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NALOŽBA

ODPRTJE 
OBNOVLJENE 
ŠPORTNE DVORANE 
V SLOVENSKI 
BISTRICI  
V Slovenski Bistrici smo bogatejši še za eno športno pri-
dobitev. Konec septembra so slovesno odprli obnovlje-
no športno dvorano Bistrica. 
S celovito obnovo športne dvorane so zagotovili ustre-
zne površine za izvedbo športnih aktivnosti, vadbe in 
tekmovanj. Poleg tega bodo novi prostori omogočali 
izvedbo raznih kulturno-družabnih prireditev, ki zahte-
vajo velik prostor, saj so bile zaradi prejšnje ureditve ne-
izvedljive. Naložba je stala nekaj več kot 3 milijone 800 
tisoč evrov. Na otvoritvi so zbrane nagovorili dr. Ivan Ža-
gar, župan Občine Slovenska Bistrica, Bogdan Gabrovec, 
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, mag. Kar-
men Furman, poslanka Državnega zbora, Boštjan Fridrih, 
direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, in 
Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica. 
»35 let stara dvorana je bila resnično potrebna temelji-
te prenove in posodobitve. Po izvedbi investicije je tako 
pravzaprav nastala čisto nova dvorana. Pri obnovi je bilo 
sicer nekaj omejitev, saj dvorana stoji na zaščitenem 
območju. Športniki so z osrednjim pokritim športnim 
objektom v občini pridobili slabih 3000 kvadratnih me-
trov površin. Osrednja dvorana bo sedaj lahko uporabna 
za najbolj kvalitetna tekmovanja, na voljo sta tudi dve 
manjši dvorani. Skratka, pogoji za vadbo športnikov so 
se izjemno izboljšali, dvorana bo namreč služila vsem 
generacijam športnikov, od rekreativnega do vrhunske-
ga športa. Ne dvomim, da bo dvorana vedno polna, ver-
jamem tudi, da bomo tukaj vzgojili številne nove rodove 
športnikov, od katerih bodo nekateri zrasli v športnike 
najvišjega ranga, v takšne, kot jih pri nas že imamo,« je 
poudaril dr. Ivan Žagar.  
Slovenjebistriški župan je simbolično izvedel tudi prvi 
met na košarkarski koš. Sicer pa so dogajanje s plesnimi 
nastopi popestrili učenci in učenke Osnovne šole Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar
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Sveti Martin in z njim povezano martinovanje je v Slo-
veniji najbolj množično praznovanje. Martinovo se je 
razvilo v značilno praznovanje mladega vina in novega 
vinskega letnika s pripadajočo martinovo kulinariko. Pra-
znujemo Martinov dan, Martinovo soboto in Martinovo 
nedeljo. Slovenija tako praznuje Martinov teden in se 
glede tega uvršča med najbolj martinovanjske dežele. 
Okoli Martina je izjemna kulturna dediščina, ki je pove-
zana z ohranjanjem zgodovinskega spomina. Tako je 
Martin dokaj popularno moško in žensko osebno ime. 
Iz imena je izpeljanih mnogo priimkov in krajevnih imen 
(npr. Martinčič, Šmartno). Ime Martin imajo znane oseb-
nosti (npr. Anton Martin Slomšek). Med slovenskimi lite-
rarnimi junaki je najbolj poznan Martin Krpan. Po Marti-
nu ima ime kar nekaj gostinskih lokalov (npr. Martinov 
hram, Gostilna pri Martinu). Leta 2005 je Svet Evrope 
razglasil Pot svetega Martina za Evropsko kulturno pot. 
Posamezni kraji na tej poti so označeni z Martinovo sto-
pinjo – ta je tudi na fasadi cerkve na Šmartnem.
Slovenska Bistrica ima vinograde, vinogradnike in vina. 
Vinogradništvo ima zgodovinske, geografske, agronom-
ske in ekonomske razsežnosti. Vinogradov je 140 hektar-
jev. Bistriško vinorodno območje spada med 3 odstotke 
najboljših svetovnih vinorodnih leg za bela vina. V Slo-
venski Bistrici deluje Društvo vinogradnikov Ritoznoj. 
Tržno naravnani vinogradniki in vinarji so povezani v 
Konzorcij Ritoznojčan. Skupen cilj članov Konzorcija je 
prepoznavna in dolgoročna kakovost tradicionalnega 
vina Ritoznojčan PTP, obogatitev turistične ponudbe v 
okviru Podpohorske vinsko-turistične ceste, povezova-
nje vinogradnikov, večja možnost uspešnega trženja 
vina in krajine ter razvoj Slovenske Bistrice kot vinsko-
turistične destinacije. Na bogatih temeljih vinogradniške 
tradicije, kakovosti vin in želje po prepoznavnosti in traj-

nosti se je v elitno družbo slovenskih  in evropskih vin-
skih posebnežev leta 2016 pridružilo vino Ritoznojčan 
PTP. Prvo in edino vino s tradicionalno zaščito v vinoro-
dni deželi Podravje. PTP oznaka pomeni priznano tradi-
cionalno poimenovanje. Ta korak je pomemben mejnik 
in velik uspeh za bistriško vinogradništvo, vinarje in vse 
dejavnosti, vezane na vino, kulinariko in turizem. Z zašči-
to vina smo naredili mnogo, pa vendar smo bili na začet-
ku. Čisto na novo smo morali graditi trg in korak po korak 
pridobivati zaupanje vinopivcev in predvsem gostincev. 
Veliko promocij in predstavitev, veliko degustacij in og-
romno poti. Danes je vino Ritoznojčan PTP že v mnogih 
lokalih v Slovenski Bistrici in širše po Sloveniji. Martino-
vanja, Podobe bistriških domačij, Bistriške odprte kuhne, 
Cvetnega petka, Veselega decembra in še mnogo dru-
gih prireditev ni brez špricerja z vinom Ritoznojčan PTP. 
Vse to je uspeh skupnega dela vinarjev in vseh, ki verja-
mete v kakovost vina.
Za vinarji sta dve težki leti. Zaradi epidemije so bili pro-
daja vina, promocije in praznovanja praktično onemo-
gočeni. Dnevno se srečujemo z višanjem cen materialov, 
surovin in embalaže. Ne upam pomisliti na najhujši sce-
narij, ko vinarji ne bodo več zmogli uskladiti pritiskov na-
bave, ki se bodo prenesli na višjo ceno vina, in jih uskla-
diti s kupno močjo na trgu prodaje vina. Na vse mora 
biti družba kot celota zelo dobro pripravljena. Veliko od-
govornost imajo tudi mediji, saj pomembno vplivajo na 
javno mnenje. Prevladujejo prispevki dveh kategorij: eni 
opisujejo, kaj, kje in kako so jedli in pili, drugi pišejo o al-
koholizmu in njegovih pasteh. Manjka pa več bistvenih 
informacij o kulturi pitja vina in preplet vsebin na podro-
čju zdravja, znanosti, kulture in izobraževanja. Spoznava-
nje vina je znanost in umetnost. Pri pitju vina moramo 
biti odprti za lepote, ki nam jih ponuja vino (barva, vonj 
in okus). Odgovorni moramo biti do sebe in družbe. Ko 
bomo znali ostajati v družbi z vinom trezni in razumni, 
bomo prav spoznali njegove lepote in prednosti. Če se 
nam kdaj zgodi ali celo zahoče, da se znajdemo v prešer-
nem stanju, je treba tak užitek nadzorovati. Tudi to je del 
modrosti in vinske kulture. Ob vinu in o vinu se vrti veli-
ko lepih besed, obilica zgodb in poezije. Navsezadnje je 
vino trda resničnost vsakdanje ekonomije preživetja za 
tiste, ki se z njim poklicno ukvarjamo. Zato si vino zasluži 
iskrene prijatelje, spoštljive šege, navade, praznovanja in 
odmevna martinovanja. Vse v korist vina, družbe in člo-
veka.

Darja Bovha, enologinja

MARTINOVANJE
JE PRAZNIK

Foto: Aleš Kolar
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21. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE SLOVENSKA 
BISTRICA V NOVIH 
PROSTORIH
Svetniki Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica so 
se 18. oktobra na svoji zadnji redni seji v tem mandatu 
sešli v prostorih nove sejne v obnovljeni stavbi na Voš-
njakovi ulici. 
Občinski svetniki so v uvodu 21. redne seje v tem man-
datu izvolili elektorje v volilno telo 4. volilne enote za 
izvolitev državnega sveta in določili kandidata za člana 
državnega sveta iz Občine Slovenska Bistrica. Za kandi-
data za člana državnega sveta je bil ponovno izvoljen 
Milan Ozimič, ki je že od leta 1997 član državnega sveta. 
Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o polletni 
realizaciji letošnjega občinskega proračuna in potrdil 
odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vode-
nju v občini. Svetniki so v nadaljevanju seje sprejeli poro-
čilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje 
invalidov v občini za leto 2021 in strategijo Družinam z 
otroki do sedmega leta starosti prijazna občina. 
Svetniki so se seznanili s projektom umestitve nove 
poslovalnice Pošte Slovenije, obravnavali so tudi nekaj 
premoženjskih zadev. Podali so pozitivno mnenje Nadji 
Stegne in Mariji Predikaka h kandidaturama za ravnate-
ljico Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
in podali soglasje k imenovanju Branka Gajška za direk-
torja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. 
Ob koncu so podali še nekaj novih vprašanj in pobud 
ter se seznanili s poročilom o delu Častnega razsodišča 
Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 in s poročili o delu 
odborov in komisij. 

