitelja. Takrat se hvaležno obrnemo na 
naše nekdanje učence, da nam priskočijo 
na pomoč, oni pa so ob tem deležni mož-
nosti preizkusiti se v razredu in pri delu z 
otroki in želim si ter verjamem, da bodo 
nekateri med njimi dobili svojo priložnost 
in nekoč postali člani našega kolektiva.
Vaši učenci redno osvajajo priznanja na 
državnih in tudi mednarodnih tekmova-
njih. Tudi v tem šolskem letu ni bilo nič 
drugače. Na katere dosežke ste še posebej 
ponosni?
Vsi dosedanji in letošnji dosežki naših 
učencev ter njihovih mentorjev in korepe-
titorjev so enakovredni in imajo poseben 
pomen za prepoznavnost in promocijo 
naše glasbene šole. Veliko jih je in ponos-
na sem na vsakega posebej in vse skupaj! 
Obdobje priprav na katerokoli tekmovanje 
zahteva vztrajnost, trdo delo, odrekanje 
prostemu času in veliko rednega vsakda-
njega vadenja. Izjemno vlogo imajo tudi 
starši, ki bodo otroka – tekmovalca – pod-
pirali in mu pomagali v kriznih trenutkih. 
Tudi vloga učitelja je še posebej pomemb-
na, kajti poleg glasbenega znanja in veščin 
mora obvladati tudi ostala področja peda-
gogike. Biti mora več kot odličen psiholog, 
vedeti mora, na kakšen način pristopiti 
k posamezniku, kako stopnjevati celoten 
razvoj, kako premagati ovire na poti in 
znati pravilno spodbujati otroka. Še večji 
izziv predstavlja ozaveščanje pomena tek-
movanja, kajti mnogokrat pozabljamo, da 
učinek tekmovanja ni samo rezultat v šte-
vilki. Odločitev za sodelovanje na tekmo-
vanju je korak naprej, proces pripravljanja 
na tekmovanje pa je tisto, kar največ šteje; 
je dolgoročna naložba za nadaljnje delo in 
napredovanje učenca, pa tudi mentorja in 
korepetitorja. Osebno podpiram sodelo-
vanja na tekmovanjih, ker menim, da je to 
poseben izziv za vsakega učitelja. V svojem 
pedagoškem obdobju sem veliko sodelo-
vala na tekmovanjih, bodisi kot mentorica 
učencem solistom kot tudi harmonikarske-
mu orkestru v želji, da spoznam, kako in 
koliko bodo drugi strokovnjaki ovrednotili 
moje delo in kje se trenutno nahajam v pe-
dagoškem procesu. Veliko časa in energije 
vedno namenim izbiri tekmovalnega pro-
grama, ki mora biti primeren za posame-
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znega tekmovalca in dovolj zahteven za 
težavnost tekmovalne kategorije, v kateri se 
učenec pomeri in predstavi. Nikoli do sedaj 
nisem v tekmovalni program nekega učen-
ca uvrstila skladbe, ki jo je nekoč neki pred-
hodni tekmovalec že igral; vedno iščem no-
vosti, saj je to tudi izziv za moj pedagoški in 
osebnostni razvoj.
Vseh teh uspehov ne bi bilo brez kakovo-
stnih učiteljev in sodobno urejenih pro-
storov šole. Že leta 2010, ko je šola stopila 
na samostojno pot, je vaš predhodnik, 
Ignac Pančič, začel z reševanjem prostor-
skih težav. Pred štirimi leti, ko ste prev-
zeli ravnateljevanje, ste nadaljevali z reše-
vanjem te problematike predvsem zaradi 
prezasedenosti dvorane s poukom. 
Strinjam se z vami; prvi pogoj za izvrsten 
uspeh je kakovosten kader, ki nesebično 
prenaša svoje znanje učencem, na drugem 
mestu pa so pogoji delovanja. Leta 2010 je 
gospod Pančič uspešno pričel z reševanjem 
prostorske problematike in je šoli priskrbel 
nove prostore za baletni oddelek (dvorano 
z garderobo), nekaj učilnic individualnega 
in skupinskega pouka ter pisarniške pro-

store za administrativno osebje. S prevze-
mom dela ravnateljice sem nadaljevala z 
reševanjem še obstoječe prostorske pro-
blematike, tako da smo skupaj z županom, 
dr. Ivanom Žagarjem, in ostalimi odgo-
vornimi na Občini Slovenska Bistrica do-
segli dogovor o postopnem prevzemu še 
preostalih prostorov v prvem nadstropju 
stavbe na Trgu svobode. Tako smo lani čas 
poletnih počitnic izkoristili za adaptacijo 
in ureditev prostorov za individualni pouk, 
pouk predšolske glasbene vzgoje, pouk 
tolkal, baletni kabinet s fundusom, pisar-
no pomočnice in arhiv. Pridobitev celot-
ne stavbe nam veliko pomeni, ker lažje in 
bolj kakovostno organiziramo pouk ter vse 
ostale dejavnosti šole. Nikakor ne smemo 
prezreti in pozabiti delovanja naših dveh 
dislociranih oddelkov, in sicer v Oplotnici 
(dejavnost glasbene šole izvajamo v grašči-
ni od septembra 2010) in v Poljčanah, kjer 
smo decembra 2015 prevzeli v upravljanje 
in uporabo prostore nekdanjega vrtca. Tudi 
ti pridobitvi vsekakor vplivata na kakovost 
in organizacijo pouka kakor tudi na splo-
šen odnos do glasbene šole, ki ni zgolj ena 

od dejavnosti znotraj osnovnošolskega iz-
obraževanja. Tudi letos načrtujemo adap-
tacijska dela v oddelku Poljčane, ker nam 
primanjkuje prostora za koncertno dejav-
nost. Pri tem imamo tudi veliko finančno 
podporo Občine Poljčane in župana Stani-
slava Kovačiča, ki razumeta naše težave in 
potrebe.
Ko ste prevzeli vodenje šole, ste dejali, da 
nameravate še okrepiti sodelovanje z vse-
mi izobraževalnimi ustanovami. Glede 
na vse, kar ste povedali v tem pogovoru, 
ste zagotovo na dobri poti ...
Če nekoliko zvrtim čas nazaj, lahko po-
vem, da je moja odločitev, da kandidiram 
za mesto ravnateljice, temeljila na podpori 
in zaupanju večine v kolektivu. Odgovorno 
delo – v času številnih sprememb na vseh 
področjih današnjega časa – zahteva ma-
ksimalno angažiranost in vključevanje na 
vseh področjih delovanja glasbene šole. 
Delo z ljudmi je čudovita izkušnja, za kate-
ro sem hvaležna in s katero osebnostno ras-
tem. V službo prihajam z velikim veseljem, 
vsak dan je – izziv.

Tomaž Ajd

Medobčinska turistična zveza Slovenska 
Bistrica objavlja

POVABILO UDELEŽENCEM 
23. AKCIJE OCENJEVANJA UREJE-
NOSTI OKOLJA ZLATA VRTNICA 

2017
1. Medobčinska turistična zveza Slo-
venska Bistrica razpisuje tradicionalno 
23. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja 
Zlata vrtnica 2017 in vabi k sodelova-
nju turistična društva ter vse ostale čla-
ne zveze, občine, krajevne skupnosti in 
vaške odbore, da ob ustreznem soglasju 
predlagajo kandidate.   
2. Akcija se uradno začenja takoj in pote-
ka na območju občin Slovenska Bistrica, 
Poljčane, Makole in Oplotnica.
3. Ocenjevalna merila so usklajena s 
splošno uveljavljenimi merili ocenje-
vanja urejenosti okolja in predstavljajo 
osnovo ocenjevalnega lista:
–celovitost urejenosti okolja (urejenost 
objekta in skladnost z okoljem, delež 
lastne kreativnosti in delovnega prispev-
ka),
–urejenost objekta kot arhitekturne celo-
te (vzorno urejeno pročelje in vseh fasa-
dnih površin),
–urejenost okolice objekta, trata (nego-
vanost zelenih površin, kakovost, urejen 

travnati rob, cvetoči travnik),
–nasadi (skladnost zasaditve dreves, 
grmovnic, trajnic in sezonskega cvetja),
–zelenjavni vrt (umeščenost, skladnost, 
pestrost z mešanimi nasadi),
–grajene površine (ograje, utrjene površi-
ne, nadstrešnice, vodni elementi, prostori 
za druženje, zimski vrt, paviljon ipd.),
–okna, balkoni, terase (sezonsko cvetje, 
trajni nasadi, skladnost, izvirnost).
4. Način prijave
Za sodelovanje v akciji se lahko z izpol-
njeno prijavnico in priloženimi fotografi-
jami okolja prijavijo kandidati s sedežem 
ali stalnim prebivališčem na območju 
štirih omenjenih občin. Kandidate lahko 
predlagajo turistična društva in vodstva 
krajevnih skupnosti.
Prijave sprejemamo najpozneje do 31. 
julija 2017 na naslovu TIC Slovenska Bi-
strica, Trg svobode, z izpolnjeno prijav-
nico z vsemi potrebnimi podatki (naslov, 
telefonska številka, elektronski naslov) in 
priloženimi fotografijami, tudi po elek-
tronski pošti (nepopolne prijave ne bomo 
upoštevali) na naslov info@tic-sb.si
5. Kategorije ocenjevanja
5.1. zasebne stanovanjske hiše
5.2. naselja in ulice
5.3. balkonske zasaditve,

ZLATA VRTNICA 2017 
5.4. kmetije
5.5. objekti splošnega družbenega pome-
na
V vsaki kategoriji bo komisija izbrala 
dobitnike zlatih, srebrnih in bronastih 
vrtnic, razen če so kandidati manj kot 3 
(trije); tedaj se podeli eno samo prizna-
nje v kategoriji. Sodelujoči soglašajo, da 
lahko imena nagrajencev in fotografije 
organizator posreduje medijem za obja-
vo.  
6. Ocenjevalna komisija akcije Zlata vr-
tnica 2017
Na podlagi prijav in morebitnega pre-
dizbora posameznih turističnih društev 
končni izbor nagrajencev opravi poseb-
na ocenjevalna komisija v sestavi Leo-
pold Turk, Vesna Eberhart Čelan, Mari-
jana Jereb, Viktor Horvat, Milena Furek, 
Aljaž Jelen in Ivana Pečovnik.
7. Slovesna razglasitev
Slovesna razglasitev bo ob svetovnem 
dnevu turizma v petek, 29. septembra 
2017, ob 18. uri. Lokacijo razglasitve bo 
organizator pravočasno objavil v lokal-
nih medijih.

