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ZANIMIVOSTI

Spoštovani bralci in bralke, 
vabimo vas, da odgovorite na naslednji vprašanji 
in sodelujete v nagradni igri.

• Ali berete občinsko glasilo Informator?
• Katere vsebine pogrešate, čemu bi v glasilu  

morali posvetiti več pozornosti?

Odgovora pošljite po pošti na naslov: 
RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 
2310 Slovenska Bistrica ali po elektronski 
pošti na naslov: mediji@ric-sb.si. 

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, 
ki bodo prejeli praktične nagrade. 

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

Na parkirišču pri Bistriškem gradu je po dveh letih pre-
mora ponovno potekalo tradicionalno martinovanje. Na 
stojnicah so se predstavili vinogradniki in gostinci, ki so 
ponujali mlado vino in kulinarične dobrote. Na osrednji 
prireditvi so blagoslovili vino in izvedli bogat kulturni 
program. Z blagoslovom je mošt v vino spremenil in 
krstil sod mladega ritoznojčana župnik Jani Družovec.  
Mlado vino so prvi poskusili župan Občine Slovenska Bi-
strica dr. Ivan Žagar, predsednica Konzorcija Ritoznojčan 
Darja Bovha in predsednik Društva vinogradnikov Ri-
toznoj Branko Brezovšek. 
Druženje so popestrili harmonikarji Nina Jamnika in čla-
ni Folklorne skupine KUD-a Lojzeta Avžnerja z Zgornje 
Ložnice. Do poznih večernih ur je zbrane zabaval An-
sambel Petka.

T. A.

DOBRODELNI 
RADIJSKI MARATON
Ekipa Radia 1 je 22. novembra v Domu Svobode v Slo-
venski Bistrici prvič v živo pred občinstvom izvedla od-
dajo Denis Avdić Show. Gre za dobrodelni radijski ma-
raton, v katerem zbirajo sredstva za socialno ogrožene 
družine in posameznike. Obiskovalci so lahko od blizu 
videli, kako poteka vodenje radijske oddaje. Ekipa Ra-
dia 1 je obenem napovedala, da bo 28-urni dobrodelni 
maraton letos potekal med 22. in 23. decembrom. Šti-
riurni dogodek v Slovenski Bistrici je minil v sproščenem 
vzdušju, voditeljem pa so se na odru pridružili tudi šte-
vilni gostje.

T. A.

MARTINOVANJE 
V SLOVENSKI 

BISTRICI

Foto: Aleš Kolar
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December je čas čarobnosti, lepih želja, obdarovanja in 
predvsem druženja. Je tudi čas, ko se ozremo nazaj, raz-
mislimo o preteklem letu in izrazimo hvaležnost za vse, 
kar nam je leto dalo. Turizem smo ljudje – slogan Turistič-
ne zveze Slovenije, misel, ki jo pogosto slišimo v turizmu, 
vendar še bolj pogosto jemljemo kot samoumevno. Ali 
se sploh zavedamo vrednosti turističnih društev, njiho-
vega pomena za družbo in ali sploh vemo, koliko je pro-
stovoljcev, vključenih v turistično dogajanje v Sloveniji? 
Naša dežela premore ogromno prostovoljcev, ki tako ali 
drugače bogatijo naše življenje, na da se tega sploh zave-
damo. Turistična zveza Slovenije je slovenska, nacional-
na organizacija prostovoljcev, ki delajo za skupno dobro 
in temu namenjajo svoje sposobnosti, znanje in delo, 
skrbijo za razvoj turizma, izobraževanje mladih, varova-
nje okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
Delo zveze in njenih društev je še posebej pomembno v 
krajih, kjer ni drugih nosilcev turističnega razvoja in po-
nudbe. Po podatkih Turistične zveze Slovenije je bilo v 
letu 2022 v Sloveniji registriranih okrog šeststo turističnih 
društev. Nekatera izmed njih na letni ravni zabeležijo od 
1.000 do 10.000 prostovoljskih ur. V letošnjem letu (do 
novembra) je 154 društev samo na Portalu TZS zabele-
žilo več kot 180.000 prostovoljskih ur, kar znaša po me-
todologiji vrednotenja skoraj 2.000.000 evra. Ta znesek je 
v resnici bistveno višji, saj je tukaj upoštevanih manj kot 
polovica vseh društev, ki so člani TZS (teh je 369). 
Veseli me, da imamo v našem kraju Medobčinsko tu-
ristično zvezo Slovenska Bistrica, ki deluje na območju 
občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole 
ter povezuje turistična in kmetijska društva ter posa-
meznike, ki delujejo na področju ohranjanja kulturne 
dediščine. Društva s svojim zavzetim delom skrbijo za 
ohranjanje prostovoljstva pri nas in organizirajo številne 
dogodke v mestu in okolici. Na letnem seznamu dogod-

kov so razna izobraževanja, delavnice, prikazi starih obrti 
in običajev, razstave, organizirana vodenja po posame-
znih krajih in številne druge prireditve, ki vplivajo na me-
stni in podeželski utrip območja. Velik poudarek je tudi 
na delu z mladimi, zato je prednostna naloga vseh dru-
štev pri nas vpeljati čim več mladih in jih zainteresirati, da 
razvijajo turistične ideje, da se udejstvujejo dogajanja v 
lastnem kraju in skrbijo za okolje. Rdeča nit delovanja tu-
rističnih društev in zveze je zagotovo prostovoljno delo. 
Člani društev investirajo veliko svojega prostega časa za 
skupno dobro. Omeniti je treba tudi družabni del tega 
udejstvovanja. Z društvenim delovanjem krepimo med-
generacijsko sodelovanje, sočutje, medsebojno pomoč. 
V domačem kraju in tudi v drugih krajih se pogosto sre-
čujemo s turističnimi društvi, prepoznamo jih v vlogi tu-
rističnih vodnikov, organizatorjev dogodkov ali prijaznih 
in veščih skupin, ki poskrbijo, da so gozdne in druge poti 
urejene, ter skrbijo za ohranjanje skritih kotičkov v naši 
in drugih občinah. Zavedati se moramo pomena prosto-
voljnega dela, prizadevanj turističnih društev za boljšo 
turistično ponudbo in urejenost kraja ter vrednosti, ki jo 
prinašajo v lokalno okolje. 
Sama imam izjemno srečo, da se s turizmom ukvarjam 
službeno in ljubiteljsko. Ker prihajam iz večjega mesta, 
se z delovanjem različnih društev, preden sem prišla v 
Slovensko Bistrico, nisem srečala. Tukaj sem začutila, kaj 
pomeni, ko si kot posameznik del skupnosti in v kolikšni 
meri prostovoljstvo in društveno udejstvovanje omogo-
čata osebno rast, spreminjanje in delovanje za skupno 
dobro. Verjamem, da turizem živimo in čutimo ne samo 
v izvedbi prireditev, izobraževanj, v skupnih naporih za 
popestritev turistične ponudbe kraja, sodelovanju med 
društvi, ampak tudi v toplem stisku roke, prijaznih be-
sedah in spoštovanju. Na srečanju turističnih društev, ki 
je pred kratkim potekalo v Laškem, je bilo slišati: »Eden 
lahko naredi veliko, povezani in skupaj pa lahko uresniči-
mo nemogoče.« Bodimo ponosni na društva in njihove 
člane v lastnem kraju in Sloveniji ter se večkrat spom-
nimo, da smo turizem ljudje. Istočasno bodimo hvalež-
ni, da živimo v urejenem okolju, da imamo tukaj ljudi, ki 
nam pomagajo spoznati in ohraniti tradicijo in kulturo 
ter poskrbijo, da skupni prostori v vaseh, pohodne poti 
in lokalne skupnosti na novo zaživijo.
Naj bo ta konec leta mejnik za nove začetke in naj bo 
leto, ki je pred nami, še lepše, prijaznejše, sočutno in 
družbeno.

UVODNIK

TURIZEM SMO 
LJUDJE …

Foto: Tjaša Brglez

Ivana Pečovnik,
turistična animatorka in sekretarka MTZ Slovenska Bistrica
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LOKALNE VOLITVE 
OBČINSKI SVET 2022 - 2026

Karl Kavkler
6. 5. 1973

Vrhole pri Laporju

Srečko Juhart
25. 9. 1957

Slovenska Bistrica

Danica Sagadin Leskovar
21. 7. 1958

Devina

Marjana Sagadin
23. 3. 1985

Kalše

IVAN ŽAGAR 
OSTAJA ŽUPAN 
Dr. Ivan Žagar bo tudi v prihodnjih štirih letih župan Ob-
čine Slovenska Bistrica. Na lokalnih volitvah, ki so pote-
kale v nedeljo, 20. novembra, je prepričljivo zmagal, pre-
jel je 69,67 odstotka glasov. Ljubo Poles je prejel 22,82 
odstotka glasov, Matej Španinger (SNS) 4,81 odstotka 
glasov in Romana Brzin (Za Ljudstvo Slovenije) 2,70 od-
stotka glasov volivcev. Dr. Ivan Žagar je tako že sedmič 
izvoljen za slovenjebistriškega župana.
»Najprej bi se rad zahvalil volivkam in volivcem za zaupa-
nje. Verjamem, da je rezultat nastal na podlagi opravlje-
nega dela v preteklem obdobju, pa na samo mene, am-
pak celotne ekipe, koalicije, ki je pri tem sodelovala, pa 
tudi vseh drugih, s katerimi sodelujemo pri razvoju naše 
občine. Na nek način je to tudi napotek za delo naprej. 
Ko se volitve končajo, se zame resnično končajo. Osebno 
prisegam na sodelovanje v koaliciji, ki me podpira, prav 
tako pa smo odprti za sodelovanje z vsemi ostalimi, ki 
želijo sodelovati. Gre za to, da lahko skupni nastop pelje 
občino naprej po poti razvoja. Ne gre samo za sodelo-
vanje znotraj politike, ampak tudi vseh ostalih akterjev, 
z gospodarstvom, civilno družbo in javnim sektorjem,« 
je ob izvolitvi povedal dr. Ivan Žagar, ki so ga predlagale 
stranke SLS, SDS, NSi in DeSUS.
Ljubo Poles je kandidiral na listi Gibanja Svoboda, pod-
prli so ga tudi Socialni demokrati. »Hvala vsem volivkam 
in volivcem, ki ste se udeležili volitev, še posebej tistim, 

ki ste mi dali svoj glas. Hvala Gibanju Svoboda, ki mi je 
ponudilo možnost kandidirati na volitvah za župana, in 
Socialnim demokratom, ki so me podprli. Kampanja je 
bila zame velik izziv. V njej sem se po najboljših močeh 
angažiral in dosegel dober rezultat. Še posebej sem ve-
sel, da sem v tem času spoznal veliko dobromislečih lju-
di, ki si želijo hitrejšega razvoja naše občine. Zadovoljen 
sem, da je Gibanje Svoboda dobilo sedem mandatov v 
občinskem svetu. Našim svetnicam in svetnikom želim, 
da bi uspešno sodelovali z drugimi ter da bi s svojo pro-
dornostjo uspeli uresničiti vsaj del projektov, ki smo jih 
skupno načrtovali za razvoj Slovenske Bistrice ter dvig 
kvalitete življenja občank in občanov. Gospodu Žagarju 
čestitam za ponovno izvolitev. Drage občanke in občani, 
želim vam vse dobro,« je za Studio Bistrica izjavil Ljubo 
Poles. V novem, 31-članskem občinskem svetu bo devet 
predstavnikov SLS, po sedem mandatov sta dobili stran-
ki SDS in Gibanje Svoboda, štiri SD, NSi tri in enega De-
SUS. Volilna udeležba je bila 42,87-odstotna. 

T. A .

Foto: Jan Kolar
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Kristina Pregl
6. 2. 1985
Frajhajm

Maksimiljan Tramšek
5. 5. 1975

Turiška vas na Pohorju

Dušan Leskovar
26. 5. 1962

Visole

Modest Motaln
27. 4. 1989

Slovenska Bistrica

Marko Berdnik
31. 5. 1975

Slovenska Bistrica

Iztok Daniel Utenkar
16. 11. 1969

Slovenska Bistrica

Stanislav Zajšek
15. 5. 1955

Spodnja Polskava

Luka Zorko
18. 8. 1977

Slovenska Bistrica

Žarko Furman
13. 2. 1979

Slovenska Bistrica

mag. Jožica Planinšec Deržek
16. 2. 1966

Slovenska Bistrica

Domen Korošec
23. 1. 1986
Dolgi Vrh

dr. Vito Martinčič
2. 10. 1966

Klopce

Marjana Brezovšek
12. 3. 1979

Klopce

Matej Arnuš
29. 8. 1979
Pragersko

mag. Karmen Furman
17. 4. 1980

Slovenska Bistrica

Uroš Klajderič
14. 4. 1983

Zgornja Polskava

Borut Furman
17. 10. 1986

Ošelj

Drago Capl
18. 1. 1959

Slovenska Bistrica

Matej Goričan
4. 4. 1977

Zgornja Ložnica

Jožef Majcen
27. 1. 1954

Žabljek

dr. Andrej Godec
3. 12. 1952
Pragersko

Jožef Gorinšek
20. 3. 1969

Podgrad na Pohorju
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Ivan Kumaver
22. 7. 1952
Gladomes

Ludvik Repolusk
29. 8. 1960

Slovenska Bistrica

Zoran Košič
28. 6. 1971
Križni Vrh

Mateja Veber
4. 12. 1980

Slovenska Bistrica

Andrej Slaček
8. 5. 1961

Slovenska Bistrica

3. IZREDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je zadnjič v 
prejšnji sestavi sešel 8. novembra na 3. izredni seji. Sve-
tniki so razpravljali o investicijskih in drugih projektih za 
mandatno obdobje 2018–2022. 
Pisna pobuda za sklic izredne seje je bila podana 18. ok-
tobra na 21. redni seji občinskega sveta. Pobudo je pod-
pisalo osem občinskih svetnikov. V ta namen je občinska 
uprava pripravila tabelarični pregled realizacije investicij-
skih in drugih projektov. Kot je razvidno iz poročila, je 

bilo v zadnjih štirih letih izvedenih 457 naložb in osta-
lih projektov, za katere so namenili dobrih 58 milijonov 
evrov, sofinanciranih jih je bilo za slabih 14 milijonov 
evrov.
Prvopodpisani pod pobudo za sklic izredne seje, dr. Peter 
Cvahte, je v razpravi med drugim opozoril, da je gradivo, 
ki so ga prejeli, precej drugačno, kot so želeli. Po njego-
vih besedah veliko projektov zamuja, precej projektov se 
je tudi zelo podražilo. Župan dr. Ivan Žagar je pojasnil, 
da so vsi podatki o projektih na voljo, terminski načrti 
pa so vezani na sprejemanje dokumentov investicijskih 
projektov. Poleg tega je poudaril, da so stvari izpeljane 
zakonito in transparentno, dejstvo pa je, da aktualne sve-
tovne razmere krojijo izvedbo posameznih projektov. 
Občinski svet je ob koncu s 25 glasovi za sprejel sklep, 
da so se svetniki seznanili s poročilom o investicijskih in 
drugih projektih za mandatno obdobje 2018–2022. 