Stanislava Zajška je zanimalo, koliko občanov v Slovenski 
Bistrici nima osebnega zdravnika in zobozdravnika. Prav 
tako je vprašal, kdo je imel nadzor pri prevzemu zunanje 
fasade prenovljenega objekta na Vošnjakovi ulici. Fasa-
da je namreč po njegovem mnenju zelo slabo narejena. 
Povedal še, da krajani Spodnje Polskave predlagajo, da 

se iz strogega spomeniškega varstva izvzame večji del 
njihovega naselja. 
Dr. Peter Cvahte je znova spomnil na veliko razliko pri 
vpisu otrok po narodnosti v OŠ Pohorskega odreda in 
v 2. OŠ Slovenska Bistrica. Na eni šoli je teh otrok slabih 
10 odstotkov, na drugi pa skoraj 20. Tudi na svetu zavo-
da 2. OŠ Slovenska Bistrica so poudarili, da potrebujejo 
pomoč, ker trenutno razmerje učencev povzroča težave 
pri delu. Kot pravi Cvahte, šolski okoliš ne sme biti edini 
kriterij pri vpisu otrok. 
Mag. Karmen Furman je podala pobudo na občinsko 
upravo in župana, da bi našli vsaj začasno, kratkoročno 
rešitev glede problematike na območju Štancerjeve uli-
ce in ulice Ob stadionu v navezavi na Špindlerjevo ulico. 
Lastnik zemljišča je namreč zaprl peš pot med Špindler-
jevo ulico in ulico Ob stadionu. Šolarjem na tem obmo-
čju je tako onemogočena varna pot do 2. OŠ Slovenska 
Bistrica. 
Miro Juhart je ponovno opozoril na gosto podrastje pri 
odcepu Velenik na magistralni cesti Slovenska Bistrica–
Ptuj. Ovinek je skrajno nepregleden, zato je zavijanje v 
levo zelo nevarno. Opozoril je tudi na dotrajano lokalno 
cesto Leskovec - Stari Log–Nova vas, kjer so na cestišču 
udarne jame. Prav tako je apeliral na občino, da zaradi 
energetske krize pomaga občanom, in podal pobudo, 
da občina v naslednjem mandatu čimprej pripravi Ob-
činski podrobni prostorski načrt. 
Matej Španinger je izpostavil pritožbo občanke zaradi 
povezovalne ceste Gabernik–Kalše–Ritoznoj. Po nje-
govih besedah so ugotovili, da dela niso bila izvedena 
kakovostno, cesto so asfaltirali, čeprav je bila podlaga 
valovita in luknjasta. Posledično tudi debelina asfalta ni 
ustrezna. Španinger je obenem pozval občinsko upravo, 
naj preverijo vse ceste, ki so oziroma niso v lasti občine 
in so javne. Predlagal še je, da bi občina v mestu uredila 
drsališče ter kupila šotor, ozvočenje in ograjo za izvajanje 
prireditev.

VPRAŠANJA IN POBUDE OBČINSKIH SVETNIKOV

OBČINSKI SVET

Foto: Aleš Kolar
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POVZETKI DELA 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST ALFONZ ŠARH
Investicije, ki smo jih dokončali v preteklih štirih letih:

 • rekonstrukcija lokalne ceste št. 944 101 na Devini v 
dolžini enega kilometra,

 • sanacija dveh plazov na Devini in enega v Ritoznoju,
 • ureditev treh odsekov javne razsvetljave (skupaj 11 

luči).
V letošnjem letu načrtujemo ureditev manjkajočega 
dela pločnika na Tiboli ob lokalni cesti Slovenska Bistri-
ca–Šmartno na Pohorju. Čakamo še na potrditev sofi-
nanciranja občine.

Milan Ajd, predsednik Sveta KS Alfonza Šarha

KRAJEVNA SKUPNOST IMPOL
Svet Krajevne skupnosti Impol je v obdobju 2018–2022 
opravil veliko dela. Med največjimi uspehi je zagotovo 
dejstvo, smo uspeli asfaltirati skoraj vse krajše maka-
damske odcepe javnih poti. Letos smo uspeli asfaltirati 
odcep v Novi Gori pri Motalnu, ostane nam še velik zalo-
gaj za ureditev še štirih daljših makadamskih cest, ki pa 
vodijo, razen v Kovači vasi proti Rokovi kapeli, le do ene 
stanovanjske hiše v dolžini približno enega kilometra, in 
sicer Nova Gora nad Slovensko Bistrico proti Vrhovšku, 
Visole, odcep proti Špesu, in Zgornja Bistrica, odcep pro-
ti Vintarju. Po načrtu krajevne skupnosti smo že začeli 
urejati javne poti, ki jih je treba preplastiti. Uredili smo 
cesto proti Manfredi v Kovači vasi in cesto proti Lešniku 
v Visolah, letos bomo začeli obnovo cest Germ–Justinek 
na Zgornji Bistrici in Justinek–Robnik v Tirgotu ter ob-
novo vozišča transformator–Lešnik v Visolah. Velik uspeh 

smo dosegli s povezavo optike v Kovači vasi in z nadalje-
vanjem povezave v Vaberčah. 
Komunala Slovenska Bistrica je opravila zamenjavo salo-
nitnih vodovodnih cevi na območju Krajevne skupnosti 
Impol in pristopila k rekonstrukciji vodovodnega omrežja. 
Večje investicije, ki so bile izvedene na območju krajev-
ne skupnosti, kot so rekonstrukcija Samove ulice, Trav-
niške ulice in Kraigherjeve ulice, pa je opravila Občina 
Slovenska Bistrica, zato se ji v imenu KS Impol tudi zah-
valjujemo.

Dušan Leskovar, predsednik KS Impol
 
KRAJEVNA SKUPNOST DR. JAGODIČ 
Mestna krajevna skupnost dr. Jagodič, ki zajema velik del 
mesta, obrtno cono in štiri vasi, sodi med največje v naši 
občini. V njej prebiva 3000 ljudi. 
Med pomembnejše projekte sodi dokončna ureditev 
Slovenske ulice s štirimi priklopnimi ulicami, Jurčičevo, 
Tavčarjevo, Miklošičevo in Zeleno ulico (kanalizacija s 
priklopom na čistilno napravo, nova javna razsvetljava, 
obnova vodovodnega omrežja, pločnik in celotna as-
faltna prevleka). Asfaltirali smo tudi več makadamskih 
cest: od podhoda pod avtocesto, smer Spodnja Nova 
vas, na Cigonci, smer Rak–Megli, del makadamske ceste, 
smer Boltainer, del asfalta mimo vodohrana na Videžu, 
uredili rekonstrukcijo uničene ceste Proti jezam, smer 
Tomažič–Očko, izvedbo dveh luči javne razsvetljave, do-
končanje obnove asfalta v zadnjem delu v vasi Prepuž. 
Na Cigonci smo postavili novo avtobusno postajališče 
(urejeni so postaja, pločnik, uvozni pas in javna razsvet-
ljava, zarisan je tudi nujen prehod za pešce). Očistili smo 
del struge potka Bistrica in selektivno posekali drevje 
(podiranje in obrezovanje). Izdelali smo nov propust pri 
potoku Ložnica ob regionalni cesti na Cigonci, aktivno 
sodelovali pri izvedbi ceste čez Jožef do mostu čez avto-
cesto v smeri Spodnja Nova vas. 

Srečko Juhart, predsednik sveta KS dr. Jagodič 

Srečko Juhart je predlagal občini, da pridobi pisni odgo-
vor Ministrstva za infrastrukturo, kako kaže z rekonstruk-
cijo ceste Oplotnica–Pesek. 
Ludvik Repolusk je pričakoval, da bo predlagana dopolni-
tev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premo-
ženja vsebovala tudi nepremičnino 77/6, k. o. Spodnja 
Polskava, ki v naravi predstavlja večstanovanjsko stavbo. 
Poleg tega je povedal, da sta davčni pisarni v občinski 
stavbi prazni že od covida naprej. Zanima ga, ali bosta 

pisarni ob selitvi ostali lokalni skupnosti. Repolusk je še 
dodal, da je Komunala uvedla odzivnik s številkami, kar 
je še posebej za starejše težavno. Zato prosijo, da jim Ko-
munala omogoči normalni telefonski stik. Repolusk je še 
povedal, da občane Vinarske ulice zanima, kdaj bo sani-
rana celotna vozna površina. 
Štefana Otorepca pa je zanimalo, kako je v Slovenski Bi-
strici poskrbljeno za javna zaklonišča. 

Tomaž Ajd

OBČINSKI SVET, KRAJEVNE SKUPNOSTI
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KRAJEVNA SKUPNOST ČREŠNJEVEC 
V zadnjem štiriletnem obdobju je bilo izvedenih kar ne-
kaj investicij v izgradnjo in obnovo cest, kanalizacije in 
še česa. Vsi projekti, so bili izvedeni s soglasjem in potr-
ditvijo sveta KS, vse pa z namenom razvoja infrastrukture 
in za zagotavljanjem čim boljših pogojev bivanja v naši 
krajevni skupnosti.
Najpomembnejša dela v obdobju 2018–2022 so: 

 • položitev asfalta v novem naselju Črešnjevca na 
dveh cestah, kategoriziranih kot JP;

 • obnova asfaltne prevleke v središču Črešnjevca za-
radi dotrajanosti na dveh odsekih cest, kategorizi-
rana kot JP 

 • položitev asfalta proti lovskemu domu Črešnjevec, 
 • položitev asfalta na Vrhlogi, kategorizirana kot JP, 
 • obnova ceste in položitev novega asfalta na Pretre-

žu na dveh cestah, kategoriziranih kot JP,
 • položitev asfalta na LC skozi Pretrež in postavitev 

nove avtobusne postaje na Pretrežu,
 • postavitev fitnes centra in otroškega igrišča pri OŠ 

Črešnjevec, 
 • obnova perišča in dveh vaških vodnjakov na Čreš-

njevcu. V okviru projekta LAS smo pristopili k iden-
tifikaciji vaških vodnjakov na Črešnjevcu in drugih 
znamenitosti v kraju Črešnjevec in postavitve učne 
poti. Ravno tukaj vidimo priložnost tudi v priho-
dnosti, da še dodamo dodano vrednost v turizmu 
in k promociji naše krajevne skupnosti, občine in 
tudi širše. Bomo pa pristopili k identifikaciji še dru-
gih vodnjakov v naši krajevni skupnosti.

 • uredili smo okolico spomenika NOB in šolskega 
okoliša,

 • s pomočjo komunale SB smo uredili rondo na Čreš-
njevcu. 

 • KS je sodelovala tudi pri pridobitvi gradbenega do-
voljenja za prenovo kulturnega doma. 

 • urejanje kanalizacije, torej položitev novih cevi v va-
seh Brezje, Pretrež, Črešnjevec, Lokanja vas,

 • v Lokanji vasi smo postavili novo traso javne razsvet-
ljave, vključno s solarno osvetlitvijo,

 • lani smo morali zaradi onesnaženja podtalnice s fe-
kalijami urgentno položiti novo vodovodno nape-
ljavo v dolžini 1500 m za del Črešnjevca, kjer še ni 
bilo javnega vodovodnega omrežja.

Franc Podgrajšek, 
predsednik KS Črešnjevec

 

KRAJEVNA SKUPNOST KEBELJ 
Glede na situacijo, ki nas je doletela v koronskih letih, 
smo lahko kar zadovoljni z realizacijo načrtov, ki smo si 
jih zadali. Seveda bi lahko postorili še marsikaj, vendar 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev veliko želja osta-
ne neizpolnjenih.
V obdobju mandata se je na območju KS Kebelj uredilo 
kar nekaj zadev:

 • preplastili oziroma sanirali smo precejšnji del ob-
činske ceste na lokaciji Radkovec–Modrič v nadalje-
vanju proti Keblju v razdalji približno 1250 m in na 
relaciji Kebelj–Osankarica v dolžini približno 3300 
m; ocenjena vrednost preplastitve, ki jo je financi-
rala občina, je dobrih 500.000 €;

 • preplastili smo del lokalne ceste v Vzhodni Kot v 
dolžini 800 m vrednost investicije je 105.000 €;

 • zgradili smo prizidek vrtca k Osnovni šoli Pohorske-
ga bataljona, podružnica Kebelj, ki ga je financirala 
Občina Slovenska Bistrica; vrednost investicije je 
bila 220.000 €;

 • izvedla se je energetska sanacija Osnovne šole na 
Keblju s pomočjo Kohezijskega sklada Evropske 
unije in Republike Slovenije;

 • sofinancirala se je izgradnja vodohrana za naselje 
Modrič, ki ga je izgradila zadruga Pohorski izviri v 
znesku 25.000 €;

 • v zaselku Spodnji Kebelj se je zgradila kanalizacija v 
dolžini 160 m v vrednosti 23.000 €;

 • posodobitev elektro omrežja na Keblju na pobudo 
KS, ocenjena vrednost investicije Elektra Maribor je 
60.000 €.