Leopold TURK,
predsednik UO Medobčinske turistične 

zveze Slovenska Bistrica
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LETOŠNJA 
BERA USPEHOV 
SREDNJE  ŠOLE 
SLOVENSKA B ISTRICA

Dijaki SŠSB so v šolskem letu 2016/17 na-
nizali precej uspehov in več kot dostojno 
zastopali barve šole. Pomembnejše rezultate 
povzemamo – dodajamo še nekaj slik, za ka-
tere verjamemo, da kdaj povedo tudi več kot 
besede – in ponovno čestitamo vsem tekmo-
valcem in nagrajencem.
TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE
Mentorici: Vera Cunk Manič in Violeta Vivod
Dijaki so se 26. januarja 2017 pomerili v zna-
nju biologije. Dijaki 3. in 4. letnikov so se 
pomerili iz vsebin celotnega obveznega pro-
grama za splošno gimnazijo, za dijake 1. in 2. 
letnikov pa je bila letošnja tema povezana s 
favno in floro presihajočih jezer. 
Najbolje uvrščeni dijaki po posameznih le-
tnikih in dobitniki bronastega priznanja so:
1. letnik
–1. mesto: Žan Hozjan, 1. b
–2. mesto: Urška Hozjan, 1. b
–2. mesto: Niko Justinek, 1. b
2. letnik
1. mesto: Fiona Jožefa Jovič, 2. a
3. letnik
–1. mesto: Špela Ačko, 3. b
–2. mesto: Lara Miklič, 3. b
–3. mesto: Lucija Klauž, 3. b
–4. mesto: Andrej Kamenšek, 3. b
4. letnik
–1. mesto: Katja Šlamberger, 4. b
–2. mesto: Vita Štefane, 4. a
–3. mesto: Katja Potisk, 4. a
Državno tekmovanje je potekalo 18. marca 
na ljubljanski pedagoški fakulteti. Udeležili 
so se ga naslednji dijaki: Žan Hozjan, 1. b, Fi-
ona Jožefa Jovič, 2. a, Špela Ačko, 3. b, Katja 
Šlamberger, 4. a, in Vita Štefane, 4. a.
TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE
Mentor: mag. Marko Žigart
V letošnjem šolskem letu je potekalo fizikal-
no tekmovanje na več ravneh. 8. marca je bilo 
šolsko tekmovanje, na katerem je tekmovalo 
35 dijakinj in dijakov. Dijaki prvih letnikov so 
tekmovali v skupini 0. Prvi trije zmagovalci 
so bili Niko Justinek (1. b), Izidor Gregorič (1. 
b) in Uroš Sobotič Verdnik (1. a), ki so prejeli 

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Ela 
Plavec in Luka Kovačič iz 3. b in osvojila bro-
nasto priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE
Mentorica: Tanja Dabanovič 
V letošnjem šolskem letu smo decembra iz-
vedli šolsko tekmovanje v znanju angleščine. 
Na regijsko tekmovanje IATEFL, ki je poteka-
lo 13. februarja v Celju, se je uvrstilo devet di-
jakov, in sicer: Anže Kac (3. a), Ema Leskovar 
(3. a), Nika Podgrajšek (3. a), Ana Katarina 
Podlesnik (3. a), Miha Stopar (3. a), Ela Pla-
vec (3. b), Lucija Klauž (3. b), Špela Ačko (3. 

bronasto priznanje. Dijaki višjih letnikov so 
tekmovali v skupinah 1, 2 in 3. 
Na regijsko tekmovanje, ki je bilo 17. marca v 
Šolskem centru Slovenj Gradec, so se uvrsti-
li Niko Justinek (1. b), Klemen Keršič (2. a), 
Stela Kušar (2. b), Izidor Rojs (2. b), Tjaša 
Vršec (2. a), Katarina Brdnik (2. b), Jan No-
vak (2. a), Anže Kac (3. a), Andrej Kamen-
šek (3. b), Laura Brence (3. a), Lara Miklič (3. 
b), Denis Jevšenak (3. b), Tine Dabanović (4. 
b), Melanie Jozić (4. b) in Tomaž Strelec (4. 
a). Na tej ravni so prejeli bronasto priznanje 
Klemen Keršič, Niko Justinek, Stela Kušar in 
Anže Kac. Klemen Keršič je dosegel 3. mesto 
v 1. skupini, s čimer se je uvrstil na državno 
tekmovanje, ki je bilo 8. aprila na Prvi gim-
naziji Maribor. Na državnem tekmovanju se 
je dobro odrezal in prejel srebrno priznanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU ŠPANŠČINE
Mentorica: Maja Kodrič Crnjakovič
Tekmovanja v znanju španskega jezika za di-
jake tretjih letnikov se je letos udeležilo pet 
dijakov: Ela Plavec, Ela Pecovnik Tomažič, 
Nika Kužner, Tina Predan in Luka Kovačič. 

b) in Urška Kleindienst (3. b).
Na državno tekmovanje, ki je potekalo marca 
v Ljubljani, sta se uvrstili Lucija Klauž in Špe-
la Ačko, ki sta prejeli srebrno priznanje.

Pred znamenitim Lennon Wall

V Murcii

Evropski dan jezikov

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE 
ZA 2. LETNIKE
Mentorica: Nataša Gumilar Papotnik
Letos smo se z oglasom na temo All Different 
All Equal udeležili državnega tekmovanja iz 
angleščine za 2. letnike, ki ga organizira dru-
štvo IATEFL. Tekmovanja so se udeležile di-
jakinje 2. a in 2. b-razreda, in sicer Ela Novak, 
Katarina Tič, Monika Globovnik, Katarina 
Brdnik in Neja Dover. Prejele so srebrno pri-
znanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠČINE
Mentorica: Mateja Lešnik
Tudi letos so dijaki naše šole tekmovali v zna-
nju nemškega jezika. Šolsko tekmovanje je 
potekalo 7. januarja. Bronasto priznanje sta 
prejeli Nika Podgrajšek iz 3. a in Fiona Jovič 
iz 2. a-razreda. 
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 9. fe-
bruarja, so se uvrstili štirje dijaki: Nika Pod-
grajšek, 3. a, Fiona Jožefa Jovič, 2. a, Urška Se-
laković, 2. a, in Aljaž Erker, 2. a. Vsi so prejeli 
srebrno priznanje, Fiona Jožefa Jovič pa si je 
drugo mesto v svoji kategoriji delila še z dve-
ma dijakoma.
PREVAJALSKO TEKMOVANJE JUVENES 
TRANSLATORES
Mentorica: Maja Kodrič Crnjakovič
Vseevropskega prevajalskega tekmovanja 
Juvenes Translatores so se udeležili Špela 
Ačko, Lucija Klauž, Ela Plavec, Luka Kovačič 
in Tina Predan iz 3. b. Ela Plavec je prejela 
priznanje za poseben dosežek – izjemno ka-
kovosten prevod. Dijaki, rojeni leta 1999, so 
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prevajali iz angleškega in španskega jezika v 
materinščino.

TEKMOVANJE V ZNANJU EKONOMIJE
Mentor: mag. Boštjan Petak
23. marca je na Srednji ekonomski šoli v Ma-
riboru potekalo 18. državno tekmovanje v 
znanju ekonomije. V kategoriji ekonomskih 
strokovnih šol so se ga udeležile dijakinje Ser-
geja Juhart, Barbara Kukovič in Tanja Stegne 
iz 3. č-razreda. Sergeja Juhart je osvojila od-
lično srebrno priznanje, Tanja Stegne in Bar-
bara Kukovič pa bronasto.
TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
Mentorica: Cirila Hajšek Rap
Dosežki dijakov naše šole, ki so nas odlično 
zastopali na tekmovanju: 
–Nejc Pačnik: 1. mesto (veliki gospodinjski 
aparati) in zlato priznanje,
–Milica Stojilković: 4. mesto (obutev) in sre-
brno priznanje,
–Đula Budimlić: 9. mesto (živila) in srebrno 
priznanje,
–Vanessa Šift: 10. mesto (kozmetika) in sre-
brno priznanje,
–Patrik Arnuš: 5. mesto (barve in laki) in bro-
nasto priznanje,
–Žan Podbregar: 9. mesto (mali gospodinjski 
aparati) in bronasto priznanje,
–Nastja Grobelnik: 10. mesto (konfekcija) in 
bronasto priznanje.

Dario-ura španščine 
z naravnim govorcem

2016. Udeležilo se ga je 71 dijakov, 51 dijakov 
pa je doseglo bronasto priznanje.
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 19. 
novembra 2016 v Lendavi, so se uvrstile: Gala 
Trajkovič, 4. b, Melanie Jozić, 4. b, in Eva Bol-
ko, 2. b., ki so vse dosegle srebrno priznanje

Podjetniški vikend

Tortilje

TEKMOVANJE V ZNANJU LOGIKE 
Mentor: Primož Riegler
Šolsko tekmovanje, Srednja šola Slovenska 
Bistrica, 29. september 2016, sodelovalo je 
44 dijakov
Bronasto priznanje:
•1. letnik:
Lucija Žilavec, Izidor Gregorič, Kaja Gajšt, 
Niko Justinek, Maša Korošec
•2. letnik:
Kaja Strnad, 2. b; Stela Kušar, 2. b; Laura 
Ramšak, 2. a; Tjaša Vršec, 2. a; Ines Tomažič, 
2. a
•3. letnik:
Anže Kac, 3. a; Daša Pučnik, 3. a; Lea 
Gerečnik, 3. b; Patricija Brdnik, 3. b
•4. letnik:
–Rok Cafuta, 4. a
Državno tekmovanje, Fakulteta za elek-
trotehniko, Ljubljana, 12. november 2016 
Sodelovali so: Lucija Žilavec (1. a), Kaja 
Strnad (2. b), Stela Kušar (2. b), Anže Kac (3. 
a) in Rok Cafuta (4. a).
Srebrno priznanje:
Rok Cafuta, 4. a
Zlato priznanje:
–Kaja Strnad, 2. b
–Anže Kac, 3. a
TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČI-
NE
Mentorja: mag. Gregor Artnik in Maja Kod-
rič Crnjakovič
Območno tekmovanje, 25. januar, ŠC Ptuj
Skupina gimnazijcev 1. in 2. letnika (mag. 
Gregor Artnik):
–Katarina Tič (2. a) 
–Nika Sajko (2. b) – 10. mesto v kategoriji
Skupina gimnazijcev 3. in 4. letnika (Maja 
Kodrič Crnjakovič): 
–Amadeja Kangler (3. a) – 3. mesto v kate-
goriji
–Ana Katarina Podlesnik (3. a) – 15. mesto 
v kategoriji
–Lucija Klauž (3. b) – 12. mesto v kategoriji
–Vita Štefane (4. a) – 18. mesto v kategoriji
–Melanie Jozić (4. b) – 14. mesto v kategoriji
Državno tekmovanje, 11. marec, OŠ Dušana 
Flisa Hoče
Na državno tekmovanje se je uvrstila Amade-
ja Kangler in prejela srebrno priznanje.