T. A.
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OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Občinski svet
Komisija za priznanja in nagrade

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah 
Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) Ko-
misija za priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica 
objavlja

R A Z P I S
za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad 

Občine Slovenska Bistrica
 za leto 2022

I.
Priznanja Občine Slovenska Bistrica se podeljujejo za do-
sežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, 
društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo 
k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in 
ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, 
vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.

Častni  občan  Občine  Slovenska  Bistrica
Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se pode-
ljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke 
na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali 
drugem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno pri-
speval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Slovenska 
Bistrica doma in v svetu.
Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se lahko 
podeli tudi tujcu.

Listina  Občine  Slovenska  Bistrica
Listina Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstve-
nem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjal-
nosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napre-
dek Občine Slovenska Bistrica.
Listino Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posa-
mezniki, skupina občanov in vse pravne osebe oziroma 
organizacije.

Priznanje  Občine  Slovenska  Bistrica
Priznanje Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za izjemne 
uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo.
Priznanje Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posa-

mezniki, skupina občanov in vse pravne osebe oziroma 
organizacije.

II.
Predlogi za priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica morajo 
vsebovati:

• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja Občine Slovenska Bistri-

ca,
• podatke o predlaganem prejemniku,
• obrazložitev k predlogu,
• podpisano soglasje predlaganega prejemnika, 
• dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v obrazlo-

žitvi.

III.
Predlagatelji za podelitev priznaj in nagrad 
Občine Slovenska Bistrica
Predlagatelji za priznanja Občine Slovenska Bistrica so lah-
ko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, 
društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati 
za priznanje. 

IV.
Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo do vključno 
9. januarja 2023 na naslov:

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Komisija za priznanja in nagrade
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA
ali
na e-naslov: obcina@slov-bistrica.si

Matej GORIČAN, l.r.
predsednik komisije

                                    
Številka:  9000-26/2022
Slovenska Bistrica, dne 30. 11. 2022

OPOMBA:
Instruktivni obrazec za pomoč pri pripravi predlogov je 
objavljen na uradni spletni strani občine – 
www.slovenska-bistrica.si

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2/843 28 00, + 843 28 16  e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

RAZPISI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA



Od 21. do 31. decembra 2022

na Trgu svobode 
v Slovenski Bistrici

ZABAVNIZABAVNI
DOGODKIDOGODKI

Sreda, 21.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 18. uri: Nastop GLASBENEGA 
BANDA SREDNJE ŠOLE SLOV. 
BISTRICA
ob 20. uri: Nastop glasbene skupine 
ZEBRA

Četrtek, 22.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 18. uri: Nastop HARMONIKARJEV 
NINA JAMNIKA
ob 19.30. uri: Nastop ansambla GALAMA

Petek, 23.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 19. uri: Nastop ansambla STIL

Sobota, 24.12.2022 - Trg svobode
od 9. do 13. ure: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo

Ponedeljek, 26.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: PREDSTAVITEV 
KONZORCIJA RITOZNOJČAN in 
gostinska ponudba
ob 20. uri: Nastop ansambla SLOVENSKI 
ZVOKI

Torek, 27.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
ob 20. uri: Nastop glasbene skupine ALO 
STARI

Sreda, 28.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
ob 20. uri: Nastop NINE PUŠLAR z 
bendom

Četrtek, 29.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
od 19. ure naprej: Nastop ansambla 
VRAŽJI MUZIKANTI, gost ALFI 
NIPIČ

Sobota, 31.12.2022 - Trg svobode
od 22. do 02. ure: SILVESTROVANJE
z ansamblom ZADETEK

Od 21. do 31. decembra 2022

na Trgu svobode 
v Slovenski Bistrici

ZABAVNIZABAVNI
DOGODKIDOGODKI

Sreda, 21.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 18. uri: Nastop GLASBENEGA 
BANDA SREDNJE ŠOLE SLOV. 
BISTRICA
ob 20. uri: Nastop glasbene skupine 
ZEBRA

Četrtek, 22.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 18. uri: Nastop HARMONIKARJEV 
NINA JAMNIKA
ob 19.30. uri: Nastop ansambla GALAMA

Petek, 23.12.2022 - Trg svobode
od 10. ure naprej: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo
ob 19. uri: Nastop ansambla STIL

Sobota, 24.12.2022 - Trg svobode
od 9. do 13. ure: BOŽIČNI SEJEM z 
domačo praznično ponudbo

Ponedeljek, 26.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: PREDSTAVITEV 
KONZORCIJA RITOZNOJČAN in 
gostinska ponudba
ob 20. uri: Nastop ansambla SLOVENSKI 
ZVOKI

Torek, 27.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
ob 20. uri: Nastop glasbene skupine ALO 
STARI

Sreda, 28.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
ob 20. uri: Nastop NINE PUŠLAR z 
bendom

Četrtek, 29.12.2022 - Trg svobode
od 18. ure naprej: GOSTINSKA PONUDBA
od 19. ure naprej: Nastop ansambla 
VRAŽJI MUZIKANTI, gost ALFI 
NIPIČ

Sobota, 31.12.2022 - Trg svobode
od 22. do 02. ure: SILVESTROVANJE
z ansamblom ZADETEK

Organizator dogodkov je RIC Slovenska Bistrica, v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica in Zavodom za kulturo. Organizator si pridržuje 
pravico do sprememb v programu. Obveščamo vas, da se bo dogodek fotografiral in snemal. Z udeležbo na dogodku soglašate, da organiza-
tor fotografije in posnetke, na katerih ste prepoznavni, uporabi za namen promocije in dokumentiranja. Podrobnosti o dogodkih najdete 
na tic-sb.si in facebook.com/ticslovbistrica.



OTROSKIOTROSKI
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TOREK, 13.12., SREDA, 14.12., 
PETEK, 16.12., in SREDA, 21.12.2022

Dopoldan: DEDEK MRAZ NA TURNEJI - Dedek Mraz s svojim 
spremstvom obiskuje otroke šol in vrtcev v občini Slovenska Bistrica

ČETRTEK, 22.12.2022
Trg svobode, ob 17. uri: ŠKRATKA NA DELU - predstava za otroke

SREDA, 28.12.2022
Trg svobode, ob 18. uri: NASTOP PLESNIH PAROV 

PLESNEGA STUDIA PLOHL

PETEK, 23.12.2022 
V prostorih društva Fridina mišnica, ob 17. uri: USTVARJALNA 

DELAVNICA, DEDEK MRAZ, SNEŽNA KRALJICA IN PRAVLJIČNI 
JUNAKI

TOREK, 27.12.2022 
Trg svobode, od 18. ure naprej: STARA ŠARA - predstava za otroke

SREDA, 21.12.2022 
Pričetek pred društvom Fridina mišnica (prostor pri Crouzetu), ob 17. uri: 

SPREHOD PO PRAZNIČNO OKRAŠENEM MESTU IN RAJANJE S 
PRAVLJIČNIMI JUNAKI
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SREČNO 2023!

Veseli se majhnih stvari.
Majhne sreče odprejo vrata velikim, ki vstopajo neopazno...

inf  rmator

17.12. 26.12.
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KAKO NAPISATI 
DOBRO PRIJAVO NA 
DELOVNO MESTO IN 
ŽIVLJENJEPIS?   
Prijava na delovno mesto (prijava) in življenjepis sta 
vstopnici iskalca zaposlitve do zaposlitvenega razgovo-
ra, zato je pomembno, da sta dobro pripravljena – tako 
oblikovno privlačni in vsebinsko jedrnati ter se odziva-
ta na zahteve zaposlitvenega oglasa. Navedeni aktualni 
kontaktni podatki naj bodo jasni, točni in pregledni, tudi 
elektronski naslov mora biti ustrezen – najbolje je upora-
biti naslednjo obliko: ime.priimek@email.com.
Pisanja življenjepisa in prijave na delovno mesto se je najbolje 
lotiti po naslednjih korakih:
 • raziskava delodajalca (spletna stran delodajalca, splet, 
mediji, preko vez in poznanstev) in zaposlitvenega 
oglasa – zahteve glede izobrazbe, posebnih znanj, kot 
so npr. tuji jeziki, izpiti;

 • temeljiti razmislek o sebi – o svojih kompetencah in 
osebnostnih lastnostih, ki pridejo prav na določenem 
delovnem mestu, motivaciji za opravljanje določene-
ga dela;

 • ponoven pregled dokumentov – ko sta napisana, se je 
dobro postaviti v vlogo delodajalca in nanjo pogledati 
z drugimi očmi ter se vprašati, ali sta dokumenta do-
volj jasna in prepričljiva. Bosta delodajalca pritegnila? 
So izpostavljene prednosti in naslovljene zahteve de-
lodajalca? V prijavi se izpostavljajo pridobljena znanja 
in se ne omenjajo pomanjkljivosti in slabosti; 

 • slovnična pravilnost – prijava in življenjepis morata biti 
slovnično pravilno zapisana in tudi ustrezno oblikovno 
urejena. Oboje lahko prebere tudi kdo drug in ob tem 
opozori na morebitne napake in nejasnosti. 

Ključni elementi pisanja prijave na delovno mesto:
 • razdeljena je na uvod, jedro in zaključek;
 • pri naslovu prijave – naj bo jasno naveden naziv de-
lovnega mesta, kamor se oseba prijavlja,  saj ima delo-
dajalec včasih več istočasno objavljenih zaposlitvenih 
oglasov za različna delovna mesta;

 • uvod je namenjen predstavitvi, pojasnitvi razloga za 
prijavo, motivaciji osebe za zasedbo delovnega mesta 
in informaciji o tem, kje je oseba zasledila zaposlitveni 

oglas;
 • v jedru so navedene: delovne izkušnje, izobrazba, 
kompetence in morebitne kvalifikacije;

 • zaključek prijave naj vsebuje željo po osebnem stiku 
in čitljiv podpis, dodane so tudi morebitne zahtevane 
priloge (življenjepis, dokazilo o izobrazbi).

Življenjepis je povzetek izobraževalne in karierne poti 
iskalca zaposlitve. Priporočljiva dolžina dokumenta je 
največ 2 strani.  
Ključni elementi pisanja življenjepisa: 
 • osebni podatki – ime in priimek, naslov, e-pošta, telefon, 
lahko tudi rojstni datum;

 • delovne izkušnje – ima delodajalca, obdobje zaposlitve, 
naziv delovnega mesta in kratek opis del in nalog, na-
vajajo se kronološko od zadnje nazaj. Če ima oseba ve-
liko raznolikih delovnih izkušenj, naj bodo vključene le 
tiste najbolj relevantne za delodajalca;

 • izobraževanje in usposabljanje – naziv izobraževalne usta-
nove, obdobje izobraževanja in pridobljen naziv – prav 
tako se navajajo kronološko od zadnje nazaj. Če ima 
oseba končano več kot osnovno šolo (OŠ), podatka 
glede zaključene (OŠ) ni treba navajati;

 • kompetence – tu je prednost dobro poznavanje sebe in 
lastnih kompetenc – sem sodijo: znanja tujih jezikov, 
računalniška znanja, komunikacijske, organizacijske, 
strokovne in tehnične kompetence. Pri kompetencah 
je smiselno, da je navedenih manj, a so le-te uteme-
ljene s primeri: dobre ročne spretnosti sem pridobil/a 
pri sestavljanju komponent v proizvodnji. Pri delu na 
blagajni sta prišli do izraza moja natančnost in hitrost.

Pošiljanje fotografije v življenjepisu je stvar osebne od-
ločitve. Če se oseba zanjo odloči, naj bo fotografija v ve-
likosti za osebne dokumente, pripeta na vrh prve strani 
življenjepisa. 
Pisanje vloge in življenjepisa je lahko na začetku velik 
zalogaj. Na naši spletni strani – www.ess.gov.si je na vo-
ljo nekaj spletnih pripomočkov za pomoč pri pripravi 
omenjenih dokumentov: knjižice Spleti svojo kariero in 
eSvetovanje. 
Ko sta dokumenta napisana, jih je treba vsebinsko prila-
gajati glede na konkretne zaposlitvene oglase in zahteve 
delodajalca. Iskalec zaposlitve se lahko vedno za pomoč 
pri pisanju in povratno informacijo glede napisanega 
obrne na matičnega svetovalca zaposlitve na Uradu za 
delo. Srečno in uspešno pri pisanju. 

Mateja Pačnik Kolenc, samostojna svetovalka
ZRSZ, Urad za delo Slovenska Bistrica
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Decembra je po vsej 
Sloveniji potekal dan 
odprtih vrat slovenske 
kulture, imenovan tudi 

Ta veseli dan kulture. V gradu v Slovenski Bistrici smo ta dan 
obiskovalcem omogočili brezplačen ogled muzejskih zbirk in grajskega poslopja.

Zimski delovni čas

sobota, od 7.30 do 10.30,
tudi 24. in 31. decembra 2022.

V ponedeljek, 28. 11. 2022, smo v galeriji Grad odprli razstavo Cvetovi ustvarjanja v 
jeseni življenja, ki je nastala v sodelovanju z Medobčinsko zvezo društev upokojencev 
Slovenska Bistrica in Društvom upokojencev Slovenska Bistrica.
Razstava bo na ogled do 14. decembra 2022.

V petek, 18. 11. 2022, je v viteški dvorani 
potekal koncert skupine »The Golden Dixie 
Boys«.

Skupino sestavljajo glasbeniki, ki že leta 
igrajo v različnih glasbenih skupinah, 
njihova ljubezen do jazza pa jih je nekaj let 
nazaj združila v »The Golden Dixie Boys«.

Člani skupine so Igor Podpečan − vodja in 
pozavnist (Igor in zlati zvoki), Mike Orešar 
− pevec in kitarist (Igor in zlati zvoki), Damir 
Tkavc − trobentač (Alpski kvintet), Franjo 
Maček − klarinetist (Alpski kvintet), Luka 
Jahn − bobni (Funk fu) in Luka Groboljšek − 
basist (Lagard). 