V mandatu je bilo izvedenih še več manjših investicij.
Jožef Turner, predsednik KS Kebelj

KRAJEVNA SKUPNOST LAPORJE 
V iztekajočem se mandatnem obdobju je prav, da se za 
trenutek ustavimo in se soočimo z uspešnostjo razvoja 
v okolju, v katerem živimo in delamo med ljudmi, ki so 

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prizidek vrtca na Keblju



inf  rmator

7

november 2022

nam pred štirimi leti zaupali mandat. Še naprej bo treba 
spremljati in slišati ljudi in se aktivno vključiti v realizacijo 
reševanja okoljske aktualne problematike.
Ocenjujem, da smo bili uspešni, zato moramo biti zado-
voljni z rezultati, ki smo jih dosegli pri nekaterih projek-
tih, ki so nam povzročali skrbi že daljše obdobje. Uspeli 
smo uspešno reševati tekoče zadeve, predvsem v zvezi 
z izboljšanjem stanja infrastrukturnih objektov, kar ob-
čanom zagotavlja občutek prijaznega okolja, v katerem 
živijo.
V tem obdobju, natančneje leta 2020, so se naši najmlaj-
ši občani preselili v nove prostore novega vrtca. Aktivno-
sti so tekle vse od leta 2013. V realizacijo je bilo vloženih 
veliko naporov in dela, povezati smo morali širok krog 
širše lokalne skupnosti. V tem času nas je zajela pande-
mija covida-19 in nam onemogočila praznično otvoritev 
objekta, ki je naš ponos, saj smo zagotovili najmlajšim 
najboljše. Naj izrazim  iskreno zahvalo vsem, ki so vložili 
svoj prispevek v realizacijo.
V tem obdobju nam je uspelo urediti pokopališče z no-
vimi grobnimi mesti za daljše obdobje. Tudi ta projekt je 
bila odprta rana, saj smo ga velikokrat odmaknili v pri-
hodnji čas.
Krajevna skupnost Laporje je po površini med večji-
mi v občini Slovenska Bistrica in občani so naseljeni v 
dvanajstih zaselkih. Ta razpršenost pa pomeni več skrbi 
za urejanje in vzdrževanje infrastrukture. Z dokaj dobro 
organiziranostjo vaških odborov in sveta krajevne skup-
nosti sledimo enakomernemu razvoju vseh zaselkov. 
Na območju krajevne skupnosti imamo še nekaj odse-
kov makadamskih cest , vsako leto nam uspe poleg re-
dnega vzdrževanja cest obnoviti še odsek makadamske 
ceste. Tudi izgradnja javne razsvetljave po strjenih na-
seljih je prisotna, tako smo prav v teh dneh pristopili k 
izgradnji  v naselju Dolgi Vrh.

Štefan Otorepec, predsednik sveta KS Laporje

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC - STARI LOG 
Mandat nam je ponudil kar nekaj izzivov, predvsem v 
zvezi z delovanjem KS med epidemijo. Načrti so v veliki 
meri izpolnjeni. Predvsem smo se osredotočili na sta-
nje lokalnih cest, lobiranje za dokončanje izgradnje ka-
nalizacije in seveda opravljali sprotna vzdrževalna dela 
infrastrukture. V KS imamo vsak četrtek uradne ure, na 
katerih so krajani prispevali svoj del predlogov, pripomb 
oziroma konstruktivnih kritik, ki se jih je v veliki meri upo-
števalo, seveda glede na zmožnosti našega proračuna.

Vsekakor nekaterih projektov ne bi mogli izpeljati brez 
pomoči Občine Slovenska Bistrica in posluha župana dr. 
Ivana Žagarja, za kar se mu tudi najlepše zahvaljujemo. 
Mednje spadata preplastitev Leskovške ravnine, ki je bila 
v katastrofalnem stanju od izgradnje primarnega voda 
kanalizacije, in izgradnja pločnika v Starem Logu. 
Opravili smo tudi delne sanacije cest v KS, s katerimi up-
ravljamo. Skoraj ni bilo ulice, v kateri ne bi bilo potrebno 
krpanje lukenj, delna preplastitev ali obnova bankin. Na 
posameznih odsekih je bilo treba urediti odvodnjavanje 
z muldami, jaške in jarke zaradi velike količine vode, ki 
se nabere ob deževju. Seveda so to le začasne rešitve, 
ker so ceste v zelo slabem stanju, vendar zaradi pričako-
vanja izgradnje kanalizacije ni smiselna njihova celotna 
prenova. 
Zaradi slabega stanje prostorov, v katerih deluje KS, smo 
se odločili za celotno prenovo in za delno prenovo Male 
dvorane na Leskovcu. Na plati se je postavil koš za igra-
nje košarke, namestili so se novi koši za smeti, klop pred 
Malo dvorano, stojala za kolesa idr.
Rad bi poudaril dobro sodelovanje z društvi, ki delujejo 
v KS; skupaj z njimi smo izpeljali kar nekaj skupnih pro-
jektov. 
Lep pozdrav iz male, vendar srčne KS Leskovec - Stari 
Log.

Denis Kancler, predsednik sveta KS Leskovec - Stari Log 

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA 
V letu 2018, ko smo začeli mandat, je bil naš cilj, da vsa-
kemu krajanu omogočimo čim bolj kakovostno in prija-
zno življenje v kraju, zato smo že pred volitvami ponudili 
dober, jasen in uresničljiv program. Program dela je te-
meljil na do takrat znanih željah, delu in razvoju krajevne 
skupnosti. Kar smo mislili, smo tudi povedali in naš cilj v 
tem mandatu je bil, da povedano tudi uresničimo.
Tako se je kar nekaj projektov tudi uresničilo:

 • ureditev kanalizacijskega sistema, obnova javne 
infrastrukture (ceste) in javne razsvetljave v naselju 
Pokoše,

 • izvedba javne razsvetljave v naselju Gmajna,
 • namestitev igral, namenjenih najmlajšim,
 • dokončanje okolice novega gasilskega doma,
 • obnova starega gasilskega doma,
 • pomoč pri razvoju obstoječih društev in podpora 

vsem prireditvam v krajevni skupnosti, predvsem z 
namenom povezovanja društev za skupne cilje in 
večjo učinkovitost,

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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 • postavitev novih oglasnih desk,
 • postavitev merilcev hitrosti in dodatnih prometnih 

znakov za čim večjo varnost v naselju,
 • ureditev pokopališča z razsvetljavo,
 • preplastitev cestišč,
 • obnova Jantarne kolesarske poti,
 • obnova in ureditev starega vaškega jedra.

Svet KS Spodnja Polskava 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO NA POHORJU 
V Krajevni skupnosti Šmartno na Pohorju smo ponosni 
na kar nekaj večjih projektov, ki smo jih v zadnjih letih us-
pešno izpeljali v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica. 
V Zgornji Novi vasi sta se uredila središče vasi in javna 
razsvetljava. Javna razsvetljava se je uredila tudi v Šmar-
tnem in Spodnjem Prebukovju. V dveh fazah se je izvedla 
preplastitev lokalne ceste Zgornja Nova vas–Ošelj. Prep-
lastitev je bila izpeljana tudi na lokalni cesti proti Kalšam. 
Na novo so se asfaltirale javne poti v zaselku Frajhajm, 
cesta pri Lovski koči in pred kratkim večji projekt v zasel-
ku Smrečno, vse skupaj v dolžini slabe 4 km. 
Uspešni smo bili pri dogovorih vezi z optiko, tako je 
urejena optika do Šmartnega, v prihodnje se načrtuje 
povezava do Zgornje Nove vasi, tudi do Kalš in pozneje 
naprej v druge zaselke. 
Sredstva redno namenjamo tudi za zimsko službo in 
vzdrževanje javnih poti po neurjih. 
Večji projekt sta bili tudi ureditev in označitev poti s po-
stavitvijo t. i. uličnih tabel, teh smo postavili v celotni 
skupnosti več kot 100. 
Z odkupom prostorov »stare pošte« smo uspeli zagoto-
viti začasne nadomestitvene prostore za potrebe vrtca. 
Sodelovali in pomagali smo društvom in organizacijam 
v naši krajevni skupnosti. Sodelovanja z njimi si seveda 
želimo tudi v prihodnje. Smučarsko skakalnemu klubu 
smo pomagali pri prenovi skakalnega centra Kalše. Na 
razcepu Kalše in Lastinja vas se bo v prihodnjih dneh 
uredila manjša solarna razsvetljava. 
Pred kratkim smo pri mrliški vežici odstranili večji nasip 
odpadkov in uredili okolico v spodnjem delu vežice. Pro-
simo krajane, da na to mesto več ne odlagajo odpadkov.
V letošnjem letu nam bo po dveh letih (v tem času so 
nam to preprečili ukrepi za obvladovanje epidemije co-
vida-19) ponovno uspelo v mesecu novembru izpeljati 
praznovanje našega krajevnega praznika. V ta namen 
bomo v sodelovanju z drugimi društvi pripravili že tra-
dicionalni pohod v našem kraju in proslavo v ta namen. 

Za naše najmlajše bomo v sodelovanju s šolo in vrtcem 
organizirali obisk čarodeja. 

Kristina Pregl, predsednica KS Šmartno na Pohorju

KRAJEVNA SKUPNOST TINJE 
Največji poudarek je bil na izvedbi rekonstrukcij komu-
nalne infrastrukture lokalnih cest in javnih poti, za kar 
smo namenili vsa investicijska sredstva. Z Občino Slo-
venska Bistrica smo izvedli nadaljevanje rekonstrukcije 
lokalne ceste Tinjska Gora in lokalne ceste Visole–Tinje.
Na javnih poteh smo uredili ceste v zaselku Fošt, Radko-
vec, Planina pod Šumikom in Turiška vas.  
Izvajali smo javno gospodarsko službo oskrbe prebival-
cev s pitno vodo za več kot dve tretjini krajanov. Zagoto-
vili smo tudi dodatne vire pitne vode in izvedli sanacijo 
zajetja Jurišna vas in uredili nov vodohran.
Namenjali smo tekoča sredstva za vzdrževanje doma 
krajanov in gasilcev ter pokopališča. Uspeli smo pridobiti 
zemljišča okoli doma krajanov in gasilcev, ki bodo omo-
gočala umeščanje novih vsebin vaškega jedra in širitev 
družbenih dejavnosti.