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATI-
KE
Mentorji: Mateja Petrič Podvršnik, Urška 
Krušič, Primož Riegler, Ljubo Gričnik
Šolsko tekmovanje, Srednja šola Slovenska 
Bistrica, 16. marec, sodelovalo je 68 dijakov
Bronasto priznanje
Kategorija A
•1. letnik:
Niko Justinek, Maša Korošec, Vitan Šlamber-
ger, Domen Krajnc, Neža Berlič, Vita Mikulič 
Vernik
•2. letnik
Katarina Brdnik, Stela Kušar, Laura Ramšak, 
Anja Sobočan, Eva Berdnik
•3. letnik
Lea Gerečnik, Špela Ačko, Laura Brence, 
Daša Pučnik, Lara Kodrič, Lara Miklič
•4. letnik
Rok Cafuta, Andraž Kovač
Kategorija B
-Žiga Smogavec (1. c)
-Xunmiao Pan (4. č)
DRŽAVNO TEKMOVANJE, I. gimnazija, 
Maribor, 22. april
Sodelovali so: Žan Hozjan (1. b), Tjaša Vršec 
(2. a), Špela Ačko (3. b) in Žiga Smogavec (1. 
c)
Srebrno priznanje
–Žan Hozjan, 1. b
–Tjaša Vršec, 2. a 
–Špela Ačko, 3. b
MEMORIADA
Mentor: Ljubo Gričnik
Šolsko tekmovanje, Srednja šola Slovenska 
Bistrica, 14. in 15. februar
Kategorija juniorji
Bronasto priznanje:
Ema Klemenčič, Neža Berlič, Žiga Smogavec
Kategorija odrasli
Bronasto priznanje: 
Urška Modrič
Državno tekmovanje, Brežice, 25. marec
Kategorija odrasli
Zlato in srebrno priznanje:
Urška Modrič; tudi prejemnica zlatega odlič-
ja (za izenačenje državnega v disciplini ab-
straktne slike, 15 min)
RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Mentor: Urška Krušič
V letošnjem šolskem letu smo prvič tekmo-
vali iz razvedrilne matematike. Žan Hozjan 
iz 1. b se je uvrstil na državno tekmovanje, 
ki je bilo 26. novembra na Gimnaziji Franca 

Ogled Antigone v Drami

TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNO-
VODSTVA
Mentorica: Andreja Šulek
Državnega tekmovanja iz znanja računovod-
stva, ki je potekalo 12. aprila v Slovenski Bi-
strici, so se udeležili štirje dijaki naše šole. Na 
višjem nivoju sta tekmovali Tanja Stegne, ki je 
osvojila srebrno priznanje, in Laura Višnar, ki 
je osvojila bronasto priznanje. Na osnovnem 
nivoju sta barve naše šole zastopala Nuša 
Ganzitti (srebrno priznanje) in Eldin Bajrič 
(bronasto priznanje). 
REZULTATI TEKMOVANJA V ZNANJU 
O SLADKORNI BOLEZNI 
Mentorica: Violeta Vivod
Šolsko tekmovanje je potekalo 14. oktobra 
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ru. Članice prve ekipe (Urška Pirec, Urška 
Hozjan in Eva Simonič) so osvojile srebrno 
priznanje, člani druge ekipe (Perina Slapnik, 
Izidor Gregorič in Niko Justinek) pa so osvo-
jili zlato priznanje.
MEDNARODNI FESTIVAL: VEČ ZNA-
NJA ZA VEČ TURIZMA
Mednarodni festival Več znanja za več turiz-
ma je letos potekal januarja v Ljubljani. Šest 
dijakov se je predstavilo s turistično razisko-
valno nalogo z naslovom Z bicikli in Attemsi. 
Dosegli so srebrno priznanje mednarodnega 
festivala. Mentorici sta bili Simona Luetič in 
Vesna Sever.
Sodelujoči dijaki: 
Doris Dorontić (2. č), Mateja Breznik (2. č), 
Katja Šlamberger (4. b), Lea Gerečnik (3. a), 
Luka Mihajlovič (1. b), Lucija Varja Janžeko-
vič (4. b)
DRŽAVNO TEKMOVANJE SLOVENŠČI-
NA IMA DOLG JEZIK
Mentorja: Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja 
Eigner
Regijsko tekmovanje Slovenščina ima dolg 
jezik
Na letošnjem regijskem tekmovanju Sloven-
ščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 
5, so dijaki naše šole sodelovali s kar šestimi 
kratkimi filmi: Deček v ogledalu, Božični 
klasik, Ne(živa), Hipotermija, 7 pogledov in 
z muzikalom Sofija. Vseh šest je doseglo sre-
brno priznanje. 
Državno tekmovanje Slovenščina ima dolg 
jezik
Srebrno priznanje in priznanje za poseben 
dosežek:
Muzikal Sofija
Dijaki: Andraž Kovač, Laura Brence, Katari-
na Žilavec, Stela Kušar, Rok Horvat Baaron, 
Ditka Založnik.
DRŽAVNI FILMSKI FESTIVAL ZOOM
Mentorja: Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja 
Eigner
Film 7 pogledov uvrščen med deset najbolj-
ših v državi.
FESTIVAL AMATERSKEGA IN USTVAR-

Sicilija

Miklošiča Ljutomer, in osvojil srebrno pri-
znanje.
TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE 
MATEMATIKE IN STATISTIKE
Mentorica: Lidija Pahič
Šolskega tekmovanja, ki je bilo 9. marca, se je 
udeležilo 19 dijakov. 
15. državnega tekmovanja, ki je potekalo 31. 
marca na Ekonomski in trgovski šoli v Breži-
cah, sta se na področju poslovne matematike 
udeležili Tanja Stegne in Laura Višnar iz 3. 
č. Dijakinji sta prejeli srebrno priznanje. Dr-
žavnega tekmovanja s področja statistike sta 
se udeležili Xunmiao Pan (4. č), ki je prejela 
srebrno priznanje, in Tina Vešnik (4. č), ki se 
je uvrstila na prvo mesto in prejela zlato pri-
znanje.
RAZISKOVALNO DELO
Na regijskem srečanju mladih raziskovalec 
Zgornjega Podravja sta naslednji nalogi za-
sedli tretje mesto:
• Naslov: Imaš idejo? Ustanovi start-up!
Avtorici: Nuša Vrhunec, Sanja Ravš
Mentorica: Andreja Šulek
• Naslov: Vsebnost vitamina C v svežem, su-

šenem in liofiliziranem sadju
Avtorici: Lea Gerečnik in Melanja Kropec
Področje: kemija in kemijska tehnologija
Mentorica: mag. Damijana Gregorič
Somentorica: dr. Maja Leitgeb (Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru)
NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE 
Mentorji: Vera Cunk Manič, mag. Damijana 
Gregorič in mag. Marko Žigart
Dijaki 1. in 2. letnika so se pomerili v reševa-
nju nalog s področja naravoslovja, torej bio-
logije, kemije in fizike. Izbirno naravoslovno 
tekmovanje je potekalo 22. novembra 2016.
Uvrstitve dijakov 1. letnika:
Izidor Gregorič (1. b), Niko Justinek (1. b), 
Neven Otorepec (1. a)
Najvišje uvrščeni dijaki 2. letnika:
Klemen Keršič (2. a),  Katarina Brdnik (2. b),  
Eva Bolko (2. b),  Vesna Kohne (2. a)
Na državno tekmovanje v znanju naravo-
slovja, ki je bilo 21. januarja, sta se uvrstila 
Klemen Keršič iz 2. a in Izidor Gregorič iz 1. 
b. Klemen Keršič je dosegel srebrno prizna-
nje, bronasto priznanje pa so dosegli Izidor 
Gregorič, Vesna Kohne, Niko Justinek, Neven 
Otorepec, Vito Šretl in Klemen Keršič.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo deset 
dijakov, tekmovanja se je udeležilo pet dija-
kov.
TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 
Mentorici: Mateja Petrič Podvršnik in Jasna 
Županič
Šolsko tekmovanje je potekalo 17. januarja. 
Udeležilo se ga je 44 dijakov. Na območno 
tekmovanje, ki je potekalo 9. marca na Škofij-
ski gimnaziji Antona Martina Slomška Mari-
bor, se je uvrstilo sedem dijakov. Na državno 
tekmovanje, ki je potekalo 7. aprila na OŠ 
Gornja Radgona, sta se uvrstili dve dijakinji.
Bronasto priznanje so dobile Daša Pučnik in 
Špela Pahič pod mentorstvom Jasne Županič 
ter Tina Vešnik pod mentorstvom Mateje 
Petrič Podvršnik, srebrno priznanje je dobila 
Sergeja Juhart pod mentorstvom Mateje Pe-
trič Podvršnik, zlato priznanje pa Tina Vešnik 
pod mentorstvom Mateje Petrič Podvršnik.
TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE
Mentor: Iztok Utenkar
Šolskega tekmovanja iz zgodovine, ki je po-
tekalo 20. januarja, se je udeležilo 49 dijakinj 
in dijakov. Bronasta priznanja so osvojili: To-
maž Strelec, Rok Cafuta, Tina Črešnar, Urška 
Pristovnik, Patricija Vrentuša, Špela Pahič 
(vsi 4. a), Žiga Orešič, Vito Zupančič (oba 4. 
b), Anže Kac, Tadej Mušič, Nika Podgrajšek, 
Amadeja Kangler, Jana Čoh, Ditka Založnik, 
Žan Zafošnik (vsi 3. a), Laura Kraševec, Mi-
loš Mrđa Podčedenšek, Neli Koren, Denis 
Jevšenak (vsi 3. b), Maša Korošec (1. b).
Državno tekmovanje je potekalo 1. aprila v 
Celju, udeležili pa so se ga dijaki 45 gimna-
zij in 28 strokovnih tehniških šol. Barve naše 
šole so zastopali: Tomaž Strelec, Anže Kac, 
Laura Kraševec, Rok Cafuta in Tadej Mušič. 
Zlatih in srebrnih priznanj letos niso osvojili.
ZGODOVINSKI KVIZ
Mentor: mag. Marjan Kampuš
14. aprila sta se dve ekipi dijakinj in dijakov 
1. b udeležili zgodovinskega kviza na temo 
Izumi in iznajdbe. Kviz, ki ga je organiziral 
Muzeja narodne osvoboditve, je potekal v 
prostorih Fotografskega muzeja v Maribo-

ZAPIRAMO!!!

Odprto: pon.-pet.: 8-19.00, sob.:8-12.00
TC Mercator, Ljubljanska 36, Slov. Bistrica

• ODPRODAJA VEČ KOT 
1.000 IZDELKOV

• ZNIŽANI VSI 
PRODAJNI ARTIKLI

p o h i t i t e !