Skupini se je pridružila tudi pevka Julija 
Lubej, ki je sodelovala na lanski Slovenski 
popevki.

PRIREDITVE V GRADU

14. december, 17.00   Hrestač v gradu

16. december, 19.30  Božično-novoletni koncert ženske komorne skupine 
Vivere z gosti

6.  januar 2023, 18.00 Spominska akademija in odprtje razstave ob 80. 
obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona 
pri Treh žebljih na Osankarici

 7.  januar 2023, 11.00 Spominska komemoracija ob 80. obletnici 
poslednjega boja Pohorskega bataljona pri Treh 
žebljih na Osankarici
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RAZDELJEVANJE 
RUMENIH VREČ ZA 
LETO 2023  
Dostavljanje rumenih vreč, namenjenih zbiranju odpa-
dne mešane embalaže za leto 2023, že poteka, in sicer 
na enak način kot preteklo leto. Ustrezno število rume-
nih vreč boste do konca leta prejeli na svoj naslov (nas-
tavili jih bodo na čim bolj primerno mesto, varno pred 
morebitno odtujitvijo).
Preostali uporabniki, ki so se odločili za okolju prijaznejši 
način zbiranja odpadne embalaže v zabojnikih, rumenih 
vreč ne bodo prejeli. Zabojniki za odpadno embalažo so 
na CERO Pragersko (odlagališče) še vedno na voljo.
Če rumenih vreč do konca tega leta ne boste dobili, 
nam to sporočite po telefonu na telefonsko številko 02 
80 37 034 (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro) 
ali nam pišite na odpadki@komunala-slb.si. Reklamacije 
glede nedostavljenih vreč bomo sprejemali najkasneje 
do 31. 1. 2023. Po tem datumu reklamacije ne bodo več 

upoštevane.
Predlagamo vam, da z vrečami ravnate preudarno in od-
padno embalažo stiskate. Tako boste prihranili prostor v 
vreči.
Pomembno: odvažali bomo le rumene vreče z našim logo-
tipom, ki bodo na prevzemnem mestu na dan njihovega 
odvoza do 6. ure zjutraj (v skladu s koledarjem odvoza). 
Odvozi odpadne embalaže se bodo v letu 2023 izvajali 
v skladu s koledarjem odvoza odpadkov. Ta bo priložen 
k decembrski položnici. Koledarji odvozov odpadkov 
bodo dostopni tudi na spletni strani www.komunala-slb.si.

ODPADNA EMBALAŽA

V ta zabojnik SODIJO:

V ta zabojnik NE SODIJO:
  Mešani komunalni odpadki,

 biološki odpadki, 
 steklena in papirna embalaža, 
 umazana embalaža in vrečke. 

PLASTIČNA EMBALAŽA
Ssnjena, očiščena in izpraznjena 
ostankov hrane:
  Plastenke pijač, praškov, 
     mehčalcev,
  lončki jogurtov, skute ipd.,
  plasčne košarice in ostala
     embalaža od živil,
  plasčne vrečke (od zamrznjenih 
    živil do nosilnih vrečk),
  sroporni podstavki za meso in 
     ostala živila,
  alu folija, celofan.

KOVINSKA EMBALAŽA
Ssnjena, očiščena in izpraznjena 
ostankov hrane:
  Pločevinke pijač, konzerve 
     prehrambnih živil,
  kovinski zamaški, pokrovi živil.

SESTAVLJENA EMBALAŽA
Ssnjena in izpraznjena:
  Tetrapak embalaže mleka, 
     sokov,
  vrečke čipsa.

www.komunala-slb.si 
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PROJEKT ODPADNO 
JEDILNO OLJE NI 
ODPADEK   
Projekt Odpadno jedilno olje ni odpadek se je začel 
marca. V tem obdobju je Komunala Slovenska Bistrica 
postavila 18 uličnih zbiralnikov in razdelila skoraj 11.000 
posodic za gospodinjstva.
S pomočjo sistema I-bin oziroma inteligentni zbiralnik 
natančno vemo, koliko olja je v katerem zbiralniku in 
kdaj ga je treba izprazniti. Z velikim zadovoljstvom lah-
ko povemo, da so projekt uporabniki sprejeli zelo pozi-
tivno, to potrjujejo tudi številke zbranega olja, saj ga je 
Komunala v devetih mesecih od začetka projekta zbrala 
že 6 ton. Na Komunali so ponosni, da njihovi uporabniki 

skrbijo za okolje in jim ni vseeno za našo naravo, saj je 
zbrano olje brez nečistoč. Vsi zbiralniki so pripravljeni na 
zimo, očiščeni, izpraznjeni. 
Opozorilo za uporabnike: v zimskih mesecih je zaradi 
nižjih temperatur olje gostejše, zato je lahko praznjenja 
posodic oteženo, še zlasti, če olje vsebuje več masti.

NOV UČNI CENTER 
VODARNA   
Komunala Slovenska Bistrica je pred dobrim mesecem 
dni v vodarni na Zgornji Bistrici slovesno odprla Učni 
center vodarna. Namenjen je ozaveščanju širše javnosti 
o pomenu pitne vode, kako jo pridobivamo in transpor-
tiramo ter nadziramo njeno kakovost. Pomembno pri-
dobitev sta predstavila Jožica Dobaj, vodja vodooskrbe 
pri slovenjebistriški Komunali, in Maksimiljan Tramšek, 
direktor Komunale Slovenska Bistrica.
Projekt, vreden okrog sto tisoč evrov, je Komunala fi-
nancirala z lastnimi sredstvi. »Premalo se zavedamo, kaj 
pomeni imeti ustrezno pitno vodo doma na pipi. Zato 
smo stare zbiralnike v vodarni preuredili v izobraževalni 
namen in jih predajamo v novo uporabo,« je ob odprtju 
poudaril Maksimiljan Tramšek, direktor Komunale Slo-
venska Bistrica. Vodenje skupin po vodarni so opravlja-
li že doslej, a so zdaj uredili primeren prostor, da bodo 
lahko predstavili celotni vodokrog. »Prizadevamo si na 
zanimiv način prikazati ljudem, kako skrbimo za vodo in 
tudi okolje. V vodarni imamo s spremembo tehnologije 
prostorsko možnost, da ponudimo obiskovalcem – ot-
rokom, mladostnikom in starejšim – možnost, da se iz-
obražujejo na področju pridobivanja pitne vode,« pa je 
povedala vodja vodooskrbe pri slovenjebistriški Komu-

nali Jožica Dobaj. 
V učnem centru bodo obiskovalcem na zanimiv način 
predstavili vse postopke priprave vode. Videli bodo lah-
ko, kaj se dogaja pod zemljo, kakšne so cevi, vodovodni 
priključki, kako so speljani tranzitni vodi, kako se odpa-
dne vode speljejo do čistilne naprave, kjer se te odplake 
očistijo in so nato primerne za odvod v okolje. 

T. A.

Foto: Tjaša Brglez
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DRŽAVNO 
PRVENSTVO ZSČ V 
VELENIKU 
V soboto, 22. oktobra, je na strelišču Slovenske vojske 
v Veleniku pri Slovenski Bistrici potekalo prvo odprto 
državno prvenstvo Zveze slovenskih častnikov v pre-
ciznem streljanju s polavtomatsko puško. Tekmovanja se 
je udeležilo 18 ekip iz vse Slovenije. Da je potekalo tako, 
kot mora, so poskrbeli sodniki Alojz Gostenčnik, Jože 
Majcen in Boštjan Vidmar. 
Člani Območne organizacije ZSČ Slovenska Bistrica so 
v ekipnem delu tekmovanja osvojili tretje mesto, med 
posamezniki pa je njihov član Stane Dolničar zasedel 
odlično drugo mesto. V veteranskem centru Brinje so 
pripravili kulturni program, v katerem so nastopili Godba 
na pihala KUD-a Janka Živka Poljčane, učenci Osnovne 
šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in Ana Miljko-
vič iz Slovenske vojske. Zbrane je nagovoril predsednik 

Območne organizacije ZSČ Slovenska Bistrica, dr. Andrej 
Godec. Po razglasitvi rezultatov so poskrbeli še za pogo-
stitev in prijetno druženje. S tekmovanjem so počastili 
tudi dan suverenosti. 
Ekipne uvrstitve: 
1. OZSČ Krško 247 
2. ZSČ Brežice 241
3. OZSČ Slovenska Bistrica 235 
Posamične uvrstitve:
1. Franc Unetič 89 (OZSČ Krško)
2. Stanislav Dolničar 88 (OZSČ Slovenska Bistrica)
3. Florjan Kerin 86 (ZSČ Brežice)

Brigita Ptičar

Trgovina z elektro materialom in 
salonom svetil

02 292 80 10

Tomažičeva ulica 18, 
Slovenska Bistrica 
(Industrijska cona)

Slovenske Konjice
Zeče 25, 
Slovenske Konjice

03 757 13 20 elpro-kriznic.si

Obiščite nas v 
trgovinah:
Slike so simbolične. 

Slovenska Bistrica

PRAZNIČNE LUČI ZA PRAZNIČNE DNI
V naših trgovinah boste poleg svetil za dom našli tudi različne 
lučke in dodatke za popestritev prihajajočih praznikov. 

SREČNO 2023
Vsem kupcem in poslovnim 
partnerjem se zahvaljujemo za 
zaupanje v letu 2022 in želimo vse 
dobro v prihajajočem letu. 
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Novembra je potekalo regijsko tekmovanje v pikadu, 
ki ga je organiziralo Društvo MDI Maribor. Tekme so se 
udeležile tudi članice Društva invalidov Slovenska Bi-
strica, ki so se uvrstile na državno prvenstvo v pikadu v 

Hrastniku, na katerem je sodelovalo 13 ženskih ekip iz 
vse Slovenije. Izvrstno so se izkazale članice DI Slovenska 
Bistrica, Francka Pušnar, Jožica Polanec, Ljubica Mlaker in 
Marjana Pogelšek, ki je tudi vodja in mentorica ekipe. Za-

SREČANJE 
JUBILANTOV IN 
INOVATORJEV 
SKUPINE IMPOL 
V Viteški dvorani Gradu Slovenska Bistrica je v petek, 
26. novembra, potekalo letošnje srečanje jubilantov in 
inovatorjev skupine Impol. Kot vsako leto se je vodstvo 
podjetja na svečanem dogodku zahvalilo jubilantom, ki 
praznujejo 10, 20, 30 ali 40 let zvestobe Impolu, inova-

torji leta v posameznih družbah, letos jih je 20, pa so pre-
jeli posebna priznanja. Zbrane je nagovoril glavni izvršni 
direktor skupine Impol Andrej Kolmanič. Dogajanje je 
popestrila tudi pevka Ditka. 

T. A. 

19,48 €
14,61 €

10,49 €
8,40 €

3,59 €
2,62 €

v industrijski prodajalni GEA
do 31.12.2022

-25%

GEA
Štajersko
prekmursko 
bučno olje
Slovenija 1 L

-20%

GEA
Ekstra deviško
oljčno olje 1 L

ZVEZDA sončnično olje
vez 6 x 1 L

-30%

GEA DARILNI PAKETI

Izbirate lahko med 
različni vrstami GEA olj
ter GEA BIO olj in semen.

GEA delikatese

50%
rPET

CEKIN
sončnično 
olje 1 L, rPET

 
RECIKLIRANA 
EMBALAŽA rPET

5 %

rPET material je v celoti  možno
reciklirati in nameniti za ponovno
uporabo, kar pripomore k 
zmanjševanju odpadkov.

Vabljeni v GEA industrijsko prodajalno na Trgu svobode 3 v Slovenski Bistrici. 
Delovni čas: ponedeljek do petek: 8.30 do 15.30,   sobota: 8.00 do 12.00

 

-27%

14,99€

Akcijska
cena

ODLIČNE TEKMOVALKE V PIKADU

Foto: Tjaša Brglez
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Na mestnem strelišču v Ljubljani je 10. novembra pote-
kalo 6. prvenstvo Zveze slovenskih častnikov v streljanju 
z zračno puško. Tekmovanja, ki ga je organiziral OZSČ 
Ljubljana, so se udeležili tudi člani OZSČ Slovenska Bi-
strica: referent za šport Iztok Leskovar, Iztok Škof, Martin 
Capl, Brigita Ptičar, Jože Majcen in Stane Dolničar. Tekma 
je potekala posamično in skupinsko. Člani OZSČ Sloven-
ska Bistrica so osvojili odlično tretje mesto. 

Brigita Ptičar

sedle so odlično drugo mesto.  V ekipi je bilo nepopisno 
veselje, osvajalkam srebrne medalje so zaželeli še veliko 
uspeha in dobrega meta v naprej, vsi člani Društva inva-
lidov Slovenska Bistrica, na čelu s predsednikom Stan-
kom Polancem.

Brigita Ptičar

Aluminium Kety Emmi d.o.o. 

”Für glänzendes Aluminium!”

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

INDUSTRIE DER 
MEDIZINTECHNIK

 UND AUSSTATTUNG,

ELEKTROINDUSTRIE,

AUTOINDUSTRIE UND
FAHRZEUGINDUSTRIE,

MÖBELINDUSTRIE,

• Küchenmöbel
• Büromöbel
• Badmöbel

• Gartenmöbel

HAUSHALTSGERÄTE-
INDUSTRIE,

BAUWIRTSCHAFT ETC.

Für Aluminium Kety Emmi d.o.o., sowie für die gesamte Grupa Kety ist der deutsche Markt zusammen mit dem österreichischen 
Markt von größter Bedeutung. Wir beliefern bereits viele Unternehmen, darunter Branchenführer, mit sichtbaren Aluminiumkompo-
nenten und Baugruppen, mit anspruchsvollen Oberflächenbehandlungen und in Kombination mit anderen Materialien. Wir bieten 
unseren Kunden ein breites Spektrum an Support und Know-how, von der Entwicklungsphase ihres Endproduktes bis hin zur zu-
verlässigen, termingerechten und qualitativ hochwertigen Belieferung der Serienproduktion. Die Marktnähe und der elektronische 
Datenaustausch tragen zu den prompten Klärungen der Herausforderungen und der Versorgung entsprechend ihrer Produktion bei.