Maksimiljan Tramšek, predsednik KS Tinje 

KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA 
V mandatu 2018–2022 so bili v KS Zgornja Ložnica na-
pori usmerjeni v urejanje cestne infrastrukture, oskrbo 
s pitno vodo, odvajanje meteornih vod in vzdrževanje 
pokopališča. Največ je bilo narejenega na cestni infra-
strukturi. KS Zgornja Ložnica vzdržuje skupaj 19.800 m 
krajevnih cest, ki potrebujejo za solidno vzdrževanje veli-
ko denarja in časa. Tako smo v minulem mandatu uspeli 
dograditi 320 m pločnika v Gladomesu in preplastiti ces-
to od Zgornje Ložnice v smeri Vinarja v dolžini 500 m, v 
dolžini 500 m je bila izvedena asfaltna preplastitev ceste 
Zgornja Ložnica–Kostanjevec. Na novo sta bili asfaltirani 
cesti na Zgornji Ložnici v dolžini 209 m in v Gladomesu 
v dolžini 130 m. Posebna pozornost je bila namenjena 
vzdrževanju cest; tako smo izvedli okoli 1300 m asfaltnih 
muld, s čimer smo zmanjšali stroške vzdrževanja bankin. 
Na Zgornji Ložnici je bila sanirana cesta v dolžini 210 m 
zaradi posedkov. V centru Zgornje Ložnice je bil zgrajen 
nov podporni zid, s čimer je bilo pridobljenih nekaj par-
kirnih prostorov. 
V naselju Korplje smo uspeli rešiti nevarnost pred zaliva-
njem kleti in garaž stanovanjskih hiš z izgradnjo mete-
ornih jaškov in položitvijo primernih cevi, prav tako smo 
sanirali obcestno kanalizacijo v dolžini 72 m na Zgornji 
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Ložnici, ker je ob nalivih meteorna voda ogrožala bližnjo 
stanovanjsko hišo. 
Posebna pozornost je bila namenjena oskrbi s pitno 
vodo. V Kostanjevcu je bil zgrajen nov dodatni vodni 
hram v izmeri 10 m3, na Zgornji Ložnici in v Gladome-
su sta bili vgrajeni avtomatski klorirni napravi, s čimer se 
je bistveno izboljšala priprava vode, v Gladomesu in na 
Zgornji Ložnici je bil hkrati z izgradnjo pločnika obnov-
ljen glavni vod. Skupaj je bilo obnovljenih 670 m vodo-
voda. 
Obnovili smo prostore krajevne skupnosti v zadružnem 
domu. Zamenjano je bilo stavbno pohištvo, izvedeno 
ogrevanje in v poletnem času hlajenje prostora, zame-
njane talne obloge in razsvetljava ter opravljen oplesk 
sten. Z obnovo prostora sejne sobe smo pridobili prime-
ren prostor za sestanke, društva pa primerne prostore za 
potrebe vaj.
Krajevna skupnost Zgornja Ložnica je upravljavec poko-
pališča na Zgornji Ložnici, zato smo del svojih aktivnosti 
namenjali tudi pokopališču. 

Stanislav Skubic, predsednik Krajevne skupnosti 
Zgornja Ložnica

KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA 
Krajevna skupnost Zgornja Polskava se v tem mandatu 
srečuje z največjim projektom v kraju do zdaj, ki ga v več-
ji meri izvaja Občina Slovenska Bistrica. Na celotnem ob-
močju Zgornje Polskave, Levarja in Sel ter v delu naselja 
Bukovec in Gabernik poteka izgradnja kanalizacijskega 
sistema, v okviru katerega se istočasno obnavlja obsto-
ječa oziroma gradi nova infrastruktura. Tako bo krajev-
na skupnost Zgornja Polskava poleg novega fekalnega 
kanala pridobila v veliki meri tudi obnovljeno meteorno 
odvodnjavanje, posodobljeno elektro in telekomuni-
kacijsko omrežje, novo javno razsvetljavo, pločnike, vo-
dovodno omrežje in na novo asfaltirane javne (ulice) in 
lokalne ceste.   
V preteklih letih tega mandata smo izvedli nekaj investi-
cij: uredili smo prostor z otroškimi igrali pri blokih, obno-
vili odvodnjavanje v Finžgarjevi ulici, sanirali cesto v Ga-
berniku pri Špesovih in izvajali investicijska vzdrževalna 
dela na vodovodnem omrežju.
Lani smo končali prvo fazo projekta dozidave in rekon-
strukcije mrliške vežice. Zdaj izvajamo drugo, zadnjo 
fazo, v okviru katere smo izvedli novo elektro in vo-
dovodno inštalacijo, omete, estrih, slikopleskarska in 
montažerska dela, položili keramiko ter vgradili notra-

nja vrata. Trenutna vrednost izvedene investicije znaša 
okoli 182.500 evrov brez DDV. Vežico načrtujemo predati 
namenu ob zaključku tega mandata in tako v prihodnje 
poslovilne slovesnosti izvajati v vežici. Do zdaj so namreč 
poslovitve potekale v župnijski cerkvi, za kar se g. župni-
ku Marjanu Rističu iskreno zahvaljujemo.
V mesecu septembru smo asfaltirali dva problematična 
odseka cest v Gaberniku in Ogljenšaku, ki ju je neurje 
venomer razdejalo. Vrednost del v višini 33.800 evrov je 
sofinancirala občina. 

Uroš Klajderič, predsednik sveta KS Zgornja Polskava 

KS VRHOLE - PRELOGE
Za nas krajane, ki smo na obrobju občine, so vse naložbe 
bistvene. Ne bom izpostavljal večjih projektov, saj je za 
nas vsak projekt velik in pomemben. Vsekakor pa bi ob 
tem rad poudaril, da se je končal projekt izgradnje ceste 
Frešer, ki smo ga začeli izvajati že v mojem prvem man-
datu leta 2010. Ta projekt je vsekakor eden tistih, ki so bili 
bolj zahtevni.
V obdobju 2018 –2022 smo preplastili skoraj 1 km cest, 
naredili 300 m muld, na novo naredili cesto na Prelogah 
v dolžini 300 m, naredili novo otroško igrišče, fitnes na 
prostem, s smolo so se zalili vsi pločniki, izvedena je bila 
zamenjava ostrešja in kritine na cerkvi sv. Jošta. Posta-
vili smo nove koše na avtobusih postajališčih, obnovili 
avtobusna postajališča, postavili nove table za obvešča-
nje, uredili novo razsvetljavo na nogometnem igrišču in 
zamenjali razsvetljavo  na teniškem igrišču in seveda še 
veliko manjših projektov. Leta 2022 se je končala tudi 
obsežna akcija ureditve bankin in sanacija jarkov v ce-
lotni KS. Na novo se je asfaltirala in uredila cesta Mlakar 
na Prelogah.

Matej Goričan

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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DOGRADITEV 
ZDRAVSTVENEGA 
DOMA  
Začenjata se novogradnja in rekonstrukcija Zdravstve-
nega doma Slovenska Bistrica. Pogodbo o naložbi sta 
20. septembra podpisala dr. Ivan Žagar, župan Občine 
Slovenska Bistrica, in Boris Medved, direktor Cestnega 
podjetja Ptuj, ki je bilo izbrano za izvajalca del. 
V okviru naložbe bodo zgradili prizidek v skupni površini 
2.023 m2. Kletni prostori bodo namenjeni garderobam 
zaposlenih, centralnemu arhivu in skladišču. V pritličju 
bodo prostori reševalne službe in nujne medicinske po-

moči ter patronažne službe. V prvem nadstropju bodo 
otroške ambulante, v drugem nadstropju pa zobozdra-
vstvene ambulante, medtem ko bodo z rekonstrukcijo 
uredili centralni vhodni portal med obstoječima sever-
nima objektoma.  
Naložba je vredna skoraj 5 milijonov evrov, skoraj 2 mi-
lijona evrov bo prispevalo Ministrstvo za zdravje, Zdra-
vstveni dom Slovenska Bistrica bo sofinanciral 700 tisoč 
evrov, preostali denar pa bodo zagotovile občine sou-
stanoviteljice Zdravstvenega doma (Občina Slovenska 
Bistrica, Občina Poljčane, Občina Oplotnica in Občina 
Makole).
»Veseli smo, da bo širitev zdravstvenega doma stekla, saj 
s tem dobivamo nujno potrebne prostore za potrebe 
zdravstva. Z novimi prostori bomo pridobili tudi nove 
programe, kar pomeni, da se bo nivo zdravstvene oskrbe 
v občini zelo izboljšal. Ker bo novogradnja stala na ob-
stoječem parkirišču, občane vljudno prosim za strpnost 
in jih pozivam, naj za parkiranje uporabljajo druga parki-

JUBILEJ, NALOŽBA

150 LET PGD 
SLOVENSKA 
BISTRICA  
Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica letos 
praznuje 150-letnico svojega delovanja. 20. oktobra so 
najprej pripravili dan odprtih vrat in na večerni slav-
nostni akademiji podelili priznanja. Priznanja Gasilske 
zveze Slovenije so prejeli Renata Lopan, Janko Mlakar, 
Damjan Colnarič, Janko Juhart in David Prelog, odliko-
vanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije so 
podelili Milanu Smrekarju. Naziv častnega poveljnika 
društva sta prejela Božidar Vivod in Milan Smrekar, naziv 
častnega predsednika društva pa Marjan Ravš. 

Dan pozneje so izvedli veliko vajo pri gradu v Slovenski 
Bistrici. Na njej so sodelovala vsa društva Gasilske zveze 
Slovenska Bistrica. 22. oktobra so praznovanje končali s 
krstom gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, 
avto lestve ALK 32. Parado po Slovenski Bistrici so zaradi 
slabega vremena preložili na naslednje leto. 