T E K M O VA N J E 
BOBER – MED-
NARODNO TEK-
MOVANJE V IN-
FORMACIJSKI IN 
RAČUNALNIŠKI 
PISMENOSTI
Mentor: Darko Ko-
rošec
Na državnem tek-
movanju v računal-
niškem in logičnem 
razmišljanju Bober, 
ki je bilo 14. januar-
ja 2017 v Mariboru, 
je Luka Šoštar iz 1. 
a-razreda osvojil sre-
brno priznanje.
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JALNEGA FILMA FAF
Mentorja: Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja 
Eigner
Muzikal Sofija se je uvrstil med deset najbolj-
ših filmov v državi.
Dijaki: Andraž Kovač, Laura Brence, Katari-
na Žilavec, Stela Kušar, Rok Horvat Baaron, 
Ditka Založnik.
FESTIVAL MLADINSKE FILMSKE 
USTVARJALNOSTI VIDEOMANIJA
Mentorja: Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja 
Eigner
Nagrado ne me sekirat in nagrado za najboljši 
film sta prejela dijaka Žan Zafošnik in Timo-
tej Kresnik za film 7 pogledov.
TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE ZA 
PREGLOVE PLAKETE
Mentorici: mag. Damijana Gregorič in Vio-
leta Vivod
Šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglo-
ve plakete je potekalo v 6. marca. Udeležilo se 
ga je 48 dijakov.
Bronaste Preglove plakete prejmejo:
Izidor Gregorič, 1. b, Žan Hozjan, 1. b, Kaja 
Gajšt, 1. a, Stela Kušar, 2. a, in Kaja Prosenak, 

4. a.
Na državno tekmova-
nje, ki je potekalo 6. 
maja na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko 
tehnologijo v Lju-
bljani, so se uvrstili: 
Izidor Gregorič, 1. b, 
Stela Kušar, 2. b, Neli 
Prosenak, 3. a, in Kaja 
Prosenak, 4. a.
Izidor Gregorič, Stela 
Kušar in Kaja Prose-
nak so dosegli srebrno 
Preglovo plaketo iz 
znanja kemije.
T E K M O V A N J E 
POPRI
Mentorica: Simona Luetič
Tekmovanje Popri – tekmovanje za najboljšo 
poslovno idejo. Dijakinje so se predstavile s 
poslovnim modelom Tavžentroža in osvojile 
tretje mesto na državnem tekmovanju, ki je 
potekalo v mesecu aprilu v SNG Nova Go-
rica. Dekleta so dobila priložnost predstavi-

BUDIMPEŠTA IN 
ERASMUS+

Na lepo nedeljsko dopoldne smo se v na-
petem pričakovanju zbrali na železniški 
postaji Pragersko. Vsi nestrpni smo težko 
dočakali vlak, ki nas je popeljal v prelepo 
Budimpešto novim dogodivščinam nap-
roti. Da smo lahko doživeli to pustolovšči-
no, smo se morali v šoli krepko dokazati z 
različnimi projektnimi nalogami v angle-
škem jeziku.
Spoznavanje učencev in učiteljev drugih 
držav nas je čakalo že prvi večer, večino 

pa smo spoznali naslednji dan. Hitro smo 
ugotovili, kdo rad klepeta, igra karte in 
je odprt za nove izzive. Po potepanju in 
spoznavanju Budimpešte nas je čakalo 
delo. V okviru projekta ERASMUS+, šol-
ska partnerstva, se je v Budimpešti zbrala 
zelo raznolika druščina iz sedmih evrop-
skih držav. Vsaka država(Slovenija, Italija, 
Nemčija, Estonija, Portugalska, Litva, Ma-
džarska)se je predstavila s svojimi najpre-
poznavnejšimi značilnostmi. Predstavili 
smo šolski sistem, gospodarsko sliko naše 
Slovenije in naš domači kraj.Našim novim 
prijateljem smo ponudili tradicionalno 
potico in gibanico, ki so ju spekle pridne 
babice, mame in sestre. 
Naši gostitelji so nam predstavili tudi 
košček svoje zgodovine, ogledali smo si 
Trg herojev, parlament, Budimski grad, 
v katerem je sedaj Narodna galerija, Ma-

tijevo katedralo, bazilikoin se popeljali z 
najstarejšo ohranjeno podzemno železni-
co na svetu. V sklopu projektnih dejavno-
sti smo obiskali tovarno ZwakUnicum in 
si ogledali prostore zelo uspešnega podje-
tja GE (General Electric).
Madžarski učenci so nam pripravili iska-
nje zaklada, pri čemer smo morali upo-
rabiti vsa svoja znanja in spretnosti, da 
smo opravili zastavljene naloge. Spoznali 
smo nekaj staršev madžarskih učencev, ki 
so uspešni podjetniki, in izvedeli, katera 
vprašanja, znanja in spretnosti zanimajo 
njihove delodajalce, ko zaposlujejo kader.
Zadnji večer smo se ob sončnem zaho-
du odpeljali po reki Donavi in si ogledali 
lepote Budimpešte še z drugega zornega 
kota. Po napornem delu (različne predsta-
vitve, delavnice in ogledi podjetij) pa smo 
komaj čakali, da bomo lahko pokukali v 
njihove prodajalne. Ravno tako pa nas bo 
na obisk Budimpešte spominjala vožnja 
z razgledniškim kolesom. Budimpešta 
iz zraka v večernem času, tudi to je po-
sebno doživetje. Izmenjavanje e-poštnih 
naslovov, objemi in lepe želje za vnaprej 
so zaključili naše druženje. Jutro, ko smo 
se odpravili domov, je prišlo prehitro. Še 
zadnja vožnja s podzemno, prihod naše-
ga vlaka, tesnoba v želodcu, pa kljub temu 
veselje ob skorajšnjem snidenju z doma-
čimi.
Budimpešta, nasvidenje do naslednjič.

Natalija Koprivnik, učiteljica na OŠ 
Gustava Šiliha Laporje

tve naloge na mednarodnem tekmovanju v 
+mestu Oswego v državi New York v mesecu 
juniju. 
Sodelovale so naslednje dijakinje:
Nastja Gačnikar (3. č), Sergeja Juhart, 3. č
Laura Višnar, 3. č

Mag. Pika Smogavec in 
mag. Gregor Artnik
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USTVARJALNOST IN RAZISKOVALNOST 
OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 
Priprava raziskovalnih nalog je za učence 
prvo srečanje s samostojnimi raziskavami, 
ki vključujejo zbiranje osnovnih informa-
cij, njihovo obdelavo, razlago novih spo-
znanj in iskanje možnosti njihove upora-
be. Na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo v 
raziskovalno delo že dobro vpeljani, naši 
začetki raziskovanja pa segajo v šolsko leto 
2001/2002. Na začetku smo tipali, iz leta v 
leto pa postajali pogumnejši, samozave-
stnejši in smelejši. K temu je pripomogel 
predvsem sistematičen pristop. Sedaj se 
lahko pohvalimo s kakovostno izdelanimi 
raziskovalnimi nalogami, z usposobljeni-
mi mentorji na področju raziskovanja in 
s konstantnim zanimanjem učencev za 
raziskovalno delo. Slednje je tolikšno, da 
smo morali v preteklem šolskem letu obli-
kovati kriterije, ki jih morajo izpolnjevati 
mladi raziskovalci. 
Vsako leto znova smo mentorji ponosni 
na naše učence, saj prizadevno in odgo-
vorno pristopajo k delu. V šolskem letu 
nastane tudi do devet raziskovalnih nalog. 

Raziskovalci 2016

Kakovostno delo pa je vedno znova tudi 
vidno nagrajeno.Izvirne in uspešno pred-
stavljene raziskovalne naloge učencem 
prinašajo visoke uvrstitve na regijskih in 
državnih srečanjih. 
V letošnjem šolskem letu smo se še po-
sebej ponosni pripeljali iz OŠ Gorišnica, 
kjer je potekalo regijsko tekmovanje mla-
dih raziskovalcev pod okriljem ZRS Bistra 
Ptuj. Priznanja vseh naših raziskovalcev 
so se lesketala v enakih, zlatih barvah. 
Štiri raziskovalne naloge so se uvrstile na 
državno srečanje mladih raziskovalcev v 
Murski Soboti. Naše raziskovalne naloge 
so zajemale različna raziskovalna področ-
ja: od matematike, tehnike in tehnologije, 

Raziskovalci 2017

kemije, sociologije do etnologije. Temati-
ke raziskovalnih nalog so izvirne in v ve-
liki meri izhajajo iz lokalnega okolja, kar 
daje nalogam še posebno dodano vred-
nost. 
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti Ob-
čini Slovenska Bistrica, ki finančno pod-
pira raziskovalno delo mladih s sofinan-
ciranjem ZRS Bistra Ptuj. Prav tako pa 
se želimo zahvaliti tudi naši ravnateljici, 
Margareti Voglar, ki nas spodbuja, pohvali 
in verjame v nas in naše delo. 
Zavedamo se, da je razvijanje raziskoval-
nih sposobnosti pri mladih edinozago-
tovilo za preživetje slovenskega naroda v 
evropskih integracijah. V mladih želimo 
vzbuditi ustvarjalnost, ki je, po mnenju 
sedaj že pokojnega velikana dr. Antona 
Trstenjaka, osnovni pogoj za preživetje 
maloštevilnega naroda.