Produktion von zahlreichen und vielfältigen Sortiment an Halbfertigprodukten, Einbauelementen und Produkten, 
die hergestellt sind durch
• mechanische und Oberflächenbehandlung (eigenes Eloxalwerk) extrudierter Aluprofile,
• Montage von Alukomponenten mit anderen Materialien (Metall, Kunststoff, Holzelemente, Glas) und
• Kaltformung - Profilierung dünnwandiger Alu-, Stahl-, und Kupferbänder.

Versorgung von Unternehmen unterschiedlichster Industriebranchen: Aluminium Kety Emmi d.o.o. 
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»Aluminiju dajemo sijaj!« 
Proizvajamo bogato in raznoliko paleto polizdelkov, vgradnih elementov  
ter izdelkov, ki so proizvedeni

 z mehansko in površinsko obdelavo (lasten obrat za eloksiranje)  
ekstrudiranih aluminijastih profilov in 

 z montažo aluminijastih komponent z drugimi materiali  
(kovinski, plastični, leseni elementi, steklo)

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

INDUSTRIJO  
BELE TEHNIKE                          

AVTOMOBILSKO  
INDUSTRIJO IN  

INDUSTRIJO VOZIL

ELEKTROINDUSTRIJO

INDUSTRIJO MEDICINSKE 
TEHNIKE IN OPREME

GRADBENIŠTVO itd.

POHIŠTVENO  
INDUSTRIJO                        

• kuhinjsko pohištvo
• pisarniško pohištvo                        
• kopalniško pohištvo

• vrtno pohištvo                                 
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Oskrbujemo podjetja iz najrazličnejših industrijskih panog, še zlasti: 

BISTRIČANI TRETJI 
NA DRŽAVNEM 

PRVENSTVU
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V Hočah je letos potekalo državno prvenstvo v ruskem 
kegljanju s kroglo na vrvici. Na tekmovanju se je pomeri-
lo 12 ekip. Naslov državnih prvakinj so osvojile kegljačice 
iz Hoč, druge so bile kegljačice iz Društva upokojencev 

Gaj - Pragersko. Njihova mentorica in kapetanka skupi-
ne je Leopoldina Hajšek, poleg nje so tekmovale še Re-
lica Mesarič, Zdenka Gojkovič, Jožica Črnoga in Marinka 
Bombek, ki je bila druga z največ podrtimi keglji. Predse-
dnik DU Gaj - Pragersko Zlatko Trebovšek in drugi člani 
so se jim zahvalili za njihovo prizadevnost, same pa so 
povedale, da jim odličje veliko pomeni in da se bodo še 
naprej trudile. 

Brigita Ptičar

DRUŠTVA

KEGLJAČICE DU 
PRAGERSKO DRUGE 

NA DRŽAVNEM 
PRVENSTVU
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DR. IVAN ŽAGAR,
ŽUPAN OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA
Že sedmič ste bili izvoljeni za župana Občine Slovenska Bistrica. 
Volivci so vam prepričljivo zaupali nov mandat. Ali ste pričakovali 
takšen rezultat in kaj je bilo po vašem mnenju odločilno, da ste 
slavili tako zanesljivo?
Najprej bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vsem voliv-
cem in volivkam, ki so me podprli. Menim, da so občan-
ke in občani prepoznali naše delo v preteklem obdob-
ju. Poudarjam množino, to pa zato, ker to ni samo delo 
župana, ampak je delo širše ekipe, tudi javne uprave in 
vseh ostalih, ki delajo v javnem sektorju. Tudi sicer me-
nim, da je sodelovanje rdeča nit dela v naši občini. Zato 
da se občina razvija, da se uspešno razvija, so zaslužni 
vsi, ki tu delujejo. Če to zreduciram  na tri stebre, so to 
javni sektor, steber gospodarstva  in steber civilne druž-
be. Delo vseh teh in sodelovanje med njimi se odražajo 
v rezultatih, ki jih v občini beležimo.  
Čemu pripisujete nizko volilno udeležbo? Kaj bi morali storiti, da 
bi volivci izkoristili svoj glas, pravzaprav pravico, da odločajo o 
tem, kdo bo zastopal njihove interese?  
Gre za več faktorjev. Zagotovo je eden izmed njih prena-
sičenost z volitvami in referendumi. Po drugi strani gre 
za razumevanje demokracije, volitve so temelj vsake de-
mokracije. Mogoče  bi na tem področju morali dati več 
poudarka izobraževanju vseh generacij, še posebej pa 
mladih. Poleg tega ljudje razmišljajo, da stvari potekajo 
normalno, ampak samo po sebi se nič ne zgodi. To je 
treba imeti v vidu, za naprej je potreben apel, da je na 
volitve potrebno iti.  
Kako komentirate predlog opazovalcev Sveta Evrope, ki pripo-
ročajo razmislek o omejitvi županskih mandatov na največ dva 
zaporedna mandata?
Moramo vedeti, da so sistemi različni po različnih drža-
vah. Pri nas gre za direktne volitve,  župani so izvoljeni 
na podlagi preteklega dela. Možno je razmišljati tudi o 
omejitvah, vendar je pri tem potreben razmislek o dol-
žini mandata. Če bi prišlo do omejitev, je smiselno raz-
mišljati tudi o nekoliko daljšem mandatu, pet ali šest 
let. Pred takšnimi odločitvami bi bilo potrebno osvetliti 
celoten segment volitev, pa tudi naloge in pristojnosti 
župana ter vseh ostalih, ki sodelujejo pri vodenju občine, 

tudi z vidika avtonomije. Ljudje velikokrat pričakujejo od 
župana, da lahko naredi marsikaj, ampak v bistvu na šte-
vilnih področjih nima pristojnosti. Sem zagovornik uki-
nitve upravnih enot, ker menim, da bi bilo potrebno na 
tem področju smiselne stvari prenesti na občine, potem 
bi občina bistveno lažje skrbela za svoj razvoj. Gradbeno 
dovoljenje je na primer že ena od teh zadev.
Koalicija strank, ki so vas podprle na volitvah, bo imela v občin-
skem svetu večino. Kakšno sodelovanje si obetate s preostalima 
strankama, Gibanjem Svoboda in Socialnimi demokrati?  
Verjamem, da bomo še naprej delovali, tako kot do zdaj. 
Koalicija je pomembna zaradi politične stabilnosti,  s 
tem je povezana stabilnost vodenja občine. To se v naši 
občini zelo pozna. Sicer pa sem že večkrat rekel, da se 
zame volitve končajo, ko se zaprejo volišča, nato pa pri-
segam na sodelovanje. Ob tej priložnosti pozivam vse, 
da sodelujejo pri razvoju občine in izkoristijo svoje mož-
nosti v pozitivnem smislu. Prepričan sem, da smo tako 
delovali v preteklosti in to je tudi zaveza za prihodnost. 
Nenazadnje, na občinskem nivoju se ne ukvarjamo z ve-
likimi političnimi temami. Sodelovanje političnih akter-
jev pa je zelo pomembno zaradi regionalnega razvoja, 
decentralizacije in večje avtonomije lokalne skupnosti, 
to je sporočilo, ki ga je  potrebno prenesti na višji naslov. 
Ob izvolitvi ste dejali, da boste nadaljevali z uresničevanjem zas-
tavljenih projektov, prav tako pa boste dovzetni za nove ideje. 
Katere naložbe bodo torej v ospredju v prihodnjih štirih letih?
Časi so izjemno turbulentni, realnost bo v prihodnje zelo 
zahtevna. Tudi občina Slovenska Bistrica ni izoliran otok 
v Evropi, soočamo se z energetsko krizo in inflacijo, prej 
pa smo se morali soočati s covidom. Kljub temu verja-
mem, da bomo razvojni ciklus peljali naprej. Pred nami 
je dokončanje projektov, ki potekajo oziroma se začenja-
jo. Govorim o dokončanju plezalnega centra, dograditvi 
zdravstvenega doma s parkiriščem in dokončanju kana-
lizacije na Zgornji Polskavi. Med zastavljenimi projekti so 
v ospredju kolesarske steze, nadgradnja doma starejših, 
nadaljevanje cestno-komunalne strukture v povezavi s 
širitvijo industrijske cone in tretjo fazo zahodne obvozni-
ce. Na področju družbenih dejavnosti bomo nadaljevali 
z vlaganji v šolsko infrastrukturo in obnovo športnega 
parka, nadaljevali z obnovo graščine na Zgornji Polskavi, 
poskrbeli bomo za kulturno središče in urejali mestno 
jedro, tudi s stanovanji za mlade. Naredili bomo varo-
vana stanovanja za starejše, prav tako bomo obnovili 
lovski dvorec in območje Crouzeta v Slovenski Bistrici. 
Precej pozornosti bomo namenili tudi digitalni in zeleni 
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agendi. Upam, da bomo zagotovili tudi širokopasovne 
povezave. 
Povprečnina za občine bo v prihodnjih dveh letih znašala 700 
evrov. V občinskih združenjih so dejali, da so z dogovorom zado-
voljni. Kaj ta odločitev pomeni za občino Slovenska Bistrica?
Ta odločitev za Slovensko Bistrico pomeni približno 1,5 
milijona evrov dodatnih sredstev. S tem bomo pokrili 
dodatne stroške, ki nastajajo zaradi aktualne situacije. 
Na občinske finance zelo vplivata dve področji, Prvo je 
področje plač, vemo da se plače zvišujejo, kar je seve-
da prav zaradi višjih življenjskih stroškov. Drugo pa je 
področje energetike, energenti se dražijo, mi smo sicer 
veliko vlagali v učinkovito rabo, saj smo v paketu ener-
getsko obnovili 16 objektov in pred tem še nekaj doda-
tnih objektov. Zaradi teh dveh področij pa se stroškovna 
rast pozna tudi na ostalih področjih, na primer pri šolskih 
prevozih. Prav tako se posledično dražijo tudi investicije. 
Kako kot bivši minister za lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko in predsednik Skupnosti občin Slovenije na splošno ocenju-
jete odnos aktualne vlade do lokalne skupnosti?  
Zdaj je še prehitro dajati neke ocene. Potrebujemo širšo 
odločitev, kako naj poteka razvoj v Sloveniji v prihodnje, 
vendar ne na podlagi pavšalnih rešitev, sam se zavze-
mam za konkretne zadeve. Upam, da bo opravljena raz-
prava o tem, kje smo zdaj in kam želimo iti ter kaj je v 
tem vmesnem obdobju potrebno narediti. Želimo, da 
so pogoji za življenje povsod po Sloveniji vsaj približno 
enaki. 
Zelo dejavni ste tudi na mednarodnem prizorišču. Od leta 2011 
ste vodja slovenske delegacije v Odboru regij Evropske unije. 
Kakšne izkušnje oziroma znanja ste pridobili z udejstvovanjem 
v tej evropski instituciji oziroma kaj to sodelovanje prinaša naši 
občini?
Ime Slovenske Bistrice se zdaj direktno pojavlja v Bruslju, 
kjer sem vodil določene komisije in pripravljal različna 

mnenja. Odbor regij je ena izmed institucij Evropske uni-
je, v kateri so zastopani interesi lokalnih in regionalnih 
skupnosti iz praktično vse Evrope. To pomeni, da ta insti-
tucija vpliva na sprejemanje odločitev na evropskem ni-
voju. Po nekaterih podatkih skoraj 80 odstotkov zakono-
daje tangira tudi lokalni in regionalni nivo. V Sloveniji žal 
nimamo pokrajin in regij, tako da v Bruslju za isto mizo 
sedijo predstavniki, na primer občine Slovenska Bistrica 
in regije Bavarska. Tudi preko Odbora regij smo dosegli 
določene premike, med drugim ima sedaj vsaka občina 
v Sloveniji dostop do regionalnih sredstev. Poleg tega 
gre za izmenjavo izkušenj na osebni ravni, spoznal sem 
ogromno ljudi. Nenazadnje se to kaže tudi pri tem, da 
imamo številne manjše projekte, ki so direktno financi-
rani in pri njih potrebujete kontakte partnerjev iz drugih 
držav. 
Po izobrazbi ste doktor znanosti, inženir strojništva. Koliko ste še 
v stiku s svojo stroko?
Imam to srečo, da je ena od osnovnih aktualnih nalog 
zelena agenda, pri kateri gre za vse segmente varovanja 
okolja. Sem strojnik, ampak tudi strojništvo vsebuje po-
dročje varstva okolja. Ravno na tem področju še vedno 
delujem in predavam na Fakulteti za energetiko. Sreču-
jem se s teoretičnim in praktičnim delom, saj imamo ne-
kaj evropskih projektov tudi s tega naslova.  
Ali bi lahko po vseh teh letih rekli, da je vaše županovanje način 
življenja? 
To se pravzaprav zgodi na nezavedni ravni. Pri tem delu 
ne moreš izklopiti razmišljanja. Ko potujem v tujini in če 
je le priložnost,  pogledam po velikosti primerljive kraje s 
Slovensko Bistrico in dobim kakšno idejo. Karkoli delam, 
rad delam stoodstotno, seveda v okviru svojih zmož-
nosti in znanja, zdaj pač vodim občino. Je pa res, da je 
diapazon dela na občini, še posebej v tako veliki, kot je 
Slovenska Bistrica, izjemno širok. Pravzaprav ni vsebine, 
s katero se ne bi srečali. Še ko kolesariš, lahko vidiš, če so 
kolesarske steze urejene ali niso…. 
Ob koncu pa še voščilo občanom in občankam ob koncu leta. 
Želim, da bi razvoj v našem okolju potekal še naprej tako, 
kot je že doslej. To zahteva sodelovanje vseh, ki deluje-
mo v tem okolju. To je tudi apel za sodelovanje naprej. 
Pred nami so številni novi izzivi, ki jih ne prinaša samo 
naše okolje. S skupnim nastopom jih bomo tudi lažje 
prešli. Prepričan sem, da smo jih sposobni obvladati. Na 
osebni ravni pa vsem želim vse dobro, zdravja in uspe-
hov v osebnem in poklicnem delovanju.  