T. A.

Foto: Aleš Majerič

Foto: Aleš Kolar
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TRENDI 
PRISELJEVANJA 
TUJIH DRŽAVLJANOV 
NA OBMOČJE 
OBČINE SLOVENSKA 
BISTRICA
Priseljevanje prebivalcev na območje občine Slovenska 
Bistrica je prisotno že dalj časa, kar pa je zagotovo pove-
zano tudi z razvojem našega območja in s tem povezano 
gospodarsko rastjo, ugodno geografsko lego in dobrimi 
prometnimi povezavami. V našo občino se priseljujejo 
tako naši državljani kot tudi tujci, ki najdejo zaposlitev 
predvsem v gradbenih in storitvenih podjetjih. Zaradi 
pomanjkanja delovne sile, predvsem v deficitarnih pok-
licih, kot so zidar, pomožni gradbeni delavec, varilec in 
voznik tovornega vozila, se v veliki meri zaposlujejo tudi 
tuji delavci.
Zavedamo se, da je integracija tujcev v lokalno okolje 
dvosmeren proces prilagajanja, za katerega se morajo 
potruditi tako priseljenci kot država oziroma družba, ki 
mora s sistemskimi rešitvami zagotoviti ustrezno pod-
porno okolje.
V noveli Zakona o tujcih (Uradni list RS, štev. 57/21) je 
bilo upoštevano tudi nekaj naših predlogov za lažjo 
in hitrejšo prilagajanje tujcev v lokalno okolje, še ved-
no pa so težave pri poznavanju slovenskega jezika pri 
odraslih tujcih in tudi pri njihovih otrocih. Ti se namreč 
zaradi slabega znanja slovenščine težje vključujejo v šol-
ski vzgojno-izobraževalni proces. Prav tako so prisotne 
tudi težave pri združevanja njihovih družin, njihovih sta-
novanjskih in bivalnih pogojih ter pri zagotavljanju za-
dostnih sredstev za preživljanje.
V tabeli je predstavljena primerjava deleža tujih državlja-
nov v celotni Republiki Sloveniji z območjem Upravne 

enote Slovenska Bistrica in območjem občin: Slovenska 
Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica  (vir podatkov Sta-
tistični urad RS):

Iz primerjalne tabele za obdobje zadnjih petih let je raz-
vidno, da se delež tujih državljanov v Republiki Sloveni-
ji povečuje, prav tako se povečuje tudi na območju UE 
Slovenska Bistrica in tudi na območju občine Slovenska 
Bistrica. 
Iz primerjalne tabele za obdobje zadnjih petih let je raz-
vidno, da se delež tujih državljanov v Republiki Sloveniji 
povečuje, prav tako se povečuje tudi na območju UE Slo-
venska Bistrica in tudi na območju občine Slovenska Bistri-
ca (vir podatkov: Statistični urad RS):

Če pa pogledamo v naslednji tabeli (vir podatkov: Stati-
stični urad RS) delež tujih državljanov v prebivalstvu v 
nekaterih naših sosednjih občinah, v primerljivih občinah 
izstopata občini Rogaška Slatina in Slovenske Konjice.

NALOŽBA, PRISELJENCI

Datum
Rep.
SLO

Območje 
Upravne 
enote 
Slovenska 
Bistrica

Območje 
občine 
Slovenska 
Bistrica

Območje 
občine 
Poljčane

Območje 
občine 
Oplotnica

Ob-
močje 
občine 
Makole

1. 1. 
2017

5,5 3,0 3,7 1,8 0,8 0,4

1. 1. 
2018

5,9 3,2 4,0 1,7 1,1 0,6

1. 1. 
2019

6,6 3,8 4,6 2,3 1,5 0,8

1. 1. 
2020

7,5 4,5 5,6 2,7 1,5 0,6

1. 1. 
2021

8,0 4,7 5,7 2,6 1,6 1,8

1. 1. 
2022

8,2 4,9 6,1 3,1 1,5 1,3

Občina Število prebivalcev Delež tujih državljanov

Velenje 33.600 14,2

Nova Gorica 31.800 10,7

Kamnik 29.900 7,8

Krško 26.200 8,4

Slovenska Bistrica 25.800 6,1

Brežice 24.400 6,7

Ptuj 23.500 8,5

Škofja Loka 23.600 6,7

rišča v bližini ali pa se v zdravstveni dom odpravijo peš, 
če je to le mogoče,« je ob podpisu pogodbe poudaril 
slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. 
Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ur-
ška Sedmak pa je ob tem povedala, da bodo z novimi 

prostori zagotovili primerne prostore za izvajanje pri-
marne zdravstvene dejavnosti, hkrati pa bodo novi pro-
stori tudi pomembna pridobitev za zaposlene.
Rok za dokončanje del je 26. junij 2024.

T. A.



inf  rmator

12

november 2022

PROJEKT NA(J)PREJ 
LOKALNO USPEŠNO 
ZAKLJUČEN 
LAS Dobro za nas je skupaj z LAS Bogastvo podeželja (kot 
vodilnim partnerjem) in LAS Haloze konec septembra 

uspešno zaključil projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno. 
Operacija je delno sofinancirana iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republike Slovenije v okviru progra-
ma CLLD. Temeljni namen projekta je spodbujanje po-
vezovanja različnih deležnikov na področju samooskrbe, 
krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja 
novih delovnih mest, spodbujanje samooskrbnih verig 
na lokalnem in regionalnem trgu ter vključitev ponudni-
kov v spletno tržnico Jem domače (www.jemdomace.si).

PRISELJENCI, RIC

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)
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INDUSTRIJO  
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AVTOMOBILSKO  
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TEHNIKE IN OPREME

GRADBENIŠTVO itd.

POHIŠTVENO  
INDUSTRIJO                        
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Oskrbujemo podjetja iz najrazličnejših industrijskih panog, še zlasti: 

Po številu prijavljenih tujcev od slovenskega povprečja 
bistveno odstopajo mestne občine: Maribor, Celje in tudi 
Ptuj. Bistveno odstopajo tudi od števila prijavljenih tujcev 
v naši občini
Podatke o državljanstvu tujcev, ki prebivajo na območju 
Upravne enote Slovenska Bistrica (občine: Slovenska Bi-
strica, Poljčane, Oplotnica, Makole), smo pridobili iz baze 
podatkov MNZ RS. Iz njih je razvidno, da največji delež 
v skupnem številu prebivalstva predstavljajo državljani 
Kosova (2,3 %), sledijo jim državljani Bosne in Hercegovi-
ne (1,4 %), Srbije (0,6 %) in Severne Makedonije (0,2 %).

Varnostni sosvet
Občine Slovenska Bistrica 

Občina Delež tujih državljanov

Maribor 13,3

Celje 12,9

Rogaška Slatina 11,2

Slovenske Konjice   8,8

Ptuj   8,5

Hoče-Slivnica   6,5

Slovenska Bistrica   6,1

Šentjur   3,7

Rače-Fram   3,1
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V sklopu projekta so potekale številne aktivnosti, kot so 
izvedba izobraževalnih vsebin za ponudnike lokalne 
hrane in pijače, vzpostavitev kratkih dobavno-prodajnih 
verig, priprava kataloga lokalnih ponudnikov, priprava 
kratkih predstavitvenih filmov idr.
Na območju našega LAS-a (torej na območju občin Slo-
venska Bistrica, Makole, Poljčane in Rače – Fram) smo se 
osredotočili predvsem na izvedbo izobraževalnih vse-
bin, saj smo v preteklosti na terenu in v pogovoru z na-
šimi vinskimi ponudniki zaznali potrebo po izvedbi izo-
braževalnih vsebin, bodisi na področju vinske senzorike 
bodisi na področju zakonodaje.
Za vinske ponudnike in ljubitelje vin smo pripravili 
izvrstna izobraževanja z naslovom Vinska senzorika in 
retorika – 1. in 2. stopnja ter Poroka vina in hrane. Na iz-
obraževanjih so udeleženci spoznali osnovne skrivnosti 
zaznavanja in opisovanja vin, osnove vinske organolep-
tike in retorike ter skozi degustacijo vrhunskih vin in z 
njimi usklajenimi jedmi pridobivali znanje o kombinira-
nju okusov. 
Ker se na vinarskem področju poraja veliko vprašanj, 
kako registrirati dopolnilno dejavnost, kaj je najboljša 
oblika tega (vinotoč, osmica, turistična kmetija), smo 
izvedli izobraževanje na temo Dopolnilne dejavnosti in 

ustrezna registracija ter se nadejamo registracije še do-
datnih dopolnilih dejavnosti tudi na območju našega 
LAS-a.
Za ponudnike hrane in živil smo prav tako izvedli pre-
davanje, in sicer z naslovom Smernice dobre higienske 
prakse, kakor tudi delavnico Dopolnilne dejavnosti in 
ustrezna registracija, saj je teh možnosti veliko (v Slove-
niji lahko izbirate med 133 različnimi dopolnilnimi de-
javnostmi). Osnovni namen teh je zagotovo izboljšanje 
dohodkovnega položaja in zagotavljanje ter ustvarjanje 
novih delovnih mest na kmetijah. 

Vabljeni v prostore našega turistično informativnega 
centra po nasvet ali informacije, namig za doživetje ali 
preprosto po nakup unikatnih izdelkov.

Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

RIC, URAD ZA DELO

V sklopu projekta smo nadgradili ponudbo v Turistično 
informativnem centru Slovenska Bistrica oziroma na-
bavili prodajne vitrine in vinsko vitrino. Prodajne vitrine 
omogočajo predstavitev in prodajo izdelkov lokalnih 
ponudnikov (ponudnikov hrane in pijač ali rokodel-
cev). Prostostoječa vinska vitrina zagotavlja vrhunsko 
shranjevanje in ponuja možnost staranja steklenic vina. 
Naša želja je, da vinogradnikom z našega območja 
ponudimo možnost prodaje in promocije vin v naših 
prostorih. Pogosto se postavlja vprašanje, kje je možno 
nabaviti lokalna vina, zato je to odlična priložnost za še 
eno prodajno pot. Enako velja za druge lokalne izdelke, 
ki jih lahko turist kupi kot suvenir ali darilo ob kakšnem 
osebnem prazniku ter pridobi vse potrebne informacije 
o lokalnih ponudnikih, o možnostih nakupa izdelkov v 
spletni tržnici Jem domače, vrhunske vinske ponudbe 
in čudovitih umetnin domačih rokodelcev in drugih 
ustvarjalcev.

REKORDNO NIZKA 
BREZPOSELNOST 
Nadvse razveseljujoč je podatek, da je bila meseca sep-
tembra stopnja brezposelnosti najnižja v zgodovini sa-
mostojne Slovenije. To dokazujejo statistični podatki, 
saj je bilo ob koncu septembra pri Zavodu na območju 

celotne Slovenije registriranih 52.043 brezposelnih oseb, 
kar je 3,5 odstotka manj kot avgusta in 21,3 odstotka 
manj brezposelnih kot v enakem mesecu lani.
Na območju Urada za delo Slovenska Bistrica je bilo v 
mesecu septembru registriranih 684 brezposelnih oseb, 
kar je za 5,9 odstotka manj kot v mesecu avgustu 2022 
in za 28,4 odstotka manj kot v mesecu septembru v letu 
2021.
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PRIJAVA NEZGODE IN 
POŠKODBE PRI DELU 
PREK PORTALA SPOT  
1. septembrom 2022 se je dosedanji papirni obrazec 
ER-8 za nezgode in poškodbe pri delu, ukinil.
Delodajalec, vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), 
v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo lahko 
odda le še prek portala SPOT (Slovenska poslovna točka).

 • Delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti ta-
koj oziroma v najkrajšem možnem času.