Mateja Zupanec in 
Marjetka Čas
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DOSEŽKI
GLASBENE ŠOLE 

V bistriški glasbeni šoli so se v drugi polo-
vici šolskega leta v mrzlem februarju naši 
mladi glasbeni umetniki udeležili 20. re-
gijskega tekmovanja mladih glasbenikov 
Štajerske in Pomurja, ki je potekalo na 
Ptuju, v Slovenski Bistrici, Ormožu in v 
Mariboru v disciplinah trobenta, harmo-
nika, komorne skupine s klavirjem, po-
zavna, evfonij, klavirski duo, tolkala in ki-
tarski duo, ter dosegli zavidljive rezultate. 
Pusta Hrusta smo iskali na nastopih v Slo-
venski Bistrici kakor tudi na dislociranih 
oddelkih v Oplotnici in v Poljčanah, se 
posladkali s krofi in občudovali ne le glas-
bo, zaigrano na najrazličnejših glasbilih, 
temveč tudi izvirne in edinstvene pustne 
maske ter z veseljem gledali šeme, ki so 
jih nosile. Marec smo obeležili s sodelova-

njem mladih glasbenikov – tistih, ki so na 
prejšnjem, regijskem tekmovanju doseg-
li dovolj visoko število točk – na 46. dr-
žavnem tekmovanju mladih glasbenikov 
Slovenije (TEMSIG), tekmovanju z vedno 
večjo zahtevnostjo, zaradi česar mentorji 
in korepetitorji učence tekmovalce vsako 
leto še posebej skrbno in vestno priprav-
ljajo dolge mesece, da nato zablestijo na 
tekmovalnem odru. Na slavnostni akade-
miji ob občinskem prazniku Občine Slo-
venska Bistrica v Viteški dvorani gradu 
je sodeloval harmonikarski orkester pod 
vodstvom Radmile Bikić Magdić, v stari 
dvorani mariborskega Slovenskega naro-
dnega gledališča pa se je odvila tradicio-
nalna baletna produkcija, katere organiza-
cija kakor tudi idejna zasnova je vedno v 

delčne nastope, prisostvovali smo odlič-
nemu koncertu profesorjev Akademije za 
glasbo v Vzhodnem Sarajevu, z njimi po 
koncertu pokramljali, našim učencem od-
delkov za klavir in kitaro pa so dan za tem 
v dopoldanskih delavnicah neposredno 
prenašali svoje znanje. Naš harmonikarski 
orkester je sodeloval na 9. srečanju harmo-
nikarskih orkestrov Slovenije na Jeseni-
cah, pevski zbor pod vodstvom Petre Turk 
Rupreht se je uspešno predstavil na obmo-
čni reviji pevskih zborov na Šmartnem na 
Pohorju, na Orffomaniji v Ljubljani (sre-
čanje Orffovih skupin) so zaigrali orffolini 
dislociranega oddelka v Oplotnici, katerih 
mentorica je Kristina Marjanović, eno iz-
med aprilskih sobot pa smo namenili dne-
vu odprtih vrat naše šole, da so na prav 
vsa glasbila, ki jih poučujemo, obiskovalci 
lahko tudi zaigrali, bodoči mladi glasbe-

Dan odprtih vrat

niki pa so se nemara lažje odločili, kateri 
izmed glasbil bo jeseni postal njihov prija-
telj. Mesec maj je bil čas glasbenih matinej 
s predstavitvijo glasbil na vseh lokacijah; 
naslonili smo se na pravljico Miška si po-
išče nov dom avtorice Liljane Poklukar, 
tri dni smo bili gostitelji profesorjem in 
učencem glasbene šole Niš ter članom 
slovenskega društva Zdravica iz Niša, iz-
vedli smo skupni koncert učencev, na ka-
terem je bil slavnostni govornik župan, dr. 
Ivan Žagar, sledili so zaključni koncerti 
na dislociranih oddelkih v Oplotnici in v 

rokah baletne peda-
goginje, gospe Ma-
tee Brečko, ki vsakič 
znova preseže sebe, 
da lahko baletni 
plesalci pokažejo 
najlepše, kar znajo 
in zmorejo. April je 
prinesel mnoge od-
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Vaje Lions
Poljčanah, zaključni koncert predšolske 
glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in 
solistov, katerega gostiteljica je bila Vite-

ška dvorana, v atriju 
gradu smo izved-
li zaključni nastop 
zbora in orkestrov, 
organizirali pa smo 
tudi piknik za člane 
zbora in šolskih or-
kestrov, da se otro-
ci veselijo, družijo 
in da se že tako ali 
tako poglobljena 
prijateljstva – ta so 
zaradi sodelovanja 
v skupinskem glas-

benem udejstvovanju še posebej globoka 
– še nadgradijo. Topli junij je v Poljčane 
prinesel zaključni recital ob končanem šo-

lanju, na katerem so zaigrali Leon Lorenci, 
Domen Krajnc in Ana Košič, profesorica 
Tatjana Gaberšek je v ljubkem parku za 
šolo za učence glasbene pripravnice or-
ganizirala glasbeni kviz Najlepše je biti 
glasbenik, sledil je še zaključni recital ob 
končanem šolanju, na katerem sta zaigrali 
flavtistki Lara Košak in Hana Pišek. Junij 
je tudi čas letnih izpitov in težko priča-
kovane strokovne ekskurzije ter spogle-
dovanje z julijem in avgustom, ki bosta 
obarvana (tudi) počitniško, da bi se nato v 
septembru v Ozki ulici zvoki glasbil zno-
va mešali z zvoki narave, sprehajalcev in 
z vsem drugim, kar je našega, bistriškega.

Bojana Bučar

P OT U J E M ,  TO R E J  S E M

Tkanje prijateljstva z nitkami turizma – mladi raziskovalci in 
popotniki iz Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica
V sklopu projekta Vrtec in turizem, katerega letošnji slogan je 
Potujem, torej sem, so otroci v Vrtcu Otona Župančiča Sloven-
ska Bistrica bili zelo ustvarjalni in so se prelevili v prave mla-
de popotnike, raziskovalce in plesalce. V začetku projekta so 

razmišljali, kaj vse potrebujejo, da lahko potujejo in raziskujejo. 
Izvedli so viharjenje možganov in nastal je otroški plakat, ki je 
vseboval vse pripomočke za raziskovanje. Otroci so potovali po 
mestu Slovenska Bistrica in se na različnih točkah fotografirali. 
Po prihodu v igralnico so si fotografije ogledali prek IKT-sredstev 
in nato potovali ter risali poti na karti mesta Slovenska Bistrica 
še s prstki in barvico. Ta dejavnost je bila otrokom zelo všeč, ker 
sedaj prepoznajo zgradbe v Slovenski Bistrici. Ustvarjalni so bili 
tudi na likovnem področju: na glino so z lesenimi palčkami risali 
pomembne stavbe mesta in jih nato poslikali z akrilnimi barvami. 
Risali so tudi na kamenčke, napravili grb mesta Slovenska Bistri-
ca. Zelo radi so otroci potovali po parku, v katerem so z različni-
mi čuti doživljali naravo, zvoke, objemali drevesa. Opazili so tudi 
veverico, poslušali ptičje žvrgolenje in preštevali svetilke ter dre-
vesa. Spoznali so tudi različne pripovedke in legende, značilne za 
okoliš Slovenske Bistrice. Tako so po doživetju prebrane slovenske 
ljudske pripovedke Jezernik risali s flomastri na les. Izvedeli so, da 
so bile hiše nekoč drugačne kot danes. Potovali in raziskovali so 

tudi glasbo nekoč in danes. Tako 
so spoznali ljudsko rajalno igro 
bela lilija, kot se je plesala nekoč 
in sodobno skladbo Bele lilije 
v izvedbi skupine Katalena ter 
spoznali, da lahko tudi sami s 
svojimi glasovi in dlanmi posne-
majo zvoke iz narave. Otroci so 
se plesno predstavili z nastopom 
na 11. prireditvi medobčinskega 
srečanja turističnih podmladkov 
s sloganom Tkanje prijateljstva z 
nitkami turizma.

Suzana Mlakar, vzgojiteljica,
Vrtec Otona Župančiča 

Slovenska Bistrica
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LETOS TURISTIČNI PODMLADEK TUDI 
NA OŠ MINKE NAMESTNIK - SONJE
V letošnjem šolskem letu smo se odločili, 
da bomo sodelovali v projektu Turistične 
zveze Slovenije z naslovom Turizmu po-
maga lastna glava. Pripravili smo turistič-
no nalogo, v kateri smo podrobno opisali 
našo pot.
Nalogo smo si zastavili tako, da bi zani-
mivosti, ki jih želimo predstaviti turistom, 
najprej raziskali, opredelili prevladujoče 
čutilo, pripravili dejavnosti za prebudi-
tev čuta in vse predstavili na premičnih 
tablah. V nalogi smo poskušali spozna-
ti počasni turizem (slow tourism) in ga 
uporabiti pri predstavljanju turističnih 
znamenitosti Slovenske Bistrice za ljudi s 
posebnimi potrebami. Naša pot se imenu-

je »minkatur: potujemo z znanimi Bistri-
čani« in povezuje pet področij v Slovenski 
Bistrici: našo šolo (OŠ Minke Namestnik 
- Sonje), športni park, mestni park, grad, 
knjižnico dr. Josipa Vošnjaka. Na vsaki iz-
med petih turističnih točk je predstavlje-
na ena znana osebnost, ki je to področje 
zaznamovala. Na vsaki točki bodo za gos-
te pripravljene delavnice za vsako izmed 
petih čutov: vonj, vid, tip, sluh, okus. Za 
vsako točko bo pripravljena tabla z neka-
terimi informacijami o področju in zna-
meniti osebnosti. Vključenih je pet učen-
cev. Vsak bo predstavil svoje področje.
Z nalogo smo poskušali približati turi-
stično dejavnost tudi osebam s posebnimi 

o počasnejšem turizmu.
In zakaj slow tourism? Ker imamo tudi 
sami raje počasnejši ritem učenja, takšen, 
ki je prilagojen nam; ker omogoča ustre-
zno koriščenje časa, odpravo stresa, ki ga 
povzroča hiter ritem našega življenja; ker 
omogoča gostom, da se povežejo s sabo in 
z vsem, kar jih obdaja.
Pomemben nam je čas – dobro se bomo 
časovno organizirali; počasnost – manj je 
več. Dati želimo manj informacij, ki pa so 
bolj kakovostne. Radi se družimo z drugi-
mi in širimo svoje ideje.  

Andreja Pogorevc, Janko Stergar

potrebami in tako 
pomagati pri bolj 
vključujoči družbi 
v Slovenski Bistrici.
Za takšno temo na-
loge smo se odloči-
li, ker: menimo, da 
so osebe s posebni-
mi potrebami pre-
večkrat na stran-
skem tiru – tudi v 
turizmu; imamo v 
Slovenski Bistrici 
turistom veliko za 
pokazati; nam je 
všeč ideja učiteljev 

PGD Zgornja Bistrica so namreč uradno 
prevzeli novo gasilsko kombinirano vozilo 
GVC 16/25. Nadgradnjo vozila je izdelalo 
svetovno priznano podjetje Rosenbauer na 
terenskem podvozju MAN 13.290 s stalnim 
štirikolesnim pogonom in 12-stopenjskim 
avtomatskim menjalnikom. Kombinirano 
vozilo prevaža 2500 litrov vode, 150 litrov 
penilnega sredstva in posadko osmih 
gasilcev. Namenjeno je posredovanju 
ob požarih v stanovanjskih zgradbah, 
požarom v naravnem in urbanem okolju, 
manjšim tehničnim intervencijam, ob 
poplavah in neurjih ter reševanju iz globin 
in višin. Nakup novega sodobnega vozila 
predstavlja večjo varnost tako za občane 
kot gasilce. Vozilo je zamenjalo 30 let 
staro avtocisterno TAM 190, ki ni bila več 
primerna za operativno uporabo. Skupaj 
z opremo in nadgradnjo je stalo okoli 250 
tisoč evrov.