Tomaž Ajd 

Foto: Nino Verdnik
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POHORSKI BATALJON
V osrčju pohorskih gozdov je 8. januarja 1943 padel le-
gendarni Pohorski bataljon. Letos bo potekala okrogla, 
80-obletnica spomina na poslednji boj bataljona.
Pohorski bataljon (uradno 1. bataljon Pohorskega od-
reda) je bil partizanska enota, ki je bila ustanovljena 11. 
septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku je 
enota štela 90 borcev, ki so na Pohorje prispeli z Dolenj-
ske, Šaleške in Savinjske doline. Sestavljali so ga borci 1. 
bataljona Savinjskega odreda II. grupe odredov (Kranjčev 
bataljon), ki so prišli poleti 1942 na Štajersko z Dolenjske 
in se preimenovali v 1. bataljon Pohorskega odreda, in 
borci Šaleške ter Savinjske čete 1. štajerskega bataljona. 
Začetek novembra se mu je priključila še Ruška četa, ki 
je 1942 delovala na Pohorju. Poveljnik pohorskega bata-
ljona je bil Rudolf Mede, politični komisar pa Jože Menih. 
Poveljnik varnostne policije (Befehlshaber der Ordnun-
gspolizei) v Mariboru generalmajor Otto Lurker je izdal 
povelje št. 106 za hajko proti Pohorskemu bataljonu dne 
6. januarja 1943.
8. januarja 1943 je okoli 2000 mož zgoraj naštetih enot 
sovražne vojske obkolilo bataljonski tabor pri Osankarici. 
Do prvega hudega spopada je prišlo okoli tri četrt na 
dvanajst dopoldan. Nemci so imeli takoj štiri mrtve in 
pet ranjenih. Partizani so se borili dve uri in pol, dokler 

niso bili vsi pobiti. Le ranjenega partizana Franca Kuna-
verja - Sulca so Nemci ujeli živega. Julija 1943 so ga kot 
talca ustrelili na Ljubnem v Savinjski dolini. V poslednjem 
boju je padlo 69 borcev Pohorskega bataljona. Vse borce 
so Nemci odpeljali v avstrijski Gradec in jih pokopali na 
tamkajšnjem pokopališču. Ko je 17. januarja 1943 v Št. 
Vidu nad Valdekom (danes Završe) padla še bataljono-
va patrulja, na Pohorju do konca vojne ni bilo več večjih 
partizanskih enot. 
Po nemških poročilih pa so imeli Nemci 16 mrtvih in 15 
ranjenih pripadnikov policije, enega mrtvega in dva ra-
njena pripadnika vojske ter dva mrtva in tri ranjene pri-
padnike vermanšafta. 
Padec Pohorskega bataljona, ki je tudi v zadnji bitki zadal 
Nemcem velike izgube, je močno prizadel narodnoo-
svobodilno gibanje na Štajerskem. Veličastna poslednja 
borba pa je bila velika moralna spodbuda v nadaljnjih 
bojih z okupatorjem. Sedem članov Pohorskega bataljo-
na so razglasili za narodne heroje.
Osrednja slovesnost bo potekala pri spomeniku pri Treh 
žebljih. Spomenik so postavili 4. julija 1959. Načrt zanj je 
pripravil inženir arhitekture Branko Kocmut. Plastiko na 
osrednjem spomeniku si je zamislil arhitekt Slavko Tihec. 
Prizorišče poslednjega boja Pohorskega bataljona sesta-
vlja 17 velik granitnih kvadrov in 32 manjših, ki označuje-
jo bojne položaje borcev okoli taborišča.

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 
80. OBLETNICI POSLEDNJEGA 

BOJA POHORSKEGA BATALJONA
7. januar 2023 ob 11.00 h

na prizorišču boja Pohorskega bataljona
pri Treh žebljih na Osankarici

Za prireditev bo veljal poseben prometni režim, zato bo 
dostop z avtomobilom zelo omejen. 

Na Osankarico bodo obiskovalce vozili avtobusi.

PREOBRAZBE MESTA

Zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina 
Slovenske Bistrice

Monografija predstavlja prvi sistematičen pregled arhitekturne 
dediščine v Slovenski Bistrici ter prinaša nova spoznanja o 
zgodovini mesta, umetniških delih, stavbah in ljudeh. Zajetih 
je več kot sto zgradb in približno trikrat toliko z njimi in mestom 
povezanih ljudi. Poudarek je na umetnostnozgodovinski 
predstavitvi stavbnega fonda v obdobju med 18. stoletjem in 
drugo polovico 20. stoletja ter na kiparskih in slikarskih delih, 
grafikah in risbah mesta, obravnavane pa so tudi razglednice 
in fotografije, vključno s fotografi in založniki.

Vabljeni na predstavitev monografije 
PREOBRAZBE MESTA in pogovor z avtorico 
dr. Simono Kostanjšek Brglez.

Dvorana Slomškovega doma, 
Trg Alfonza Šarha 2.

petek, 20. januarja 
2023, ob 18.30

Organizator: Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca 
Slovenska Bistrica
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POROČILO NAČRTA 
ZA NEODVISNO 
ŽIVLJENJE 
INVALIDOV 2021
Občina Slovenska Bistrica je leta 2014 pridobila listino 
Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delov-
nih invalidov. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v 
svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih ob-
čanov, spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bi-
stveno prispevajo k večji kakovosti osebnega življenja 
vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za 
njihovo socialno vključenost. Podlago za izvajanje ce-
lotnega projekta predstavlja Akcijski načrt za neodvisno 
življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 
2018–2022, sestavljen iz treh ciljev, ki predstavljajo osno-
vo tudi v letu 2021. Pri uresničevanju Akcijskega načrta 
imajo pomembno vlogo Svet za invalide, v katerega so 
vključena invalidska društva, kajti ključnega pomena je 

prav tesno sodelovanje z invalidskimi in humanitarnimi 
organizacijami ter s posameznimi invalidi, ki posredujejo 
svoje predloge potrebnih rešitev za boljše premagova-
nje težav v vsakdanu. 
V letu 2021 so bile aktivnosti zaradi epidemioloških 
ukrepov v povezavi s pandemijo še vedno precej okr-
njene. Invalidske in humanitarne organizacije so javnost 
osveščale preko kulturnih in športnih prireditev ter s po-
močjo medijev. Njihovi programi zajemajo organizirana 
srečanja in obiske za težke in nepokretne invalide ter 
nudenje neposredne pomoči. Ohranjanje psihofizičnih 
sposobnosti poteka preko fizioterapevtske telovadbe, 
športne rekreacije (balinanje, plavanje, kegljanje, nordij-
ska hoja, šah, pikado, ribolov itd.). Organizirajo se ekskur-
zije, družabna srečanja ob raznih priložnostih, pikniki ipd. 
V letu 2021 je Občina Slovenska Bistrica sofinancirala 15 
humanitarnih in invalidskih društev, ki so se prijavila na 
javni razpis. Vanje je bilo vključenih več kot 1.500 članov 
in uporabnikov iz občine Slovenska Bistrica. Mnogim 
društvom je tudi v letu 2021 nudila brezplačno uporabo 
prostorov za njihove dejavnosti.
Kot Srcu prijazna občina je svojim občanom omogo-
čala brezplačno izobraževanje temeljnih postopkov 

Naziv društva Naslov Telefon E-mail

Slovensko društvo za celiakijo, podružnica 
Podravje

Ulica Eve Lovše 19, 2000 Maribor 041 420 149 podravje@drustvo-celiakija.si

Društvo invalidov Slovenska Bistrica Leskovarjeva 10, 2310 Slovenska Bistrica 02 818 20 203 din.sb@triera.net

Društvo psoriatikov Slovenije, 
podružnica Maribor

Engelsova ulica 6, 2000 Maribor 041 672 575 info.maribor@drustvo-psoriatiov.si

Društvo Sožitje Slovenska Bistrica 
Partizanska ulica 24,  

2310 Slovenska Bistrica
064 262 404 sozitjesb@gmail.com

Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Maribor

Gospejina ulica 11, 2000 Maribor 02 228 34 20 Info@drustvo-mdssmb.si

Društvo paraplegikov Podravja Lackova cesta 43, 2000 Maribor 02 614 20 83 dp.podravja@gmail.com

Medgeneracijsko društvo Mavrica Bistriška cesta 91a, 2319 Poljčane 041 350 377 cvetka.poslek@gmail.com

Društvo za zdravje srca in ožilja za 
Maribor in Podravje

Pobreška cesta 8, 2000 Maribor 02 228 22 63 tajnistvo@zasrce-mb.si

Društvo gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor 02 252 21 82 dgn.maribor@gmail.com

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo, Klub CVB Slovenska Bistrica

Leskovarjeva ulica 16,  
2310 Slovenska Bistrica

040 640 177 info@zdruzenjeCVB.com

Društvo invalidov Črešnjevec Črešnjevec 94, 2310 Slovenska Bistrica 031 680 146 di.cres.94@gmail.com

Združenje multiple skleroze Slovenije Maroltova 14, 1000 Ljubljana 01 568 72 99 vera@zdruzenje-ms.si

Društvo ledvičnih bolnikov Nefron Celje Kersnikova 21, 3000 Celje 031 333 767 nefrondlb@gmail.com

Društvo diabetikov Maribor Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor 02 228 23 10 drustvo@diabetiki-mb.si

Združenje Europa Donna Slovenije, 
podružnica Podravje

Partizanska ulica 24,  
2310 Slovenska Bistrica

040 296 780 podravje@europadonna.si

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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oživljanja z uporabo defibrilatorja in prikaza delovanja 
brezplačne mobilne aplikacije iHELP lokalnim ustano-
vam in vsem občanom. Svojim občanom je tudi v letu 
2021 zagotavljala strokovno-podporne storitve, kot so 
pomoč na domu, institucionalno varstvo, pravico do 
družinskega pomočnika. Sofinancirala je delovanje va-
ruha bolnikovih pravic, čigar namen je uresničevanje 
pogojev za širše, učinkovitejše zdravstveno varstvo ter 
omogočanje enakopravne, primerne, kakovostne in var-
ne zdravstvene obravnave. Občina Slovenska Bistrica je 
ena izmed redkih občin, ki dodatno sofinancira stroške 
delovanja bolničark negovalk ZD Slovenska Bistrica. Bol-
ničarki poskrbita za nego in oskrbo težjih invalidov. V 
letu 2021 sta opravili 3.123 obiskov oskrbe bolnika na 
domu, kar je 716 obiskov več kot v letu 2020. Največ-
ja potreba je bila izkazana pri preprečevanju nastanka 
preležanin, razgibavanju, osnovni negi, posedanju ipd. 
Območna organizacija Rdečega križa in Karitas sta nudi-
la podporo invalidom z raznimi projekti, medsebojnimi 
druženji, uličnimi akcijami, materialno pomočjo v obliki 
prehrambnih paketov, obdarovanji starejših nad 65 let, 
obiski invalidnih in starejših oseb na domu in v instituci-
onalnem varstvu itd. Skozi leto je potekalo spodbujanje 
starejših in invalidov k aktivnostim v Centru za starejše 
Metulj (telovadba, kartanje, družabno petje, namizni te-
nis, plesne vaje, ročna dela, kegljanje, ročnodelske raz-
stave, letovanje v Punatu, medgeneracijsko druženje, 
izleti, predavanja itd.).

Občina Slovenska Bistrica se je v letu 2021 pridružila slo-
venskim občinam, ki so poskrbele za nujne, a brezplačne 
prevoze za starejše in ljudi s posebnimi potrebami, saj 
se zaveda, da na ta način pomaga svojim občanom pri 
ohranjanju samostojnosti, lajšanju vsakdana in pri vklju-
čevanju v družbeno dogajanje v lokalnem okolju. Za ta 
namen se je v letu 2021 odločila za avtomobil kia stonic, 

poimenovan Metuljček. Prevozi so namenjeni starejšim 
občanom brez lastnega prevoza in svojcev, ki bi lahko 
zagotavljali prevoz. Namen je nuditi prevoz starejšim lju-
dem in ljudem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 
prevoz v zdravstveni dom, lekarno, upravno enoto, ban-
ko in trgovino. Prevoze z Metuljčkom je za občino koor-
diniral Center za starejše Metulj, Občina Slovenska Bistri-
ca je poskrbela za vzdrževanje vozila in poravnala stroške 
prevoza. Prvi prevoz je bil opravljen 13. septembra 2021, 
v letu 2021 so skupaj opravili 119 prevozov nudenih 50 
osebam. Prevoze je izvedlo deset prostovoljcev. 
Posamezniki lahko prevoz naročijo po telefonu na tele-
fonski številki 031 619 611 vsaj tri dni pred načrtovanim 
prevozom. Naročanje je možno od ponedeljka do petka 
med 7. in 15. uro, enako velja tudi za izvajanje prevozov. 
Za morebitne izjeme se je mogoče predhodno dogo-
voriti.
V letu 2021 je bila urejena dostopnost oziroma so bile 
odpravljene naslednje arhitektonske ovire:

 • pohodne površine v parku pri občini,
 • nov pločnik Križni Vrh–Laporje,
 • ureditev pločnika na Leskovarjevi ulici.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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Svet za invalide je v letu 2021 podelil Upravni enoti Slo-
venska Bistrica zaradi lažje berljivosti za stranke poveče-
valna stekla oziroma lupe, enako potezo je naredil v letu 
2022 v Centru za socialno delo Maribor, Enoti Slovenska 
Bistrica. 
Svet za invalide se iskreno zahvaljuje vsem, ki so uspešno 
delovali in sodelovali pri izvajanju dejavnosti in pripravi 
poročila za leto 2021. Občane poziva, da na Svet invali-
dov Slovenska Bistrica naslovijo svoje morebitne predlo-
ge za izboljšave na tem področju, saj lahko le z dobro 

komunikacijo in pobudami občanov skupaj poskrbimo 
za premagovanje ovir. V ta namen se v občinski spreje-
mni pisarni nahaja knjiga Pobud in pritožb za izboljšanje 
stanja invalidov in oseb s posebnimi potrebami v občini 
Slovenska Bistrica. 

Na spletni strani občine je v rubriki »Občina po meri in-
validov« dostopno Poročilo o realizaciji Akcijskega na-
črta za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska 
Bistrica za leto 2021.