 • Na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splo-
šnega dela obrazca.

 • Vpisani podatki bodo posredovani na inšpektorat 
za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
(ZZZS).

 • Če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima ure-

jeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava 
dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da 
izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika).

 • ZZZS bo podatke in podatke zdravnika posredoval 
Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). 

Če ePrijave nezgode in poškodbe pri delu (NPD) na por-
talu SPOT ne bo urejal zakoniti zastopnik, jo v njegovem 
imenu lahko vnaša in ureja pooblaščena oseba. Direktorji, 
zakoniti zastopniki podjetij in drugih poslovnih subjek-
tov morajo za pooblaščene osebe, ki bodo v imenu de-
lodajalca urejale ePrijave in/ali preklice NPD, urediti NOVO 
pooblastilo, saj gre za nov e-postopek na portalu SPOT.
Delodajalec, ki ni vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), 
prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da iz-
polni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno 
odnese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektron-
ski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca 
podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.
Povzeto po spot.gov.si.

Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica

Vedno večje povpraševanje po delavcih
Medtem ko se brezposelnost znižuje, pa imajo deloda-
jalci vedno večje potrebe po zaposlovanju. Tako se po-
večuje razkorak med ponudbo ustreznih profilov oziro-
ma primernega kadra in med povpraševanjem. Zavod 
sodeluje z delodajalci na različne načine, zlasti pa veliko 
pozornost namenja napotovanju in preverjanju ustrez-
nosti brezposelnih oseb na objavljena prosta delovna 
mesta.
Samo na območju Urada za delo Slovenska Bistrica je 
bilo od januarja do septembra v letu 2022 objavljenih 
1.654 delovnih mest, kar je za 20,1 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani. Od tega je bilo največ potreb iz 
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva, soci-
alnega varstva ter izobraževanja.
Zaradi negotovega stanja na področju energetike pa 
smo z delodajalci še v tesnejšem stiku in budno sprem-
ljamo morebitne spremembe na trgu dela.
Subvencije za delodajalce

Subvencije za zaposlitev so finančna pomoč delodajal-
cem, ki so usmerjene v aktivacijo in vključitev brezposel-
nih oseb na trg delovne sile. 
Brezposelne osebe si z vključitvijo zagotovijo redno za-
poslitev in s tem večjo socialno varnost. Ostale prednosti 
so vključitev v realno delovno okolje, mreženje, spozna-
vanje novih ljudi, pridobivanje novih znanj, veščin in de-
lovnih izkušenj.
Trenutno sta aktualni finančni spodbudi:

 • Hitrejši vstop mladih na trg dela, kjer lahko deloda-
jalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposli-
tev mladih, starih do 25 let, ki znaša od 300 do 490 
evrov na mesec in jo lahko prejemajo do največ 18 
mesecev, brezposelna oseba pa se zaposli za nedo-
ločen čas. 

 • Zelena delovna mesta, katerih cilj je ozelenitev go-
spodarstva. Subvencija znaša 680 evrov na mesec 
in traja do največ 12 mesecev, brezposelna oseba 
pa se zaposli za nedoločen čas.

Za več informacij kontaktirajte z nami po telefonu na te-
lefonski številki 02 840 21 14. Na voljo vam je tudi Kon-
taktni center na brezplačni telefonski številki 080 20 55, 
lahko pa nam pišite tudi po e-pošti na naslov: gpzrszma-
ribor@ess.gov.si. 

ZRAZ, Andreja Motaln,
samostojna svetovalka I
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EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 2022  

Letošnji Evropski teden mobilnosti je potekal pod sloga-
nom Trajnostno povezani. Glavni namen tedna mobil-
nosti je zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva 
in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilno-

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

ELEKTRO MATERIAL 
Priznane blagovne znamke 
preverjene kakovosti.

VRHUNSKA SVETILA 
Napolnite vsak prostor s 
popolno svetlobo.

ORODJE IN PRIBOR
Orodje in pripomočki za vsak vaš 
projekt.

ELEKTRO MATERIAL 

SVETILA 

ORODJE IN PRIBOR

INŠTALACIJSKI MATERIAL

SKRIVNOSTNI NOČNI 
LETALCI  
RIC Slovenska Bistrica je v okviru projekta »Vizija Pohorje 
2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšin-
skih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na 
Pohorju – POHORKA«,  9. septembra na Šmartnem na 
Pohorju pripravil predavanje o netopirjih. Predavanje z 
naslovom Skrivnostni nočni letalci v OŠ Šmartno na Po-
horju je vodil Primož Presetnik iz Centra za kartografijo 
favne in flore. Obiskovalci so si netopirje ogledali in pos-
lušali tudi v živo.
»Namen je bil netopirje približati ljudem in predvsem 
domačinom Šmartnega na Pohorju. V tej cerkvi imajo 
porodniško kolonijo malih podkovnjakov. Mogoče se 
sploh ne zavedajo, kakšna posebnost je to. Najprej mo-

ram poudariti, da so netopirji sesalci. Kot sesalci si poi-
ščejo prostore, v katerih kotijo, in tudi cerkev je takšen 
prostor. Ko se zvečeri, gredo netopirji lovit, lovijo lahko 
po vrtovih, po gozdu in gozdnem robu. Iščejo svoj plen, 
to so žuželke,« je o namenu dogodka na Šmartnem na 
Pohorju povedal Primož Presetnik. 
Dogodek so popestrili s fotografsko razstavo Slovenske-
ga društva za proučevanje in varstvo netopirjev.

Foto: Jan Kolar
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METULJČEK, 
BREZPLAČNI 
PREVOZI ZA 
STAREJŠE OBČANE 
OBČINE SLOVENSKA 
BISTRICA  
Občina Slovenska Bistrica je septembra 2021 začela iz-
vajati projekt brezplačnih prevozov za starejše občane in 
v ta namen financirala nakup osebnega vozila, ki so ga 
poimenovali Metuljček. 
Brezplačni prevozi za starejše občane predstavljajo do-
dano vrednost kakovostnemu bivanju v skupnosti za 
pomoč najbolj ranljivim med nami. Prevozi so namenje-
ni občanom, starejšim od 65 let, poleg tega pa mora biti 

za uporabo izpolnjenih še nekaj pogojev. Stalno prebi-
vališče v občini, da v družini nimajo vozniškega dovolje-
nja in osebnega vozila, njihovi otroci pa živijo več kot 30 
km stran. 
Storitev je prednostno namenjena prevozom do zdra-
vstvenih storitev, banke, pošte, uradov, zavodov, občas-
no pa tudi na družabne dejavnosti in v trgovino. 
Posamezniki lahko prevoz naročijo po telefonu na tel. 
št. 031 619 611 vsaj tri dni pred načrtovanim prevozom. 
Naročanje je možno od ponedeljka do četrtka med 8. in 
15. uro ter v petek med 8. in 13. uro. Prevozi se izvajajo 
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

sti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. V Slovenski Bistrici 
se je teden mobilnosti začel 16. septembra. Že od takrat 
so učenci OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec v šolo prihaja-
li peš. 23. septembra pa so na parkirišču v Čopovi ulici 
pripravili osrednji dogodek. 
»Namen letošnjega Evropskega tedna mobilnosti ostaja 
praktično nespremenjen, to je – kot vsako leto doslej – 
lokalno prebivalstvo obvestiti in nenazadnje osvestiti o 
pomenu mobilnosti. To so aktivnosti, ki se nam doga-
jajo vsakodnevno, posebne teže pa jim ne dajemo. Le-
tošnji program je ponovno zasnovan večgeneracijsko. 
Z Osnovno šolo dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec tudi letos 
izvajamo tako imenovani peš bus, saj želimo za peš hojo 
navdušiti najmlajše,« je na prireditvi poudaril Tomaž Re-
pnik, direktor RIC-a Slovenska Bistrica. 
Osnovnošolske ekipe so tekmovale v spretnostni vožnji 
s kolesom, obiskovalci so se lahko preizkusili tudi na 
napravi za merjenje moči poganjanja pedalov. Občina 
Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, 
Center za starejše Metulj in RIC Slovenska Bistrica so 
predstavili Metuljčka, program brezplačnih prevozov, ki 
deluje v okviru pomoči za starejše občane. »Priključila 
sem se z razlogom, ker sem prisotna v več prostovoljskih 
organizacijah. Ko so se lani začeli prevozi z Metuljčkom, 

sem se takoj prijavila, sodelovala sem tudi pri pripravah 
za izvedbo teh prevozov. Povabila sem bila zelo vesela, 
saj to opravljam zelo rada, zelo rada vozim starejše in po-
magam. Prevozi se vršijo po vsej občini Slovenska Bistri-
ca. Uporabljajo jih lahko občani, ki potrebujejo prevoz 
do banke, trgovine, zdravnika, pokopališča … Vozniki 
celo opažamo, da nas je premalo, bilo bi v redu, če bi se 
priključilo še več voznikov. Verjetno bi celo potrebovali 
še kakšen avto,« je povedala prostovoljka Majda Vrečnak, 
ki že od začetka opravlja brezplačne prevoze za starejše 
občane.
Pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti so sodelovali 
tudi MOPA, osnovne šole iz občine Slovenska Bistrica, 
Zavod za šport Slovenska Bistrica in Kolesarski center 
Germ.

T. A.

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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6. MEMORIAL 
MARJANA 
STREHARJA  
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slo-
venska Bistrica je v sredo, 28. septembra, na Brinju prip-
ravilo memorial s tekmovanjem, ki je privabil veliko 
udeležencev, saj se ga je udeležilo vseh osem vabljenih 
ekip, in sicer iz območnih veteranskih združenj Ormož, 
Maribor, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Lenart, Kungota/
Pesnica/Šentilj ter policijsko veteransko društvo Sever 
Maribor. 
Sproščeno tekmovanje je potekalo v štirih disciplinah: v 
metu bombe, metu obročev, ruskem kegljanju in v šahu. 
V izenačenem boju je zmagala ekipa Slovenske Bistrice 

pred ekipo Ruš, ki je bila druga, in policijskim veteran-
skim društvom Sever Maribor, ki je bilo tretje.
Svečane otvoritve sta se udeležila tudi pomembna gos-
ta, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gene-
ral Ladislav Lipič, in župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar, kar je dalo dogodku še dodatno veljavo ter 
pomen Marjana Streharja med osamosvojitveno vojno.
Po razglasitvi rezultatov sta se predsednik OZVVS Slo-
venska Bistrica Miran Krušič in sin Marjana Streharja, 
Marko Strehar, zahvalila vsem udeležencem ter jih po-

DAN ODPRTIH VRAT V 
VOJAŠNICI VINCENCA 
REPNIKA SLOVENSKA 
BISTRICA 
Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica je 17. sep-
tembra organizirala dan odprtih vrat. Predstavili so delo 
in poklice v vojaški logistiki ter celotno logistično vojaš-
ko tehniko, ki jo imajo v bistriški vojašnici. 
Obiskovalci so si ogledali vzdrževanje in najbolj pogosta 
bojna vojaška vozila Slovenske vojske. Predstavili so mo-
bilno vojaško bolnišnico, kjer so prikazali nekatere tehni-
ke prve pomoči, od zaustavljanja krvavitev do oživljanja. 
Na ogled sta bili tudi vojaški sanitetni vozili. Precej za-
nimanja je pritegnilo tudi strelišče za zračno puško, na 
katerem se je bilo možno preizkusiti v streljanju.