T. A.Pred gasilskim domom na Zgornji Bistrici je bilo 2. junija slovesno. Gasilci 

PGD ZGORNJA BISTRICA 
Z NOVIM VOZILOM

Foto: Aleš Kolar
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Janja Pepelnak in Tanja Jakolič

UTRINKI S PRIREDITEV                             
25. maj – dan knjižnice
Vsako leto v mesecu maju naša knjižnica pra-
znuje. V tednu od 22. do 27. maja smo za vas 
pripravili različne dejavnosti. Mimoidočim je 
bila na voljo velika izbira gradiva iz bukvarne 
po simbolični ceni na stojnici pred knjižnico. 
Prav tako je bila od tega tedna na voljo naša 
slikanica Lovro s košem gre! po akcijski ceni. 
V tednu praznovanja smo ponudili celoletni 
brezplačni vpis za nove uporabnike, tako v 
matični knjižnici kot v naših enotah. Obisko-
valci so lahko sodelovali pri nagradnem žre-
banju in z malo sreče prejeli zanimive nagra-
de. Literarno-glasbeni večer z mlado glasbe-
nico Ditko in člani recitacijske skupine Pros-
vetnega društva Anice Černejeve Makole pa 
je bila osrednja prireditev ob dnevu knjižnice.

Branje časopisov in revij 

Mala miška v knjižnici

Na literarnem večeru smo v mesecu aprilu 
gostili slovensko pisateljico, novinarko, kolu-
mnistko, Marinko Fritz Kunc, s katero se je po-
govarjala Mojca Plaznik Plavec. 
Pisateljica v svojih delih odpira težke tabu teme 
slovenskega prostora. Obravnavanih tem se lo-
teva na izredno čustven način, zanima jo človek 
kot osebnost, kaj občuti, kako se spopada s teža-
vami. Njene zgodbe so resnične, zato toliko bolj 
ganejo bralca. Med njenimi najbolj perečimi te-
mami je vsekakor droga, ki jo obravnava v kar 
nekaj svojih delih. Izpostaviti velja knjige Kam 
gredo ptice umret, Borboletta, Postaja Death in 
mednarodno nagrajena radijska drama Lačna 
kri. Knjiga Janov krik je zaradi sporočilnosti in 
aktualnosti teme slovenska brezčasna uspešnica 
in je uvrščena med slovenske literarne mejnike 
20. stoletja. Njen literarni opus obsega še knji-
ge Ne verjemi vetru, Pusti čakati jutri, Grand 
fouette, Zbogom, prijatelj moj, Modri pulover, 
Punčka v ogledalu, Dom v srcu, Sivo kot sreb-

ro, Mali princ slovenske politike, leta odrašča-
nja dr. Janeza Drnovška. V knjig Mladi upi, ki 
je izšla leta 2015, izpostavlja trenutno stanje 
brezposelnosti med mladimi v Sloveniji, ki jo 
skozi resnične zgodbe ter osrednjo osebo Bil-
ko, ki neomajno išče zaposlitev, skuša čimbolje 
osvetliti. Avtorica je predstavila še biografijo o 
Zoranu Jankoviču in Janezu Drnovšku, pove-
dala pa je tudi, da kmalu načrtuje izdajo knjige 
Čas plime, v kateri bo glavna tematika soočanje 
s pravnimi zadevami, ko nastane situacija, ko je 
pravo in poznavanje zakonov edina pot. Večer 
se je zaključil z zanimivimi vprašanji iz publike, 
na katere je avtorica v veseljem odgovorila.

Na voljo je dostop do nove baze podatkov 
PressReader. Zbirka omogoča dostop do več 
kot 6000 časopisov in revij iz več kot 100 držav 
v več kot 60 jezikih. Dostopni so najpomemb-
nejši svetovni časniki, v slovenskem jeziku so 
na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. 
Nove številke elektronskih časnikov in revij 
so dostopne istega dne, kot izidejo tiskane šte-
vilke, stare številke pa so dostopne še 90 dni. 
Časopisi in revije so za člane Knjižnice Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica brezplačno dost-
opni prek računalnikov v knjižnici kakor tudi 
od doma prek dostopa na daljavo. Uporabnik 
si lahko ustvari lasten profil, išče po publik-
acijah s ključnimi besedami ali deli prilju-
bljene članke prek družbenih omrežij. Članke 
je v nekaterih jezikih mogoče tudi poslušati. 
Več informacij in povezavo lahko najdete na 
naši spletni strani.

Večer z Marinko Friz Kunc

Literarni večer ob noči knjige s Simonom Mičićem
Deček s tatujem na srcu

Predavanje Zlatke Dreo: Pravila poslovnega oblačenja
Tokrat smo na predavanju Zlatke Dreo 
spoznali, kakšna je pravilna izbira oblačila 
za delovni dan v poslovnem svetu. Vsak, ki 
je v stiku z ljudmi, predstavlja sebe in svoje 
sodelavce na delovnem mestu ter sporoča o 
ugledu in kulturi v podjetju oziroma usta-
novi, v kateri je zaposlen.
Kot predavateljica ima Zlatka Dreo bogate 
izkušnje z izobraževanjem odraslih pred-
vsem na področju poslovnega komunicira-
nja, bontona, protokola, vodenja, organiza-
cije prireditev, načrtovanja časa in prodaje. 

Da naredimo dober prvi vtis, imamo na vo-
ljo le pol minute. Zato je zelo pomembno, 
da smo na to pozorni, saj prvega vtisa ni 
mogoče popraviti.

Gostili smo Simona Mičića, avtorja knji-
ge, ki opisuje svojo borbo z odvisnostjo 
od alkohola, antidepresivov, zdravljenje 
na psihiatričnem oddelku, vzpone in po-
novne padce nazaj v odvisnost ... Resnič-
na zgodba resničnega življenja. 
V naši družbi je govorjenje o spolni zlo-
rabi v najbolj občutljivih letih še vedno 
tabu, zato lahko občudujemo pogum vsa-
kogar, ki je to sposoben priznati, še pose-
bej, če to stori javno, s pravim imenom in 
priimkom. Avtor knjige je prepričan, da je 

tako zaradi strahu pred neznanim, zaradi 
pomanjkanja znanja ali pa si preprosto 
zatiskamo oči. Močno sporočilo, ki ga želi 
predati naprej, je, da začnemo o spolnih 
zlorabah govoriti na glas, da se opogumi 
še kdo in spregovori o svoji bolečini, ki 
mu kroji življenje in ga ovira. Spregovo-
rijo naj vse žrtve spolne zlorabe in vsi, ki 
vedo za njih. Zakaj se je pravzaprav odlo-
čil napisati to zgodbo, je bilo eno izmed 
vprašanj med pogovorom, ki ga je vodila 
Mojca Plaznik Plavec. Sprožilcev je bilo 
več in ni želel nobenega posebej izposta-
viti. Prepričan je, da mu je zgodba, ki jo je 
izlil na papir, rešila življenje, in posledič-
no tudi njegovo družino. Zagotovo njego-
va zgodba ne bi bila takšna, kot je, če mu 
njegova »ženska«, kot jo imenuje v knjigi, 
ne bi stala ob strani in mu pomagala najti 
poti iz brezna. Najbolj je ponosen na to, 
da je prekinil vzorec, ki bi ga lahko pre-
našal naprej na naslednjo generacijo, da 
ga je prepoznal in ga imel moč prekiniti.

Pri založbi Morfemplus je izšla peta slikanica 
naše kolegice knjižničarke, Saše Šega Crnič, 
Mala miška v knjižnici. Ilustrirala jo je prilju-
bljena otroška ilustratorka Daša Simčič. Kaj 
se zgodi, ko nič hudega sluteče knjižničarke 
sredi malice obišče mala miška? »Knjižni-
čarke so vreščale in vse po vrsti noge v zrak 
držale,« je še dolgo po tem mala miška smeje 
pripovedovala svojim otro-
kom, vnukom in nečakom. 
Ampak zdaj ji ni bilo do 
smeha, res ne. Pa knjižni-
čarkam tudi ne. Vas zanima 
razplet? Pohitite v knjižni-
co, mala miška že čaka na 
vas. Tokrat v slikanici.
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Olga Žerak je razstavljala izdelke iz krep pa-
pirja, ki jih je spretno ustvarila. Krep papir je 
začela oblikovati pred nekaj leti in svoje iz-
delke, na katere je ponosna, rada pokaže ob 
različnih dogodkih. Avtorica ustvarja tudi 
skupaj z varovanci Doma dr. Jožeta Potrča v 
Poljčanah, kjer deluje kot prostovoljka. S svo-
jim delom želi opozoriti na ročno spretnost, 
ki je bila v preteklosti bolj znana in v uporabi 
za različne priložnosti okraševanja.

Slikarska razstava

Prav je, da se o spolnih zlorabah pogovar-
jamo, se izobrazimo, da jih znamo prepo-
znati in jih tudi prijavimo. Ne zatiskajmo 
si oči pred grozljivo resnico, da je pri nas 
zlorabljena vsaka peta deklica in vsak sed-
mi deček. Knjigo bi morali prebrati vsi, ki 
jim je mar za naše otroke oziroma našo 
družbo. Prav tako bi jo morali prebrati 

RAZSTAVLJAMO ZA VAS             

V ponedeljek, 15. maja, smo v naši knji-
žnici gostili doktorja Rotislava Gubića. 
Zdravnik anesteziolog, ki prihaja iz Ukra-
jine, se je v Sloveniji pričel ukvarjati z ma-
nualno medicino, hirudoterapijo, akupun-
kturo, pulzno terapijo in še s čim. Zraven 
formalne izobrazbe si je znanje pridobival 
tudi v Tibetu in na Kitajskem. V svojem 
predavanju nam je predstavil delovanje 
hrbtenice, vzroke za nastanek obolenj, raz-
lične poti do ozdravitve ali lajšanja težav. 
Izvedeli smo tudi, kako poteka zdravljenje 
s kelacijo, tretma s pijavkami in še mnogo 

Olga Žerak 

Predavanje dr. Rotislava Gubića: Zdravljenje z naravnim pristopom

Kot vsako leto smo tudi tokrat v Knjižnici Josipa Vošnjaka raz-
mišljali, kako bi otrokom popestrili prelep pomladni čas, ko se 
prebuja narava in cveti vse okoli nas. Zato smo se knjižničarke v 
knjižnicah Kebelj, Tinje, Pragersko, Makole in Poljčane odločile, 
da otrokom podarimo igrano lutkovno predstavo, pravo gusarsko 
zabavo, z naslovom Gusar Berto. Upodobil ga je ustvarjalec Sten 
Vilar iz Studia Anima, ki nas je s svojo glasbeno-igrano predstavo 
popeljal v čarobni svet domišljije. Spoznali smo gusarja in malega 
Luko, med katerima se stke nenavadno prijateljstvo. Čeprav je 

Predavanje Zlatke Dreo: O poslovnem bontonu za vsakdanjo rabo
izpostavila predvsem osnove pozdravljanja, 
ki so temelj bontona in na katere marsikdaj 
pozabljamo. Izvedeli smo, kakšna so pravila 
pozdravljanja, kdo in kako naj v določeni 
situaciji pozdravi prvi, katere pozdrave naj 
rabimo, katere opuščamo, kakšna so pravila 
pravilnega rokovanja, kdaj vikamo oziroma 
tikamo ter še marsikaj zanimivega in upo-
rabnega. Predavanje je potekalo v nadvse 
pozitivnem vzdušju, poslušalci pa so se radi 
vključevali v pogovor in zagotovo domov 
odnesli marsikakšen uporaben nasvet.