SREDNJA ŠOLA 
SLOVENSKA 
BISTRICA POROČA IN 
NAPOVEDUJE
Na državnem tekmovanju iz logike na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani je 12. novembra 2022 Katarini Grilj 
v skupini četrtih letnikov uspelo preseči vso slovensko 
konkurenco in je tako ponovno postala državna prvaki-
nja. Navdušeni smo nad njenim nizanjem uspehov! Da 
pa je bila mera polna, se je v kategoriji prvih letnikov od-
lično odrezal tudi David Ahec, ki je osvojil zlato prizna-
nje. Dvojne čestitke!
Naravoslovje pa zagotovo ni edini adut dijakov naše 
šole. Naši številni glasbeni umetniki so namreč z izjemno 
pripravljenostjo in navdušenjem sodelovali na dvodnev-
nih intenzivnih pripravah za tradicionalni božično-novo-
letni koncert, tokrat bo spet povsem božično obarvan, 

ki ga bomo letos izvedli za vse vas predzadnji torek v 
decembru. Pridružite se nam, res se bomo imeli lepo.
Smo se tudi kaj potepali po Evropi? Zagotovo. Od 20. 
do 25. novembra so se trije dijaki in dva profesorja v 
okviru projekta Let's change the World with renewable 
energy odpravili v belgijsko mesto Izegem. Spoznavali 
so, v kakšnih količinah v Belgiji pridobivajo energijo iz 
obnovljivih in alternativnih virov. Z zanimanjem so si 
ogledali tudi vetrno elektrarno (ki jih je mimogrede v 
Belgiji veliko, saj 10 odstotkov energije proizvedejo prav 
s pomočjo vetra), pristanišče v Zeebruggeju, kjer močno 
poudarjajo solarno in vetrno energijo, ter se sprehodili 
po mestu Brugge in obiskali pokopališča iz prve svetov-
ne vojne v Ipresu. 
Dijaki, ki sodelujejo v projektu Evrošola, so se odpravi-
li na ogled Evropskega parlamenta v Strasbourg, saj so 
prejeli nagrado za najboljšo obeležitev dneva Evrope v 
lanskem šolskem letu. V petek, 9. decembra, so se vsi di-
jaki in profesorji odpeljali v gledališče v prestolnico, obi-
skali so tudi Narodno galerijo, Mestni muzej Ljubljana, 
Cukrarno in si vzeli čas za dragocen in lepo razsvetljen 
sprehod po predbožičnem glavnem mestu. No, potem 
pa verjetno za nekaj časa nazaj v Bistrico, vsaj do torka, 
20. decembra, ko bomo ob 18. uri v naši praznično okra-
šeni športni dvorani spet zapeli in zaigrali, da bo veselo. 
Vse dobro v prihajajočem letu, dragi bralci!

Mag. Gregor Artnik, SŠSB

December je spet tukaj in dogodkov na SŠSB kar ne zmanjka ...

DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO
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JAVNO OPAZOVANJE 
DELNEGA 
SONČEVEGA MRKA 
PRED SREDNJO 
ŠOLO SLOVENSKA 
BISTRICA 
V torek, 25. oktobra, smo v okviru astronomskega krož-
ka ob športnem igrišču naše srednje šole izpeljali javno 
opazovanje delnega Sončevega mrka. Udeleženke in 
udeleženci dogodka so lahko pojav opazovali na tri na-
čine: prosto s posebnimi zaščitnimi očali za varno opa-
zovanje Sonca, s projekcijo skozi teleskop na belo pod-
lago in fotografsko, saj smo v primarno gorišče šolskega 
teleskopa Celestron 8i namestili fotoaparat Nikon D90.
Ob pričetku mrka ob 11.18 je bilo oblačno, vremenska 
napoved pa je nakazovala, da se bodo oblaki nad Slo-
vensko Bistrico začeli redčiti. Približno po petnajstih mi-
nutah so se oblaki toliko razkrojili, da smo lahko postavili 
prvi teleskop, ki smo ga usmerili proti Soncu. Na tele-
skop smo namestili poseben filter za opazovanje Sonca, 
ki prepušča približno 0,1 % svetlobe. 

Druga skupina opazovalk in opazovalcev je skozi zašči-
tna očala že opazila delno odščipnjeno Sonce. Prvi us-
pešen posnetek skozi teleskop je nastal ob 11.53. Čeprav 
smo še zrli skozi oblačno kopreno, smo že lahko opazili 

skupine Sončevih peg in ob podrobnem pogledu tudi 
nazobčani rob Lune, ki kaže na njeno razgibano površje. 
Med vse boljšimi opazovalnimi pogoji je izkušena astro-
nomka Nataša Petelin že uspela prikazati projekcijo mrka 
skozi teleskop. Pri tem gre za metodo, ko svetlobo, ki 
vstopi skozi objektiv teleskopa, skozi okular projiciramo 
na večjo belo površino. To je varen način opazovanja, ki 
omogoča ogled pojava več opazovalcem hkrati.
Nekaj minut pred največjim zakritjem ob 11.20 smo ob 
11.16 napravili detajlno fotografijo mrka. Luna je zakriva-
la 36 odstotkov Sončeve ploskve. Takrat smo lahko naš-
teli večje število Sončevih peg in si podrobno ogledali 
Lunin relief. Med počasnim umikanjem Lune so se na 
nebu ponovno pričeli tvoriti oblaki, tako da smo do kon-
ca pojava ob 13.24, ko se je Luna od Sonca dokončno 
odcepila, le še nekajkrat uspešno zrli v nebo. 
Poslovili smo se z zavedanjem, da smo bili priča veli-
častnemu in redkemu pojavu, ki ga bo mogoče kot po-
polni Sončev mrk v Slovenski Bistrici videti šele leta 2081, 
kot delni pa sicer že 29. marca 2025, le da se bo takrat 
Luna Sonca samo dotaknila.

Mag. Marko Žigart

ŠOLSTVO

Foto: mag. Marko Žigart
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V letošnjem šolskem letu je prag naših treh šol pres-
topilo kar 558 učencev Polskavske doline, od tega 67 
prvošolcev, ki so se radovedno podali v svet spoznava-
nja novih prijateljev, črk, številk in iger. Zdaj sta za nami 
že skoraj dva meseca učenja, poučevanja, raziskovanja 
in najrazličnejših dejavnosti, ki smo jih izvedli v sklopu 

pouka in izven njega. 
Že v začetku meseca septembra so nas čakale bogate 
dejavnosti. Kot vsako leto so naši učenci tudi letos so-
delovali na kiparsko-rezbarski delavnici v sklopu festivala 
Forma viva Pragersko in ustvarili čudovite reliefe. V pe-
tek, 16. septembra, so se devetošolci odpravili na nara-
voslovni dan Po poteh prve svetovne vojne. Ogledali so 
si Kobariški muzej in se podali na grič nad Kobaridom 
do kostnice, spominskega obeležja italijanskim vojakom, 
padlim na soški fronti. Opazovali so tudi sotočje Idrijce in 
Soče v Mostu na Soči ter tako povezovali zgodovinsko-
-geografsko znanje. Začetek šolskega leta je tudi čas, ko 
se učenci že preizkusijo v svojem bogatem in vsestran-
skem znanju v tekmovanju malih sivih celic in naša ekipa 
se je spet uspela uvrstiti na televizijsko snemanje oddaje 
Male sive celice. V okviru oddaje Male sive celice pa pote-
ka tudi tekmovanje v zlaganju hitrih lončkov, kamor sta 
se v studijski del uvrstili kar dve naši ekipi.
Tudi naši športniki so prišli na svoj račun. V okviru Evrop-
skega tedna mobilnosti je potekalo tekmovanje v spret-
nostni vožnji s kolesom na kolesarskem poligonu. Tek-
movanja v Slovenski Bistrici se je udeležila tudi naša šola 
z ekipo spretnih kolesarjev, ki so se odlično odrezali in 
osvojili 2. mesto. 23. septembra obeležujemo Slovenci 
svoj dan, ki smo ga poimenovali dan slovenskega športa. 
V ta namen smo na matični šoli in obeh podružnicah 
organizirali športni dan za vse razrede na temo poho-
dništva. Učenci od 1. do 6. razreda so se odpravili po 
bližnji okolici šol, učenci tretje triade pa so se z avtobusi 
odpeljali na daljše pohode, v Bistriški vintgar, na Donač-
ko goro in Boč. Uživali smo sončno, športno dopoldne 
na sveže zraku. V Slovenski Bistrici je potekalo ekipno 
področno atletsko tekmovanje. Tekmovanja smo se ude-
ležili z ekipo fantov in ekipo deklet, ki so zelo uspešno 
zastopali šolo, saj smo se na koncu veselili 3. mesta de-
klet in zmage fantov ter posledično uvrstitve ekipe fan-
tov na državno tekmovanje, ki je bilo 6. oktobra v Slovenj 
Gradcu. Naši športniki so bili odlični tudi na medobčin-
skem prvenstvu v krosu, kjer je ekipa 9. razredov dosegla 
1. mesto, ekipa 8. razredov pa 3. mesto.
Na naši šoli vsako leto ob Tednu otroka, ki poteka v začet-
ku oktobra, skrbno načrtujemo najrazličnejše dejavnosti, 
da malo popestrimo šolski vsakdan. Tako učenci ta teden 
nabirajo novo znanje in izkušnje preko dnevov dejavno-
sti, s sodelovanjem na različnih delavnicah, v projektih, 
z obiski zunanjih ustanov, s športnim udejstvovanjem 
in z malo bolj sproščenim druženjem z vrstniki. Letošnji 

ŠOLSTVO

PESTRO DOGAJANJE 
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ŠOLI ANTONA 
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Teden otroka smo začeli s projektom Kulturna dediščina. 
Slogan letošnjega evropskega leta kulturne dediščine 
je Trajnostna dediščina. 3. oktobra smo na naših šolah 
pripravili dan dejavnosti, ki smo ga izvedli v treh delih. 
V prvem delu so se učenci skupaj z učitelji odpravili na 
sprehod po domačem kraju, kjer so si ogledali objekte, ki 
imajo zgodovinsko veljavo, in prisluhnili njihovi predsta-
vitvi, v drugem delu so se učenci po razredih vključili v 
delavnico, na kateri so iz gline izdelali izdelek, kakršnega 
so uporabljali nekoč – posodico za odlaganje umazane 
kuhalnice ali zajemalke. V tretjem delu pa so razmišljali, 
kako bi določeni zgradbi v kraju dali novo vsebino, iskali 
so rešitve in predlagali, kako naj se zgradba obnovi in kaj 
bi se v njej lahko dogajalo. Dan smo zaključili z razstavo 
glinenih izdelkov na šolskih hodnikih in s spoznanjem, 
da je dediščina vse, kar nas obdaja, kar nam je zapustila 
narava in kar so ustvarili naši predhodni rodovi, in da smo 
za ohranjanje in prenašanje le-te odgovorni mi sami. 
V okviru obogatitvenega programa so učenci 6. in 7. 
razreda na prvi oktobrski dan obiskali Muzej krapinskih 
neandertalcev in dvorec Trakošćan, kjer so med prijetnim 
sprehodom po petih nadstropjih enega izmed najbolj 
atraktivnih gradov Hrvaške skozi številne različne muzej-
ske zbirke spoznavali način življenja plemstva v prete-
klosti ter občudovali čudovit razgled z grajskega stolpa. 
Še veliko dejavnosti pa je potekalo znotraj posameznih 
razredov. Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega ob-
dobja so se odpeljali v Lutkovno gledališče Maribor, kjer 
so si ogledali lutkovno predstavo Želodkova skrivnost. 
Četrtošolci so se preizkušali v ročnih spretnostih in izde-
lovali izdelke iz lesa in papirja. Petošolci so v sončnem 
vremenu preživeli poseben športni dan, ki je bil name-
njen kolesarskemu izpitu. Preizkusili so se v spretno-
stnem poligonu ter se pripravljali na teoretični del izpita. 
V sklopu tehniških dni pa so izdelovali zmaje in tehtnice. 
Učenci 6. a in 6. b so izvedli prvo dejavnost v projektu 
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki ga 
financira SPIRIT Slovenija. Na matični šoli so izvedli teh-
niški dan, kjer so se ob pomoči zunanje sodelavke dr. 
Lare Plajh naučili veliko o podjetnosti. Šestošolci so se 
v okviru kulturnega dne ves dan posvečali pravljicam, 
se zabavali ob narobe pravljicah in se prelevili v prave 
prince, princese, žabje kralje in ostale pravljične junake. V 
sklopu naravoslovnega dne z naslovom Zgodovinski viri 
pa so obiskali Muzej narodne osvoboditve Maribor, kjer 
so imeli delavnico, spoznali delo kustusa in pokukali v ar-
hivske depoje. Obiskali so tudi Sinagogo Maribor, enega 

izmed najpomembnejših spomenikov judovske kultur-
ne dediščine na slovenskih tleh in obenem eno najsta-
rejših ohranjenih sinagog v srednjeevropskem prostoru. 
Spoznali so delo v Pokrajinskem arhivu Maribor ter ob 
sprehodu skozi Maribor opazovali pomembne zgodo-
vinsko-kulturne stavbe oz. zgodovinske vire na terenu. 
Osmošolci so ugotavljali, ali je bistvo res očem nevidno, 
in zakaj je treba gledati s srcem ob kulturnem dnevu z 
Malim princem, trije oddelki devetih razredov pa so se 
med sabo pomerili v različnih športnih igrah.
Učenci 6.–9. razreda so uživali in nabirali novo znanje na 
kulturnem dnevu z naslovom Ogled koncerta v Cankarje-
vem domu. Najprej so vsi učenci poslušali koncert z nas-
lovom Tolkala v orkestru ali Kaj bi orkester brez tolkal?, ki 
ga je pripravila in organizirala Zveza Glasbena mladina 
Slovenije in je bil izveden v največji dvorani Cankarjeve-
ga doma, v Gallusovi dvorani. Po končani prireditvi so, 
ločeno po razredih, sledili vodeni ogledi nekaterih ume-
tniških ustanov v Ljubljani (6. razred: SNG Drama, 7. ra-
zred: SNG Opera in balet, 8. razred: Cukrarna in 9. razred: 
Slovenska filharmonija). Po bogatih kulturnih dejavno-
stih sta sledila še raziskovanje starega mestnega jedra in 

ŠOLSTVO
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sprehod po ljubljanskih ulicah.
Starejši učenci naše šole so se 12. oktobra udeležili me-
dobčinskega tekmovanja v malem nogometu in med 
devetimi šolami osvojili 2. mesto. S tem so se uvrstili na 
dvoransko tekmovanje najboljših štirih šol, kjer se bodo 
januarja borili za uvrstitev na področno tekmovanje. 
Učenci, člani planinskega krožka podružnične šole Pra-
gersko, so se odpravili na jesenski pohod. Pot jih je vodi-
la iz Pragerskega skozi brezov drevored, mimo hmeljišča 
do čudovito obarvanega gozdička. Pri ribogojnici Požeg 
so si ogledali bazene za gojenje rib, nato pa pot nada-
ljevali po nasipu akumulacijskega jezera Požeg, kjer so 
opazovali živali, ki so plavale pod in nad vodo. Uživali so 
ob poslušanju ptičjega petja in v razkošju jeseni, ki je v 
tem času zelo bogata.
Strokovni tim Centra za krepitev zdravja iz Zdravstve-
nega doma Slovenska Bistrica je na matični šoli izvedel 
aktivnosti za krepitev zdravja. Učenci od 1. do 3. razreda 
so z medicinsko sestro ugotavljali, kaj se skriva na rokah 
in kako zelo pomembna je higiena telesa, prehranjeva-
nja, oblačil, spanca in higiena ob prehladnih obolenjih. 
Učenci 4., 5. in 6. razreda so s kineziologinjo preizkušali 

svojo telesno držo, se učili pravilnega sedenja in izvajali 
vaje za zdravo hrbtenico. Učence 7. in 8. razreda pa je di-
etetičarka poučila, kaj je uravnotežena prehrana. Učenci 
so spoznali pravilen ritem prehranjevanja in umetnost 
branja deklaracij. Z uspešno izvedenimi delavnicami 
smo izobraževalni proces obogatili s spoznanjem, da je 
zdravje prvotnega pomena za rast in razvoj šolarjev.
V soboto, 15. oktobra, smo na šoli gostili preko 500 ude-
ležencev kviza gasilske mladine GZ Slovenska Bistrica, GZ 
Videm, GZ Majšperk in KZ Kidričevo, v katerem so zelo 
uspešno tekmovale tudi ekipe PGD Spodnja Polskava in 
PGD Pragersko.