Predstavili so zaposlitvene možnosti v stalni in pogod-
beni rezervni sestavi Slovenske vojske, prostovoljno slu-
ženje vojaškega roka in vojaške tabore. Na prireditvi so 
sodelovali tudi Zveza slovenskih častnikov, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo, lovske družine 
in planinsko društvo, prav tako pa so bila na ogled vo-
zila policije, civilne zaščite in gasilcev. Sicer pa so pripa-
dniki Slovenske vojske za vsakega obiskovalca pripravili 
pokušnjo vojaškega pasulja in izvedli tekmovanje v ku-
hanju pravega vojaškega golaža. 

T. A.

Za uspešno delovanje je potrebna dobra koordinacija 
vseh aktivnosti, za kar skrbijo Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica in njeni zaposleni. Pripravljenost lokalne skup-
nosti za pokrivanje materialnih stroškov je temeljni po-
goj, izvedba storitve pa je mogoča le z dovolj prostovolj-
ci, ki so pripravljeni opravljati prevoze. Trenutno prevoze 
izvaja sedem prostovoljcev, kar pa je bistveno premalo 

za pokrivanje vseh želenih prevozov. Vabimo vse, ki bi 
si želeli biti del tega projekta in prispevati za boljše živ-
ljenje someščanov, da se prijavijo po telefonu na tel. št. 
031 619 611 ali po e-pošti na e-naslovu: center.metulj@
lu-sb.si.

Vinka Kunstek,
koordinatorica projektov v Centru za starejše Metulj

Foto: Jan Kolar
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PIONIRKE PGD 
SPODNJA POLSKAVA 
DRŽAVNE PRVAKINJE 
V ORIENTACIJI  
Mladina Prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Pol-
skava šteje približno 40 članov in se že leta udeležuje 
najrazličnejših gasilskih in gasilsko-športnih tekmovanj, 
tako v okviru Gasilske zveze Slovenska Bistrica kot tudi 
širše. Prav tako deluje in pomaga po svojih močeh pri 
praktično vseh dogodkih v kraju.
Letos so po dveh letih premora zaradi vsem znanih raz-
mer ponovno začeli z aktivnostmi. Udeležili so se občin-
skega tekmovanja v gasilski orientaciji v Medvedcah in 
z ekipo pionirk osvojili prvo mesto ter se uvrstili na re-
gijsko tekmovanje v Miklavžu pri Ormožu. Tudi tam so z 
isto ekipo suvereno osvojili prvo mesto in se uvrstili na 
23. državno tekmovanje v gasilski orientaciji GZ Sloveni-
je za pionirje in mladince v Iški vasi.

Kot poudarja mentor mladine PGD Spodnja Polskava 
Boštjan Senekovič, je gasilsko tekmovanje v gasilski ori-
entaciji namenjeno gasilski mladini, zajema pa vaje iz 
spretnosti (vaja z vedrovko ter hitrostno navezavo voz-
lov), preizkus teoretičnega znanja (poznavanje topograf-
skih znakov in razumevanje topografskih kart z orienta-
cijo v naravi) ter seveda fizično pripravljenost in hitrost, 
da se tek po progi opravi čim hitreje.
Pionirke Mija Gajšt, Neža Remškar in Neža Perše z men-
torjem Matejem Peršetom so vse spretnosti in vaje op-
ravile brez napak, progo pretekle z najboljšim časom in 
osvojile prvo mesto na državnem tekmovanju v gasilski 
orientaciji v kategoriji pionirk.

DRUŠTVA

SLIKARSKA ŠOLA ZA 
OSNOVNOŠOLSKE 
OTROKE 
3. in 4. septembra 2022 so na Pragerskem likovno ustvar-
jali otroci naše občine. Potekala je namreč slikarska šola 
za osnovnošolske otroke, ki so jo pripravili člani KUD-
-a Niansa iz Slovenske Bistrice. Šola je bila namenjena 
učencem občinskih osnovnih šol. Udeležba je bila veli-
ka, saj je čudovita slikarska dela ustvarjalo dvajset otrok. 
Pri izvedbi šole je pomagala Občina Slovenska Bistrica in 
tako pripomogla h kulturnemu izobraževanju mladine v 
občini. Otroci so z velikim zanimanjem spoznali osnove 
slikanja v tehniki olje na platno. Nastalo je dvajset prek-
rasnih del, ki so jih z velikim ponosom na koncu šolanja 

razstavili in pokazali obiskovalcem razstave. 
Z nasmehi na obrazu, navdušeni in ponosni so zapustili 
prostore slikarskega šolanja in tako pričarali nepopisno 
zadovoljstvo tudi vsem mentorjem, članom slikarskega 
društva Niansa. Otroci so pokazali svoje talente in željo 
po novih umetniških ustvarjanjih, s katero potrjujejo dej-
stvo, da nam mladih ustvarjalcev v naših krajih ne manj-
ka. Slike, ki so nastale, bodo lahko krasile domove naših 
občanov in dajale upanje na svetlo, barvito prihodnost, 
ki jo vidijo mlade oči.

Manuela Močnik

vabila na pogostitev, ki jo je odlično pripravila skupina 
domačih veteranov. Območno združenje Slovenska Bi-
strica je še enkrat dokazalo, da je vedno pripravljeno, da 
v veteranskem objektu Brinje pripravi takšno srečanje z 

druženjem in ohranjanjem spomina na junake osamo-
svojitvene vojne.
Naj ne bo nikoli pozabljeno!

Brigita Ptičar
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Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu.

ZAKLJUČNI IZLET PD

SLEMENOVA ŠPICA 
(člani)

PODLEHNIK 
(veterani)

DONAČKA GORA
(otroci)

OBISK KMETIJE
(otroci – vrtec)

Center za 
starejše 
Metulj

Šmartno na 
Pohorju

MC KŠSB

Parkirišče pri 
grajskem 
parku v 

Slovenski  
Bistrici

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Cerkev 
Svete trojice 
na Zgornji 
Polskavi

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

Dvorana 
Kulturnega 

doma Zgornja 
Polskava

Avla OŠ 
Šmartno na 

Pohorju

Razstavišče 
Pristava, 

Center domače 
in umetnostne 

obrti

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

11.

18.
POGOVOR Z ROBERTOM 
KUDERJEM IN PREDSTAVITEV 
KNJIGE SESTAVLJANJE

POHOD PO ŠMARTNEM NA 
POHORJU

OBELEŽITEV PRAZNIKA 
SVETEGA MARTINA

MARTINOVANJE 
V SLOVENSKI BISTRICI

THE GOLDEN DIXIE BOYS 
– koncert

10.30

18.30

18.00-22.00

16.00

18.3011.11

19.30

PET

PET

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA

12. 11. 

  5. 11. 12. 11. 

10. 11. 22. 11. 

9.

18.

14.

28.

28.

13.

26.12. 

25. 12. 

21. 

LITERARNO GLASBENI VEČER 
POSVEČEN ANTONU MARTINU 
SLOMŠKU

CVETOVI USTVARJANJA V 
JESENI ŽIVLJENJA –  odprtje razstave

PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV 
KNJIGE DR. LUCIJE ČEVNIK 
-MAMA HČERKI

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
LITERARNEGA NATEČAJA 
LJUBIM, TOREJ SEM

GAJAŠ, BREZ MASKE 
– monokomedija

PROSLAVA OB KRAJEVNEM 
PRAZNIKU KS ŠMARTNO NA 
POHORJU

ZAKLJUČNI DOGODEK OB 
20-LETNICI DRUŠTVA MAJOLIKA 
Z ODPRTJEM RAZSTAVE 
MAJOLIKA SKUPAJ

FOTOPIS NEJCA DRAGANJCA 
O JAPONSKI

10.30

19.00

19.00

17.00

18.30

SRE

PET

PON

PON

PON

NED

SOBSOB

PETSOB

PON

Organizator: Center za starejše Metulj

Organizator: Občina Slovenska Bistrica 
in RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z 
Društvom vinogradnikov Slovenska Bistrica 
in Konzorcijem Ritoznojčan

Organizator: KS Šmartno na Pohorju v 
sodelovanju s TD Jelka Šmartno na Pohorju

Organizator: Klub študentov Slovenska 
Bistrica

Organizator: KS Šmartno na Pohorju

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava

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

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

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Društvo Majolika

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava

Organizator: Medobčinska zveza društev 
upokojencev Slovenska Bistrica, Društvo 
upokojencev Slovenska Bistrica, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

DECEMBER 2022

Več prazničnih dogodkov bo objavljenih v decembrski številki Informatorja in na spletni strani: www.tic-sb.si. 

URŠLJA GORA

OGLED PREDBOŽIČNEGA MESTA PTUJ  
(otroci)

POHOD DO PRITOKOV POLSKAVE 
(otroci – vrtec)

PREDBOŽIČNI KOPER
(člani)

STOLPNIK
(člani)

Grad 
Slovenska 

Bistrica

2. Osnovna 
šola 

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

OŠ Poh. 
odreda,

podružnična 
šola Zgornja 

Ložnica

Slomškov
dom MC KŠSB

Športna 
dvorana 

Srednje šole 
Slovenska 

Bistrica

Trg svobode 
v Slovenski 

Bistrici

Trg svobode 
v Slovenski 

Bistrici

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Športna
dvorana
Bistrica

Dvorana 
Kulturnega 

doma Zgornja 
Polskava

Grad
Slovenska

Bistrica

Knjižnica
Josipa

Vošnjaka
Slovenska 

Bistrica

Viteška 
dvorana 
gradu

7. 17.

MIKLAVŽEVANJE

DOBRODELNA PRIREDITEV 
Z BOŽIČNIM BAZARJEM 

PREDSTAVA VESNE 
ANĐELKOVIĆ – ZORKINI 
PRIPETLJAJI

DOBRODELNA PRIREDITEV Z 
BAZARJEM

MIKLAVŽEV KONCERT: 
BIG BAND SLOVENSKA 
BISTRICA Z GOSTI

BOŽIČKOVA TOVARNA 
DOBRE VOLJE

17.00

17.30

19.30

17.00 18.30

18.0018.30

19.30 10.00 - 20.00

SRE SOB

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA

10. 12. 

10. 12. 18. 12.

13. 12. 26. 12.

5.

1.

16.

15.

15. 31.

14. 20.

13. 19. 