V sklopu predavanj Zlatke Dreo smo tokrat 
prisluhnili predavanju Poslovni bonton za 
vsakdanjo rabo. Predavateljica je na izred-
no sproščen način in skozi demonstracijo 
predstavila osnovna pravila bontona, ki naj 
bi ga upoštevali tako v zasebnem kot tudi v 
poslovnem življenju. Meni, da smo pri rabi 
bontona zelo zastareli, saj še vedno veliko 
ljudi ne upošteva sodobnih pravil obnaša-
nja in prepogosto to prenašajo na otroke, pri 
katerih se kaže izrazito neupoštevanje rabe 
pravil lepega obnašanja. Predavateljica je 

Slikarska razstava Ane Bek

Gusar Berto na obisku v krajevnih knjižnicah

Berto gusar, ne zna plavati. Najprej ni ravno prijazen, toda Lukova otroška zvedavost in 
prisrčnost ga prepričata in omehčata. Skupaj se odpravita na morje poiskat zaklad, ki ga kar 
hitro najdeta – ugotovita namreč, da je največji zaklad PRIJATELJSTVO. Na koncu smo vsi 
skupaj še zaplesali in zapeli ter sklenili krog prijateljstva. Predstava je bila prava paša za oči 
in ušesa: dovršena scena in lutke, čudovita zgodba in vrhunski ustvarjalec, ki je otroke nav-
duševal s svojo igro, glasbenim nastopom in neposrednim nagovorom. Lepo nam je bilo!

Aleksandra Repnik Merc

Aprila je v prostorih osrednje knjižnice v Slo-
venski Bistrici razstavljala mlada umetnica 
iz Slovenske Bistrice, Ana Bek. Ana je štu-
dentka Akademije za likovno umetnost in 
oblikovanje in je tokrat prvič svoje umetnije 
predstavljala javnosti. Razstava je navdušila s 
posebno ustvarjalno tehniko. Na slikah pre-
vladujejo odtenki pastelnih barv in cvetlični 
vzorci, slikarka pa se rada poigra tudi z orna-
menti, s katerimi polepša izbrane misli.

drugih manj znanih metod v medicini. Po-
jasnil nam je, da je pri manualni medicini 
pomemben dotik in ne zdravila in kje vse 
lahko pričakujemo uspešno zdravljenje s to 
metodo. Pa to, da so pijavke nenavadne ži-
vali, ki nas lahko pozdravijo, a tudi pomla-
dijo. Obiskovalci so mu z zanimanjem pris-
luhnili, delili svoja mnenja in izkušnje in 
dobri dve uri druženja sta kar hitro minili. 
Domov smo odhajali z novimi informacija-
mi, vsak zase pa se bo morda lažje odločil, 
katero pot ubrati ob zdravstvenih težavah. 

Aleksandra Repnik Merc

zaposleni na centrih za socialno delo, po-
liciji, psihologi in psihiatri, pa tudi vzgo-
jitelji, učitelji in socialni svetovalci. Imeli 
smo izjemno priložnost spoznati avtorja 
in njegovo življenjsko sopotnico ter slišati 
zgodbo zlorabljenega dečka iz prve roke. 
Pa ni bilo nikogar od strokovne javnosti 
… 

Mavrični unikatni nakit 
V prvem nadstropju knjižnice je bila na 
ogled razstava unikatnega nakita Iris Kovač. 
Mavrični unikatni nakit by Iris je narejen s 
pomočjo različnih tehnik za različne prilož-
nosti. Ročno, z navdihom in s srcem narejen 
unikatni nakit iz polimerne gline, je izdelan 
za edinstvene, posebne in enkratne ženske.

V prostorih knjižnice je do sredine julija na 
ogled slikarska razstava del članov likovne 
sekcije s Črešnjevca. Likovna sekcija je bila 
ustanovljena v sezoni 2014/2015. Delo v sku-
pini je steklo pod vodstvom Ivana Skledarja, 
slikarja samouka, ki svoje znanje neprestano 
izpopolnjuje na različnih likovnih delavnicah 
in seminarjih. Zelo premišljeno in z naravnim 
talentom je udeležence popeljal v svet slikar-
stva. Likovniki največkrat upodabljajo lepote 
Črešnjevca z okolico, naravo, cvetje, vedute, 
tihožitja. Na razstavi v knjižnici tokrat svoje 
umetnine razstavljajo: Mihaela Repnik, Dia-
na Plajh, Brigita Krajnčič, Francka Otorepec, 
Edita Mulej, Franc Krajnčič, Sonja Hribernik, 
Ciril Vernik, Klavdija Pahič, Milica Vernik, 
Urška Kogej, Doroteja Menhart in Ivan Skle-
dar.

Ob dnevu knjižnice literarno glasbeni večer – Ditka in recitatorska 
skupina Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole

Na dan knjižnice, 25. maja, smo pripravili 
osrednjo prireditev, ki jo je z uvodnim 
nagovorom začela direktorica knjižnice, 
Patricija Breznikar. Besedo je predala 
predstavniku Občine Slovenska Bistrica, 
podžupanu Žarku Furmanu, ki nam je 
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čestital ob praznovanju ter nam na-
menil pohvalne in spodbudne besede 
ter zaželel uspešno delo tudi v bodoče. 
Osrednja gostja na prireditvi je bila 
mlada glasbenica Ditka, pevka, kitaristka 
in komponistka, ki je s svojimi pesmimi 
zbranim vsekakor polepšala četrtkov 
večer. Ditka nam je tokrat ob spremljavi 

S ŠTAJERSKIM VALOM NA BOČ 
Rekreacija, prijetno druženje, spoznava-
nje radijske ekipe in obilica zabave. Vse 
to zaznamuje tradicionalni pohod na Boč, 
kamor se radijci Štajerskega vala v sodelo-
vanju s planinci okoliških planinskih dru-
štev odpravimo vsako leto na zadnjo junij-
sko nedeljo z našimi poslušalci. Tudi letos 
gremo s Štajerskim valom na Boč, in sicer 

v nedeljo, 25. junija. Najprej se bomo poš-
teno razgibali s pohodom na Boč, start je 
iz Kostrivnice ali iz Poljčan, vsi udeleženci 
prejmemo majčke z logotipom Štajerskega 
vala in izbranih pokroviteljev, že na štartu 
pa vsak pohodnik prejme tudi vodo za na 

lo! Za vse bo pripravljen golaž, zabavali se 
bomo ob glasbi Mladih korenjakov, z nami 
bodo folkloristi iz Kozjega in seveda radijci 
Štajerskega vala, ki bodo poskrbeli za mno-
ga presenečenja  – za odrasle in otroke.
Predprijave na in informacije na www.boc.
mojepoti.si.

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE 

V Slomškovem kulturnem domu v Slo-
venski Bistrici so 3. junija gostili regijsko 
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških 
skupin. Gledališka skupina KD France-

ta Prešerna Videm pri Ptuju je izvedla 
predstavo Vinka Möderndorferja Mrtve 
duše v režiji Metke Ostroško, gledališka 
skupina KUD Gaj Zgornja Polskava pa je 

nastopila s predstavo Gorana Gluvića Vi-
deo klub v režiji Jožeta Pongračiča. Nastopa 
je ocenjevala Ana Ruter. Ob tej priložnosti 
so podelili tudi posebna Linhartova prizna-
nja. Prejeli so jih: Jože Križan (za glavno 
moško vlogo, Kulturno društvo Sveta Ana), 
Irena Simrajh (za glavno žensko vlogo, 
KUD Šmartno na Pohorju), Urban Pihler 
(za stransko moško vlogo, KUD Andreja 
Stefanciosa Studenice), Marija Kocuvan (za 
stransko žensko vlogo, KUD Vitomarci) in 
Franc Žrjav (posebno priznanje selektorja, 
Etnološko društvo Ložnica).   

T. A. 

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA AJDA 
Turistično društvo Ajda, društvo za prireja-
nje in prikaz starih običajev, praznuje letos 
20-letnico delovanja. Člani društva svojim 
sokrajanom, mlajšim generacijam in mno-
gim obiskovalcem iz drugih krajev že vrsto 
let predstavljajo običaje, navade in dela 
prednikov. Tako skrbijo, da mnogi dogodki 

iz preteklosti ne utonejo v pozabo. Jubilej 
so obeležili v soboto, 3. junija, v Kulturnem 
domu Leskovec - Stari Log. Na prireditvi je 
zbrane pozdravil predsednik društva Beno 
Fingušt, kronologijo delovanja društva pa 
je predstavila podpredsednica Alenka Na-
robe. Predsednik Medobčinske turistične 

zveze Slovenska Bistrica Leopold Turk je ob 
tej priložnosti zaslužnim članom društva 
podelil tudi priznanja. Prireditev so pope-
strili s kulturnim programom. 

T. A. 

njenega očeta na klaviaturah predstavila 
ves njen avtorski repertoar in poslušalce 
popeljala na neverjetno glasbeno po-
tovanje. Njene pesmi umirjajo, izbira 
ljubezensko tematiko, saj je ljubezen tisto, 
kar vsi potrebujemo. Skladbe je odpela z 
izredno čutno nežno energijo, iz katerih 
je odsevala njena glasbena duša, zbrani 

pa so vidno uživali in z njo tudi zape-
li. Prireditev so popestrili še letošnji 
Romihovi nagrajenci, člani recitacijske 
skupine Prosvetnega društva Anice 
Černejeve iz Makol, ki so doživeto preb-
irali poezijo Ferija Lainščka in dodali 
svoje miselne utrinke.