Mateja Pučko Erhatič

www.vargas-al.si

Ne skrbite za varnost.  
Tudi v letu 2023 smo z vami.

Srečno!
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SEJEM BIL JE ŽIV
Božično-novoletni sejem v Laporju živi z nami že devet-
najsto leto, skozi življenje pa raste, se spreminja, bogati 
in plemeniti, preživlja različne preizkušnje in izzive ter v 
nove vloge v spremenjenih okoliščinah vsako leto znova 
postavlja vse, ki živimo z njim. Pomeni začetek veselega 
decembra.
Ponuja nam vse tisto, po čemer hrepenimo v dolgih zim-
skih večerih. V šolskem parku najprej opazimo izdelke in 
dobrote, ki so jih pripravljali učenci z učitelji in starši ter 
sorodniki in znanci, da jih odnesemo s sabo. Večina od 
nas si jih najprej ogleda od začetka do konca, mnogi pa 
do konca ne pridejo, saj srečajo koga, ki so ga še posebej 
veseli. Prav posebno priložnost za srečanje sejem pred-
stavlja bivšim učencem OŠ Gustava Šiliha Laporje. 
Ko se tu in tam že sliši, da je bolj hladno, kot je kazalo, 
sledi program. Drugačen od vseh drugih in poseben, 
vendar vsi, predvsem pa najmlajši, upamo, da s koncem, 
kakršnega smo vajeni in ga imamo radi, klicanjem in pri-
hodom Božička.

Ob njem se spomnimo na obdarovanje. Ponovno se 
sprehodimo med stojnicami, včasih pa si tako zelo že-
limo določenega izdelka, da je treba kar malo pohiteti. 
Iščemo nekaj, kar bo osrečilo koga od naših najdražjih, 
nato izberemo še nekaj zase. Druženje in pomenkovanje 
pa je prijetnejše, če si ob njem privoščimo prigrizek in 
topel napitek.
Grejejo nas tudi lepe, iskrene in dobre misli, najsi bodo 
izrečene ali ne, ter zavedanje, da smo prispevali v šolski 
sklad, s pomočjo katerega bodo učenci deležni nečesa 
več in boljšega.
Za to zgodbo in ob njej ves čas nastaja še ena. Zajema 

vse, kar je očem naključnega obiskovalca nevidno. Zač-
ne se prej, se preplete s prej opisano in konča pozneje. 
Da je v njej vse tako, kot mora biti, skrbita ravnateljica 
Margareta Voglar in učiteljica Marjana Štern. G. Florjanči-
ču, g. Kavklerju, g. Kohne, g. Celanu in g. Oniču se mora-
mo zahvaliti, da je v epilogu vedno prisoten Božiček, pa 
naj med nas pride s kočijo ali z božičkomobilom.
Pred najtežjo preizkušnjo smo bili postavljeni pred dve-
ma letoma, ko se nismo mogli zbrati in skupaj pričakati 
Božička, izvirnih izdelkov, ki so nastajali dneve in celo te-
dne, pa nismo mogli postaviti na ogled pisani množici 
obiskovalcev. Domislili smo se rešitve. Sejem je potekal 
na spletu, Božiček pa je nastavil darila in obiskal otroke v 
vrtcu. Bili smo zadovoljni, da smo uspeli ohraniti od sej-
ma tisto, kar smo v danih razmerah lahko.
Po dveh letih je naš božično-novoletni sejem v Lapor-
ju spet zaživel. Občutki ob tem so bili mešani. Marsiko-
mu se je verjetno zazdelo, da ni bilo nikoli drugače, za 
najmlajše je bila izkušnja nekaj povsem novega, vsi pa si 
želimo, da bi sejem še dolgo živel.

Božena Ferenčina Brence, 
prof. na OŠ Gustava Šiliha Laporje

ŠOLSTVO
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Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica se zavedamo, kako 
pomembno je branje. V ta namen organiziramo veliko 
dejavnosti, povezanih prav z branjem. Veseli nas, da smo 
lahko letos ponovno organizirali bralno noč za učence 
8. in 9. razreda. Tako smo združili prijetno s koristnim in 
v okviru bralne noči izvedli tudi priprave na Cankarjevo 
tekmovanje. Popoldne, ko šolski hodniki samevajo, šola 
pa je že ovita v temo, smo prišli v šolo z drugačno opre-
mo kot po navadi. S pižamo, zobno ščetko, spalno vre-
čo in s pesniško zbirko Romeo in Julija iz sosednje ulice. 
Z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so delo v skupinah, 

reševanje sobe pobega, snemanje videoposnetkov na 
obravnavano temo, smo se zelo zabavali. Vajeni malice 
in kosila pa smo tokrat imeli priložnost na šoli okusiti 
še večerjo. V kuhinji so nas presenetili z odlično pico in 
palačinkami. Nato smo v učilnicah pripravili ležišča, se 
udobno namestili in med branjem in druženjem s pri-
jatelji pozno zvečer utonili v spanec. Za izkušnjo, ki smo 
jo doživeli, se zahvaljujemo mentoricama Tanji Keber in 
Katji Leva. Ugotovili smo, da je šola ponoči drugačna in 
lahko tudi zelo zabavna. Spodaj pa preberite še nekaj vti-
sov učencev. 
Eva, 8. a: »Všeč mi je bila soba pobega in snemanje vide-
oposnetkov. Uživala sem tudi s prijateljicami.«
Urška, 9. b: »Zanimivo se mi je zdelo ustvarjanje smešne-
ga videa in reševanje sobe pobega. Spoznala sem veliko 
novih prijateljev, s katerimi sem se zelo zabavala.«
Iza, 9. a: »Na bralni noči se je odvijalo veliko zanimivih 
dejavnosti. Pri delu smo se res zabavali, dan pa prijetno 
zaključili z branjem.«
Tiara in Eva, 8. b: »Zelo smo se zabavali in se tudi naučili 
veliko novega. Najbolj nama je bila všeč soba pobega.«

Mladi bralci z mentoricama

KUD ŠTEFANA 
ROMIHA PRAZNOVAL 
ČASTITLJIVIH 100 
V soboto, 15. oktobra, so v Kulturnem domu na Čreš-
njevcu pripravili slavnostno prireditev ob 100-letnici de-
lovanja Kulturno-umetniškega društva Štefana Romiha.
Kulturna in prosvetna dejavnost imata v Krajevni skup-
nosti Črešnjevec zelo bogato in dolgoletno tradicijo. O 
tem pričajo pisni viri, predvsem cerkvena in šolska kro-
nika, in tudi ustni viri. Prvi podatki o kulturni dejavnosti 
na Črešnjevcu segajo v začetek 20. stoletja, prvi zapis o 
dramski predstavi je iz leta 1910, dve leti zatem pa sta 
bila ustanovljena tamburaški zbor in bralno društvo. Za 
uradni začetek kulturno-prosvetnega delovanja na Čreš-
njevcu šteje leto 1920, ko je bilo ustanovljeno Bralno-
-prosvetno društvo Črešnjevec. »Na praznovanje smo se 
pripravljali že pred dvema letoma, takrat smo načrtovali, 
da bomo vsak mesec pripravili kakšno prireditev, a nas je 
ustavila epidemija covida-19, zato smo prireditev pripra-
vili letos,« je povedal predsednik KUD-a Štefana Romiha 

ŠOLSTVO, KULTURA

KONČNO SPET 
BRALNA NOČ
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VEČER SMEHA 
OB 20-LETNICI 
DRAMSKE SKUPINE 
KUD-A ŠTEFANA 
ROMIHA 
V soboto, 12. novembra, so v Kulturnem domu na Čreš-
njevcu pripravili prireditev ob 20-letnici delovanja dram-
ske skupine Vsi prisotni KUD-a Štefana Romiha. Večer je 
bil namenjen veselemu druženju oziroma smehu, zato 
so skupaj s tremi gostujočimi gledališkimi skupinami z 
Zgornje Ložnice, Šmartna na Pohorju ter gostov z Jese-
nja na Hrvaškem zaigrali nekaj skečev in podelili nagra-
de. 
Ker jim je ob 20-letnici delovanja covid-19 preprečil pra-
znovanje, so to praznovanje opravili letos. Dogodek so 
poimenovali Večer smeha. Prireditev se je začela s ske-
čem, ki sta ga odigrali Mirka 
Repnik in Olga Kranjčič, in je 
gledalce takoj spravil v veselo 
razpoloženje. 
Ob tej priložnosti so članom 
podelili nagrade. Dobitniki na-
grad so aktivni člani Gledališke 
skupine »Vsi prisotni« KUD-a 
Štefana Romiha Črešnjevec. 
Bronaste Linhartove značke se 
podelijo za 5 let aktivnega de-
lovanja, srebrne za 10 let, zla-
te za 15 let in častne za 30 let 
aktivnega delovanja. V soboto 
so podelili: deset bronastih, tri 
srebrne in dve zlati Linhartovi 
znački.

Bronaste Linhartove značke so prejeli: Daniela Berdnik, 
Zdenka Bizjak, Roman Ducman, Mojca Kos, Branka 
Krhlanko, Saša Nešić, Blaž Vinter, Anamarija Štorek, Darja 
Štorek In Bojan Žitnik. Srebrne Linhartove značke: Kristi-
na Breznik Jevšenak, Primož Jevšenak, Timotej Tuš. Zlati 
Linhartovi znački sta dobili: Mirka Repnik in Dragica Rih-
tarič.
Na Večeru smeha so s skeči nastopile še tri gostujoče 
gledališke skupine: KUD Šmartno na Pohorju, KUD Loj-
zeta Avžnerja Zgornja Ložnica ter AKUD Žensko kazalište 
Gornje Jesenje s Hrvaške. Ustvarili so komične prigode, s 
katerimi so obiskovalce dodobra nasmejali.

Natalija Sinkovič

KULTURA

Črešnjevec Franci Podgrajšek. »Za prihodnost društva 
se ni bati, saj imamo trenutno zelo dobro ekipo, tako v 
mešanem pevskem zboru, dramski in likovni sekciji, ne-
koliko manj so aktivni le v folklorni skupini. Moja velika 
želja pa je, da naše dejavnosti še razširimo, veliko imamo 
filmskega materiala, ki bi ga morali primerno obdelati in 
ga predstaviti javnosti,« poudarja predsednik Franci Pod-

grajšek.
Na prireditvi sta nastopila Mešani pevski zbor pod vod-
stvom Franje Kmetec in kvartet Alegria. Ob koncu so se 
spomnili tudi zaslužnih članov društva in jih nagradili s 
Kroniko KUD-a Štefana Romiha, ki so jo izdali ob tej pri-
ložnosti.

Natalija Sinkovič
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Med 14. in 18. novembrom 2022 smo knjižnice po vsej 
Sloveniji praznovale Teden splošnih knjižnic. V tem ted-
nu so se v knjižnicah zvrstili različni dogodki, s katerimi 

smo želeli nagovoriti zveste obiskovalce knjižnic in pre-
bivalce v lokalnih skupnostih pa tudi tiste, ki v knjižnice 
ne zahajajo. Rdeča nit letošnjega Tedna in Dneva splo-
šnih knjižnic je bilo povabilo IZVOLITE (V) KNJIŽNICO!
Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, 
je povedala, da so se tokrat poigrali z besedami, ki ozna-
čujejo teden našega praznovanja – to so volitve. Z be-
sedami »Izvolite (v) knjižnico!« so povabili ljudi k nam, 
lahko pa tudi namignili, naj v teh volilnih mesecih (iz)
volijo (tudi) knjižnico, ker smo vse to, kar je zapisano pod 
povabilom kot naš odličen »volilni program«. 
Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo 
izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Slove-
niji. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splo-
šnih knjižnic, na različne načine pa jih knjižnične storitve 

KNJIŽNICA

PREDSTAVITEV DRUGE MONOGRAFIJE
V osrednji knjižnici v Slovenski Bistrici smo gostili 
predstavitev druge monografije Po poti Forme vive, na-
daljevanja prve monografije, ki je izšla pred desetimi leti 
in je bila strnjen prikaz prvih desetih let delovanja KUD-a 
Forma viva Makole. 
Od 20-letnici delovanja društva je pod okriljem pred-
sednika KUD-a Forma viva Makole izšla Monografija 2, 
ki po vsebini predstavlja nadaljevanje prve. Obe skupaj 
predstavljata celostno predstavitev 20-letnega ustvarja-
nja, od kulturnih dogodkov do predstavitve mednaro-
dnega kiparsko-slikarskega simpozija.
Prireditev je povezovala Mojca Plaznik Plavec, ki je v uvo-
dnem delu predstavila nastanek in vsebino monografije 
ter delovanje društva. Idejni vodja in predsednik je Ivan 
Dvoršak. Ob njem so nam svoje vtise zaupali še Silvestra 
Samastur, predsednica turistične sekcije, Milan Strnad, 
uradni fotograf društva, Silvo Safran, tajnik in programski 
vodja, Franc Majcen, župan Občine Makole, ter član ure-

dniškega odbora, Matjaž Kopše, član uredniškega odbo-
ra. Članica organizacijskega odbora, Rosana Dvoršak, pa 
je poskrbela za izvrstno pogostitev ob zaključku. 
Ivan Dvoršak je društvo vodil vse od prvih idej do danes 
in letos, ko mineva dvajset let delovanja, se končuje tudi 
dvajsetletna pot KUD-a Forma viva Makole. Prisotni so 
izrazili vse pohvale za organizacijo festivala, ki ga bomo 
zagotovo pogrešali. 
Ob vprašanjih novinarjev je Ivan Dvoršak poudaril, da je 
izredno ponosen na dosežke društva, vendar pa se nje-
govo vodenje končuje. Poudaril je še, da bo naprej nada-
ljeval svoje umetniško poslanstvo, s katerim je mnogim 
umetnikom odprl pot v svet umetniškega ustvarjanja, še 
bo skrbel za razstave, predstavitve, krajše kolonije. 
Predstavitev monografije je popestril prikaz videa Po 
poti Forme vive Makole, himna Forme vive in recitatorski 
nastop v izvedbi Silva Safrana

Janja Pepelnak

PO POTI FORME VIVE

Foto: Janja Pepelnak

PRAZNOVALI SMO 
TEDEN SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC IZVOLITE(V) 
KNJIŽNICO!