Foto: Tjaša Brglez

pot. Na vrhu pa 
bo kot vedno vese-
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SLOVENSKA BISTRICA V ŠKOFJI LOKI
skrbijo za prenos znanj. Na drugi strani 
pa se predstavlja sodobna keramika članic 
Društva Majolika. Društvo združuje roko-
delce in umetnike, ki tradicionalno lončar-
stvo nadgrajujejo s sodobnimi smernicami 
oblikovanja, uporabnosti in umetnosti ter 
s tem keramiko uvrščajo v eno od likovnih 
zvrsti in odgovarjajo na izzive ter zahteve 
sodobnega časa.
Spoznavanje dveh mest, ki ju povezuje 
Združenje zgodovinskih mest in skupno 
delo v Konzorciju rokodelskih centrov Slo-
venije, nadaljujemo 8. septembra 2017, ko 
bo v Centru DUO Slovenska Bistrica odpr-
ta razstava rokodelk in rokodelcev iz Škofje 
Loke. Z delom, ki je usmerjeno k skupnim 
ciljem, krepimo vezi med mesti, kjer do-
mujejo rokodelski centri in ljudje, ki so po-
membni za razvoj in ohranitev rokodelstva 
pri nas. 

Ljubica Zgonec Zorko

Razstava Tradicionalno in sodobno lon-
čarstvo v Rokodelskem centru DUO Ško-
fja Loka.
Od 24. aprila do 27. maja 2017 sta CDUO, 
rokodelska zadruga, in Društvo MAJO-
LIKA, na gostujoči razstavi, ki jo je odprl  

župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe, 
uspešno zastopala občino Slovenska Bistri-
ca in predstavila svoja dela.
Center DUO Slovenska Bistrica smo odprli 
leta 2003 in je prav tako kot škofjeloški re-
zultat čezmejnega sodelovanja. Poslanstvo 
centra je razvoj rokodelskega in umetni-
škega ustvarjanja, izobraževanje, obogati-
tev kakovosti življenja vseh generacij. Cen-
ter domače in umetnostne obrti Slovenska 
Bistrica združuje predvsem izobraževanje 
in usposabljanje udeležencev s poudarkom 
na keramiki in lončarstvu in je danes for-
malno organiziran kot rokodelska zadruga. 
Razstava Tradicionalno in sodobno lončar-
stvo je bila postavljena v dveh delih. Na eni 
strani se Center DUO Slovenska Bistrica 
predstavlja s tradicionalnim lončarstvom 
in tradicionalnimi tehnikami obdelovanja 
gline. Močno razširjeno tradicijo lončar-
stva pri nas še vedno nadaljujejo tradici-
onalni lončarji, ki v rokodelskem centru 

THE SWINGLES (petkratni grammyjevi 
nagrajenci, VB):
petek, 21. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana

RADE ŠERBEDŽIJA & ZAPADNI 
KOLODVOR (HR):
sobota, 22. julij, ob 21.00,
dvorišče minoritskega samostana

VLADO KRESLIN IN BELTINŠKA 
BANDA & MALI BOGOVI (SLO):
nedelja, 23. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana 

LJUDSKA ZGODBA (SLO):
ponedeljek, 24. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana 

TADEJ TOŠ & THE BAND ROKEZIJE 
(SLO):
ponedeljek, 24. julij, ob 21.00, 
dvorišče Ptujskega gradu

VITO MARENČE FLAMENCO 
GROUP feat. FRAN VILCHEZ (SLO, 
SPA):
torek, 25. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana 

SABINA CVILAK (SLO):
sreda, 26. julij, ob 19.30,
slavnostna dvorana Ptujskega gradu

KLAPA ISKON (HR):
sreda, 26. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana

PORT OF LIFE (SLO, ZDA):
četrtek, 27. julij, ob 20.30,
dvorišče minoritskega samostana

TOWEL OF SHOWER (SLO):
petek, 28. julij, ob 21.30,
dvorišče minoritskega samostana

DITKA (SLO):
sobota, 29. julij, ob 20.00,
dom kulture Muzikafe

MI2 AKUSTIK (SLO):
sobota, 29. julij, ob 21.30,
dvorišče minoritskega samostana

Svetovna glasbena doživetja

Najstarejše slovensko mesto Ptuj 
se vsako poletje spremeni v sti-
čišče glasbenih umetnikov iz cele-
ga sveta. Tudi letos vas na čudovi-
tih prizoriščih Ptuja pričakujemo 
z zelo raznovrstnim festivalskim 
programom, v katerem bo na več 
kot 60 dogodkih nastopilo več 
kot 300 umetnikov klasične, jazz, 
etno, wolrd, pop vokalne in in-
strumentalne glasbe. 
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Športna zveza Slovenska Bistrica je od 2. do 4. 
junija izvedla 4. Športni vikend. Letošnja ude-
ležba je bila rekordna, občani in občanke so v 
športnem parku in okolici sodelovali v več kot 
dvajsetih različnih športnih prireditvah. Še 
posebej zanimivo je bilo v petek, ko sta se na 
glavnem stadionu v revijalni nogometni tekmi 
pomerili ekipi gospodarstva in negospodarstva. 
S 6 : 0 so zmagali predstavniki negospodarstva. 
Sicer pa rezultat ni bil v ospredju, predvsem je 
šlo za prijetno druženje predstavnikov različnih 
področij. Pokala je podelil dr. Ivan Žagar, župan 
Občine Slovenska Bistrica. 

T. A. 

4. ŠPORTNI VIKEND 
Pri pripravi načrtov del v Športnem parku 
Slovenska Bistrica za leto 2017 smo uspe-
li doseči, da so občinski svetniki sprejeli 
sklep o zagotovitvi finančnih sredstev za 
postavitev montažnih tribun pri velikem 
nogometnem igrišču z umetno travo. Na 
tem igrišču se igra zelo veliko nogometnih 
tekem mlajših selekcij, ki jih spremljajo 
starši, spremljanje tekme stoje pa je zelo 
neugodno. Javni zavod za šport je stopil v 
stik z možnimi izvajalci postavitve mon-
tažnih tribun. Najugodnejši ponudnik je 
bil Elan Inventa, ki je pristal na izvedbo po 
naših željah in montiral tribune v skupni 
dolžini 40 metrov in z 200 sedeži. Tribune 
že služijo svojemu namenu, dobimo še re-
zervne dele in dodatno opremo. Poskusili 
bomo organizirati še izvedbo strehe, da 
bodo tribune ob dežju ostale suhe. Nove 
pridobitve so veseli nogometaši in vsi, ki 
športni park uporabljajo. Tribuno je mož-
no v enem dnevu demontirati in prestaviti 
na drugo mesto. 

Marjan Štimec, direktor Javnega 
zavoda za šport Slovenska Bistrica  

NOVE TRIBUNE

Turistično društvo Viničar Zgornja Pol-
skava je 20. maja izvedlo prvi Keršičev 
kolesarski krog. V društvu so se odločili, 
da bodo v spomin na prezgodaj umrlega 
njihovega člana, Pavla Keršiča, in zaradi 
kolesarskih uspehov njegovih bratov Slav-
ka in Emila vsako leto v maju pripravili 
kolesarjenje po Keršičevi kolesarski poti.
21,7 kilometra dolgo progo je uspešno 
opravilo 57 kolesarjev in kolesark. Pot je 
potekala po občinah Slovenska Bistrica, 
Rače - Fram in Kidričevo. Najmlajši ude-
leženec je bil star sedem let, najstarejši pa 
nad 70. Kot je povedala tajnica TD Viničar 
Petra Borec, so udeležencem podelili sim-
bolična darila (med drugim tudi panjske 
končnice, ki jih je poslikal Slavko Keršič). 
Dogajanje so popestrili še z razstavo sta-
rodobnih koles iz obsežne zbirke Emila 
Keršiča. Sicer pa so bili z obiskom zelo 
zadovoljni, udeležence so pozdravili tudi 
župan Občine Slovenska Bistrica Ivan Ža-
gar, župan Občine Rače - Fram Branko 
Ledinek, predsednik KS Zgornja Polskava 
Dušan Kotnik in predsednica TD Viničar 
Zgornja Polskava Manica Kramberger. 

T. A.

PRVI KERŠIČEV 
KOLESARSKI 
KROG

Foto: Aleš Kolar

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v soboto, 27. maja, v Slovenski Bistrici uspešno 
izvedlo tradicionalni, že 17. mednarodni atletski miting in Stepišnikov memorial v metu 
kladiva. Tekmovalci so poskrbeli za nekaj izjemnih dosežkov. Še posebej je gledalce nav-
dušil član celjskega Kladivarja Luka Janežič, ki je izboljšal slovenski rekord na 300 me-
trov z rezultatom 31,89 sekunde. 21-letni član celjskega Kladivarja je kljub mladosti že 
stalni udeleženec velikih članskih tekmovanj v zadnjih letih. Srb Lazar Anić je v skoku v 
daljino s kar 8,15 metra dosegel normo za svetovno prvenstvo v Londonu. Za mednaro-
dni presežek mitinga je poskrbel v tretji seriji, ko je v natanko dovoljenih okvirih vetra 
poskrbel za eno prvih daljav preko osmih metrov na slovenskih prizoriščih po dolgih 
letih. Domačin Nino Celec je osvojil četrto mesto, skočil je 7 metrov in 44 centimetrov. 
V suvanju krogle je za naslednji odličen dosežek poskrbel Hrvat Stipe Žunić. Začel je z 
20,84 metra, po prestopu nadaljeval z 21,27, po treh neveljavnih sunkih pa je končal z iz-
jemnimi 21,48 metra, kar bi zadoščalo za odličja na mnogih velikih tekmovanjih. Na 400 
metrov je obetavna članica ljubljanskega Massa Anita Horvat z 52,95 izboljšala skoraj 20 
let star slovenski rekord do 23 let. Z zanimanjem smo spremljali tudi žensko tekmovanje 
v troskoku, v katerem je Petra Koren iz ljubljanskega Kronosa s 13,26 metra ugnala člani-
co Atletskega društva Slovenska Bistrica Sašo Babšek. Povratnica po poškodbi je skočila 
13 metrov in 19 centimetrov. Sicer pa je nastopilo več kot 200 atletov iz desetih držav.

Tomaž Ajd 

CELEC Z NORMO 
ZA EP DO 23 LET
V nedeljo, 4. junija, je v Zagrebu 
potekal mednarodni atletski mi-
ting Dinamo - Zrinjevac 2017. Na 
tekmovanju je odlično nastopil 
član Atletskega društva Slovenska 
Bistrica Nino Celec, ki je v skoku 
v daljino dosegel normo za nastop 
na evropskem prvenstvu mlajših 
članov, ki bo letos v Bydgoszczu 
(Poljska). Nino je z novim osebnim 
rekordom 751 centimetrov (norma 
znaša 750 cm) zasedel tretje mesto 
med člani. Pred njim sta se uvrstila 
drugo- in tretjeuvrščena z letošnje-
ga mitinga v Slovenski Bistrici, Hr-
vat Pervan in Srb Jovančević.

B. F. 
Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar

VRHUNSKI REZULTATI NA 
ATLETSKEM MITINGU 