Foto: Tanja Jakolič
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RASTEM S KNJIGO ZA 
OSNOVNE ŠOLE
Že 17. leto v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
gostimo obiske skupin sedmošolcev v okviru projekta 
Rastem s knjigo. V mesecu novembru smo otvorili sezo-
no šolskega leta 2022/23, ko so nas prvi obiskali sedmo-
šolci Osnovne šole Fram. V času obiska smo jim predsta-
vili našo knjižnico in dejavnosti, ki jih izvajamo, pogledali 
v zgodovina knjižnice na Slovenjebistriškem in se spre-
hodili po današnji sodobni Knjižnici Josipa Vošnjaka Slo-
venska Bistrica. Predstavili smo jim tudi vzajemni katalog 

Cobiss in jih ob predstavitvi avtorjev Boštjana Gorenca, 
Jake Vukotiča in Kozme Ahačiča popeljali skozi vsebino 
knjige REFORMATORJI V STRIPU ali kako smo Sloven-
ci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je 
opisala, kako pišemo). Učenci so si z velikim zanimanje 
ogledali tudi kratko predstavitev stripa z avtorjevimi 
komentarji, kako in čemu je strip o reformatorjih sploh 
nastal.
Vsi so ob zaključku v dar prejeli omenjeni strip in že ob 
odhodu pokazali veliko zanimanje, da ga odprejo in 
pričnejo z branjem. 

Darja Kolar

KNJIŽNICA

070 205 430

TE ZANIMA DELO DOSTAVLJAVCA
LOKALNIH PRIDELKOV?

Iščemo zanesljivega študenta za pomoč pri
razvažanju. 

Več informacij na 

Foto: Doroteja Fric

uporablja več kot polovica. Knjižnice so fizični in virtualni 
prostori učenja, prireditev, srečevanj, informacijska sre-
dišča lokalnih skupnosti, prostori druženja, socialnega 
mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe.
Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem 
oziroma Close to People. 
Knjižnica – moj svet. Tu se iščem in se najdem. Rastem.
V naši knjižnici smo želeli v tem tednu predstaviti in prib-
ližati knjižnico v lokalnem okolju ter medse povabiti čim 
več novih članov, zato je bil v osrednji in v vseh krajev-
nih knjižnicah na voljo brezplačen vpis. Med člani, ki so 
v tem tednu obiskali knjižnico, smo pripravili privlačne 
knjižne nagrade. Člane in nove člane pa ob obisku pre-
senetili z drobnim darilcem. 
V Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica se je v pre-
teklem letu vpisalo skoraj 600 novih članov, knjižnico pa 
je zaradi izposoje knjižničnega gradiva obiskalo 136.916 
obiskovalcev, ki so si izposodili 294.195 enot fizičnega 
gradiva, 2.391 enot e-knjig in 263 enot zvočnih knjig.
V knjižnici pa se dogaja mnogo več kot le izposoja knjig. 
V letu 2021 je bilo organiziranih 163 prireditev in dogod-
kov za otroke in odrasle, ki jih je obiskalo skupaj 4.657 
obiskovalcev. 

Odrasli bralci lahko berejo za Vošnjakovo bralno značko, 
se vključijo v bralni klub, sodelujejo na literarnem nate-
čaju, udeležijo predavanj in prireditev in še mnogo več. 
Tudi za otroke je marsikaj zanimivega, potujejo lahko 
v pravljični svet na urah pravljic, se udeležijo ustvarjal-
nih delavnic, obiščejo predstave za otroke, prevzamejo 
ustvarjalno vrečko za domov. Vse prireditve in dejavnosti 
knjižnice so brezplačne.
Izvolite (v) knjižnico! 

Janja Pepelnak
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Gostili smo fotografa, popotnika, biologa Nejca Draganj-
ca. To so tri glavne teme njegovega življenja in najbolje 
je, kadar se med seboj čim bolj prepletajo. Potovanja so 
vedno vnaprej skrbno načrtovana, tudi zaradi želje po 
točno določenem motivu za fotografijo.
Japonska ga je popolnoma prevzela in ga kot fotogra-
fa tudi najbolj navdušuje. Navdušuje ga njena pestrost 
in na drugi strani združevanje kontrastov. Na eni strani 
je dežela sodobna in hkrati zelo tradicionalna. Vsem sta 
poznani njihova tehnološka dovršenost, urbanost in na-
sproti temu cenijo ter negujejo vse, kar je naravno. Na 
eni strani je sproščeno, umirjeno ter takoj spet adrena-
linsko. Ta pestrost, ki vse to ponuja, je neizčrpen vir foto-
grafskega navdiha. 
Pripovedoval nam je o večmilijonskem glavnem mestu 
Tokiu, ki je razdeljeno na več področij, in v vsakem iz-
med njih je nekaj, kar dela določeno področje značilno, 
znano po mini barih ali modi ali pa po čem drugem. Z 
njim smo spoznali tropski paradiž Okinawa z drugačno 
kulturo kot je drugod v državi. Skozi Japonske Alpe smo 
spoznali zahodno obalo in tamkajšnji mraz, občudovali 
pravljične fotografije cvetočih češenj v Hirosakiju, ki je 
eden izmed sedmih najlepših krajev v tej deželi, čeprav 
cveti cela Japonska. Hanami je za Japonce praznovanje, 

način preživljanja prostega časa, različni načini uživanja, 
ki vključuje opazovanje cvetja, cvetočih dreves, potepov 
po hribih ali uživanje ob dobri hrani s prijatelji in družino. 
Ob pogledih na fotografije smo začutili vso lepoto naj-
višje gore Fuji. Regijo Kansai smo spoznali kot središče 
japonske kulture in mesto Osako kot kulinarično središ-
če. Podoživeli smo vso bolečino ob nepotrebni tragediji 
v Hirošimi ob gledanju fotografij iz spominskega parka 
ter muzeja, takoj zatem pa začutili vso lepoto riževih polj 
na otočku Kyushu, kjer so terase speljane vse do morja. 
Za vedno se mu je vtisnilo v spomin vse iskanje dobre 
opazovalne pozicije na zelo nevarnem, še vedno delujo-
čem vulkanu Sukurajime ter čakanje na dobro fotogra-
fijo. Prav tu je nastala tudi fotografija, s katero je postal 
zmagovalec prestižnega fotografskega tekmovanja PNA 
2019. Na koncu smo doživeli zgodovinsko najpomemb-
nejše mesto Kjoto, mesto tisočerih templjev in tradicije.
Japonsko smo doživeli kot čudovito deželo mnogih 
kontrastov, skrivnostno, varno, s prijaznimi ljudmi, ki zelo 
spoštujejo ter ohranjajo svojo tradicijo. 

Tanja Jakolič

KNJIŽNICA

JAPONSKA – 
DEŽELA MNOGIH 

KONTRASTOV

KNJIŽNICA 
VKLJUČENA V 
OMREŽJE 
E-SENIORJI 55+

Obdobje, v katerem živimo, zahteva od nas tudi raču-

nalniško pismenost na različnih področjih. Predvsem 
starejša generacija se v računalniškem okolju ne znajde 
najbolje. Knjižnica je prostor, ki lahko ponudi delček zna-
nja tistim, ki bi to želeli. Zaradi razmer v preteklih dveh 
letih je veliko knjižničnih storitev postalo prilagojenih 
spletni uporabi. Članom knjižnic pa so že ustaljeno na 
voljo nekatere uporabne spletne storitve – Cobiss, Bis-
blos, Audibook, Pressreader in še vrsta elektronskih virov. 
Upokojencem smo že ponudili izobraževanje uporabe 
Cobissa in nekaterih spletnih aplikacij. Nedavno pa se je 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vključila še v 
Omrežje e-seniorji 55+. 

»Če nekomu povemo vse, kar vemo, 
nam še vedno vse ostane.«

Foto: Tanja Jakolič
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JUDOISTI IMPOLA 
DRUGI NA FINALU 
DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA 
Judoisti Impola so v ekipnem delu državnega prvenstva 
osvojili drugo mesto. Na sklepnem turnirju, ki je 26. no-
vembra potekal v športni dvorani Slovenska Bistrica, si 
je krstni naslov državnih prvakov priborila ekipa Branika 
Maribora, tretje mesto pa je zasedlo moštvo Bežigrada. 
Na finalnem turnirju 1. judo lige Telekom Slovenije se je 
pomerilo šest ekip. Bistričani so premagali Slovenj Gra-
dec, Ljutomer in Šiško, vse tri ekipe so ugnali s 6 : 1, s 3 : 4 
pa izgubili proti Bežigradu in Mariborčanom. 
»Najprej čestitam fantom, dobro so se 'stepli'. Lahko bi 
bili tudi prvi, mogoče je na koncu zmanjkalo malo sre-
če. Tudi drugo mesto je super rezultat, naslednje leto pa 
gremo po prvo mesto,« je po tekmovanju povedal judo-

ist Impola David Štarkel. 
»Takšno tekmovanje ponovno s publiko po dveh letih je 
nekaj, kar je slovenski judo nujno potreboval. Tako judo 
zveza kot tekmovalci. To vzdušje gledalcev, navijanje in 
atmosfera so resnično spodbudili tekmovalce, dali do-
datno moč in željo, zato so bile borbe danes fenomenal-
ne. Čestitke judo klubu Branik Maribor za osvojeno prvo 
mesto in vsem ostalim za prikazano borbenost,« pa je 
poudaril Lovrencij Galuf, predsednik Judo zveze Slove-
nije.

J. F., T. A., Judo zveza Slovenije

Namen Omrežja e-seniorji 55+ je spodbujanje uporabe 
interneta za podporo aktivnostim oseb, ki so starejše od 
55 let. Omrežje je v jedru aktivnega staranja in združuje 
posameznike – družinske člane, prijatelje, sosede. E-po-
vezovanje s podobnimi omrežji je zaželeno.
Člani omrežja so že v naslednjih mestih: Črnomelj, Koso-
velje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokro-
nog in Šentrupert, Novo mesto, Radovljica, Ravne na Ko-
roškem, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Solkan, Nova 
Gorica, Škofja Loka, Vrhnika, Žalec.
Septembra 2018 je bila prvič ustanovljena delovna sku-

pina »Seniors Service Guide (55+) in Slovenia«, ki jo je 
vodil mag. Jože Gričar, z idejo, da se ustvari vodnik e-sto-
ritev za starostnike oziroma njihove starejše otroke, in 
sicer z namenom aktivnega vključevanja starostnikov 
v digitalno dobo sodobne družbe. Z namenom, da se 
ustvari čim večje in širše omrežje, so k sodelovanju bile 
povabljene različne ustanove na različnih zdravstvenih, 
vladnih in izobraževalnih področjih. Omrežje je name-
njeno tudi čezmejnemu povezovanju.

Omrežje e-seniorji je dostopno na: http://eregion.eu/
eseniors-55-rose-valley-ljubljana-network/. 

Janja Pepelnak

KNJIŽNICA, ŠPORT

Pozivamo vse seniorje, ki bi se želeli priključiti Omrež-
ju e-seniorji 55+, da z nami kontaktirate. V omrežju se 
lahko medsebojno povežete z drugimi in delite svoje 
izkušnje, poiščete enako misleče, se naučite kaj no-
vega, sklepate nova poznanstva ter prijateljstva in še 
kaj. 
O omrežju e-seniorji povprašajte v svoji knjižnici, 
pokličite na 02 80 55 106 ali pišite na: 
janja.pepelnak@kjv.si.

Foto: FB Judo klub Impol
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 Najlepše je,
kadar podarimo

 nekaj iz srca.
Prihranite

do 240 €

telemach.si
Akcijska ponudba »Božična ponudba« velja od 29. 11. 2022 do 15. 1. 2023 oz do razprodaje zalog ali preklica, karkoli nastopi prej, ob sklenitvi novega ali podaljšanju obstoječega naročniškega razmerja za nedoločen čas. Za pakete mobilnih storitev družine VEČ z dogovorom za obročni 
nakup Samsung Galaxy A04s 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Honor 70, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G po znižani ceni ceni z vezavo 24 mesecev. Za pakete mobilnih storitev družine VEČ z dogovorom za obročni nakup opreme povezane v združen paket: Samsung Galaxy S22 5G + Samsung 
Galaxy TAB A8, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Samsung Galaxy TAB A8, Samsung Z Flip 4 5G + Samsung Galaxy TAB A8 ali Samsung Z Fold 4 5G+ Samsung Galaxy TAB A8 po znižani ceni z vezavo 24 mesecev. Pogoj za prejem Samsung Galaxy TAB A8 je registracija na 
https://telemach.promocija.net/kampanja/Telemach-december22. Kupec bo ugodnost prejel preko Pošte Slovenije z odkupnino 1 EUR, ki jo plača ob prevzemu. Vse stranke, ki bodo opravile nakup mobilne naprave v času trajanja posebne ponudbe “Božična ponudba” bodo prejele 
ugodnost “Shoppster bon 20€”. Več o ponudbi najdete na www.shoppster.si.

Obiščite prodajno mesto Telemach,
Čopova 2-4, 2310 Slovenska Bistrica,
tel. št.: 070 700 103
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SILVESTROVANJESILVESTROVANJE
na prostem v Slovenski Bistrici

z ansamblom ZADETEK

31. 12. 2022
OD 22.00 DO 2.00 URE

Trg svobode, Slovenska Bistrica