9. 19. 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
SREDNJE ŠOLE SLOVENSKA 
BISTRICA

PRAZNIČNA BISTRICA 
(otroški program, glasbeni 
nastopi, kulinarična ponudba, 
drugi praznični dogodki)

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: 
OKTET PLANIKA Z GOSTI

DOBRODELNA PRIREDITEV Z 
BAZARJEM

JURE IVANUŠIČ – KABARE

DEŽELA PRAVLJIC V GRADU: 
HRESTAČ

PRAVLJIČNI VEČER ZA 
ODRASLE IN ZAKLJUČEK 
VOŠNJAKOVE BRALNE ZNAČKE 
ZA ODRASLE

NEKOČ IN DANES - 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE ŠOLE

17.00 18.00

17.00 21. - 31. 12

19.00 22.00

PON

ČET

PET

ČET

ČET SOB

SRE TOR

TOR PON

PET PON

Organizator: RIC Slovenska Bistrica, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: 2. Osnovna šola

Organizator: Big Band Slovenska Bistrica, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica

Organizator: OŠ Pohorskega odreda,
PŠ Zgornja Ložnica

Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

Organizator: OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava 

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

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

Organizator: KUD Oktet Planika, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Klub študentov 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Glasbena šola Slovenska 
Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica

Organizator: Srednja šola Slovenska Bistrica

Organizator: Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica

Organizator: Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica
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NOVEMBER 2022

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu.

ZAKLJUČNI IZLET PD

SLEMENOVA ŠPICA 
(člani)

PODLEHNIK 
(veterani)

DONAČKA GORA
(otroci)

OBISK KMETIJE
(otroci – vrtec)

Center za 
starejše 
Metulj

Šmartno na 
Pohorju

MC KŠSB

Parkirišče pri 
grajskem 
parku v 

Slovenski  
Bistrici

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Cerkev 
Svete trojice 
na Zgornji 
Polskavi

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

Dvorana 
Kulturnega 

doma Zgornja 
Polskava

Avla OŠ 
Šmartno na 

Pohorju

Razstavišče 
Pristava, 

Center domače 
in umetnostne 

obrti

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

11.

18.
POGOVOR Z ROBERTOM 
KUDERJEM IN PREDSTAVITEV 
KNJIGE SESTAVLJANJE

POHOD PO ŠMARTNEM NA 
POHORJU

OBELEŽITEV PRAZNIKA 
SVETEGA MARTINA

MARTINOVANJE 
V SLOVENSKI BISTRICI

THE GOLDEN DIXIE BOYS 
– koncert

10.30

18.30

18.00-22.00

16.00

18.3011.11

19.30

PET

PET

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA

12. 11. 

  5. 11. 12. 11. 

10. 11. 22. 11. 

9.

18.

14.

28.

28.

13.

26.12. 

25. 12. 

21. 

LITERARNO GLASBENI VEČER 
POSVEČEN ANTONU MARTINU 
SLOMŠKU

CVETOVI USTVARJANJA V 
JESENI ŽIVLJENJA –  odprtje razstave

PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV 
KNJIGE DR. LUCIJE ČEVNIK 
-MAMA HČERKI

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
LITERARNEGA NATEČAJA 
LJUBIM, TOREJ SEM

GAJAŠ, BREZ MASKE 
– monokomedija

PROSLAVA OB KRAJEVNEM 
PRAZNIKU KS ŠMARTNO NA 
POHORJU

ZAKLJUČNI DOGODEK OB 
20-LETNICI DRUŠTVA MAJOLIKA 
Z ODPRTJEM RAZSTAVE 
MAJOLIKA SKUPAJ

FOTOPIS NEJCA DRAGANJCA 
O JAPONSKI

10.30

19.00

19.00

17.00

18.30

SRE

PET

PON

PON

PON

NED

SOBSOB

PETSOB

PON

Organizator: Center za starejše Metulj

Organizator: Občina Slovenska Bistrica 
in RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z 
Društvom vinogradnikov Slovenska Bistrica 
in Konzorcijem Ritoznojčan

Organizator: KS Šmartno na Pohorju v 
sodelovanju s TD Jelka Šmartno na Pohorju

Organizator: Klub študentov Slovenska 
Bistrica

Organizator: KS Šmartno na Pohorju

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava

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

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

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Društvo Majolika

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava

Organizator: Medobčinska zveza društev 
upokojencev Slovenska Bistrica, Društvo 
upokojencev Slovenska Bistrica, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

DECEMBER 2022

Več prazničnih dogodkov bo objavljenih v decembrski številki Informatorja in na spletni strani: www.tic-sb.si. 

URŠLJA GORA

OGLED PREDBOŽIČNEGA MESTA PTUJ  
(otroci)

POHOD DO PRITOKOV POLSKAVE 
(otroci – vrtec)

PREDBOŽIČNI KOPER
(člani)

STOLPNIK
(člani)

Grad 
Slovenska 

Bistrica

2. Osnovna 
šola 

Knjižnica 
Josipa 

Vošnjaka 
Slovenska 

Bistrica

OŠ Poh. 
odreda,

podružnična 
šola Zgornja 

Ložnica

Slomškov
dom MC KŠSB

Športna 
dvorana 

Srednje šole 
Slovenska 

Bistrica

Trg svobode 
v Slovenski 

Bistrici

Trg svobode 
v Slovenski 

Bistrici

Grad 
Slovenska 

Bistrica

Športna
dvorana
Bistrica

Dvorana 
Kulturnega 

doma Zgornja 
Polskava

Grad
Slovenska

Bistrica

Knjižnica
Josipa

Vošnjaka
Slovenska 

Bistrica

Viteška 
dvorana 
gradu

7. 17.

MIKLAVŽEVANJE

DOBRODELNA PRIREDITEV 
Z BOŽIČNIM BAZARJEM 

PREDSTAVA VESNE 
ANĐELKOVIĆ – ZORKINI 
PRIPETLJAJI

DOBRODELNA PRIREDITEV Z 
BAZARJEM

MIKLAVŽEV KONCERT: 
BIG BAND SLOVENSKA 
BISTRICA Z GOSTI

BOŽIČKOVA TOVARNA 
DOBRE VOLJE

17.00

17.30

19.30

17.00 18.30

18.0018.30

19.30 10.00 - 20.00

SRE SOB

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA

10. 12. 

10. 12. 18. 12.

13. 12. 26. 12.

5.

1.

16.

15.

15. 31.

14. 20.

13. 19. 

9. 19. 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
SREDNJE ŠOLE SLOVENSKA 
BISTRICA

PRAZNIČNA BISTRICA 
(otroški program, glasbeni 
nastopi, kulinarična ponudba, 
drugi praznični dogodki)

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: 
OKTET PLANIKA Z GOSTI

DOBRODELNA PRIREDITEV Z 
BAZARJEM

JURE IVANUŠIČ – KABARE

DEŽELA PRAVLJIC V GRADU: 
HRESTAČ

PRAVLJIČNI VEČER ZA 
ODRASLE IN ZAKLJUČEK 
VOŠNJAKOVE BRALNE ZNAČKE 
ZA ODRASLE

NEKOČ IN DANES - 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE ŠOLE

17.00 18.00

17.00 21. - 31. 12

19.00 22.00

PON

ČET

PET

ČET

ČET SOB

SRE TOR

TOR PON

PET PON

Organizator: RIC Slovenska Bistrica, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: 2. Osnovna šola

Organizator: Big Band Slovenska Bistrica, 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica

Organizator: OŠ Pohorskega odreda,
PŠ Zgornja Ložnica

Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

Organizator: OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica

Organizator: KUD Gaj Zgornja Polskava 

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

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

Organizator: KUD Oktet Planika, Zavod za 
kulturo Slovenska Bistrica

Organizator: Klub študentov 
Slovenska Bistrica 

Organizator: Glasbena šola Slovenska 
Bistrica

Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica

Organizator: Srednja šola Slovenska Bistrica

Organizator: Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica

Organizator: Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica

Foto: Pexels



Razstava podaljšana do
15. novembra 2022.

300 let Flurerjevih fresk

BREZPLAČNI OGLEDI FRESK
do 30. novembra 2022.

18. november, 19.30       Koncert The Golden Dixie Boys

28. november, 17.00       Odprtje razstave Cvetovi ustvarjanja v jeseni življenja
                                   (Medobčinska zveza društev upokojencev Slovenska Bistrica, Društvo upokojencev Slovenska Bistrica)

7. december, 19.30           Miklavžev koncert − Big Band Slovenska Bistrica z gosti

14. december, 17.00       Dežela pravljic v gradu − Hrestač

16. december, 19.30       Božično-novoletni koncert − Oktet Planika z gosti

januar 2023                          Odprtje razstave ob 80. obletnici padca Pohorskega bataljona s                    
                  spominsko akademijo

PRIREDITVE V GRADU

od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023,

Izredni ogled gradu je mogoč po predhodnem dogovoru! INFO: 02 80 55 356, vodniki@zavod-ksb, www.zavod-ksb.si

MUZEJ V GRADU JE V ZIMSKEM ČASU,

ZAPRT

Delovni čas sprejemne pisarne gradu v Slovenski Bistrici: 7.00 −15.00 (pon. − pet.)

Zimski delovni čas
sobota, od 7.30 do 10.30.

Na gradu imamo prečudovite freske … pa 
veste, kako so nastale? Kdo jih je izdelal? Kaj 
nam pripovedujejo? Kako jih varujemo?
Vse to in še več odkrivamo na 

umetnostno-zgodovinski delavnici, kjer po uvodnem delu o 
načinu izdelave fresk naše vedenje obogatimo še s praktičnim 
ustvarjanjem, kjer si bo vsak izdelal svojo fresko.

Kako je bilo v šoli nekoč, boste izvedeli 
pri učni uri, ki bo potekala pod 
vodstvom stroge učiteljice. Prisluhnete 
lahko pohorski pravljici ali pa ponovite pravila lepopisa. Obe učni 
uri sta preplet spontanega učenje in zabave in sta primerni za 
različne starostne skupine. Učni uri se navezujeta na grajski zbirki, 
ki sta posvečeni pisateljema Jožetu Tomažiču in Antonu Ingoliču.

V tednu otroka smo v gradu v Slovenski Bistrici izvedli 
pedagoške delavnice za okoli 300 osnovnošolskih 
otrok iz občine Slovenska Bistrica.
Otroci in učiteljice so bili nad programom navdušeni.
Delavnice organiziramo vso leto, vljudno vas vabimo, 
da nas kontaktirate, rezervirate termin in skupaj z nami 
preživite nekaj ustvarjalnih uric.

Pester teden otroka v gradu
v Slovenski Bistrici

Kontakt:
ursula.pipenbaher@zavod-ksb.si; 02/80-55-355.
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Osnovni postopek oživljanja

Preverite odzivnost
-  nezavestno osebo primite za rame in jo nežno stresite ter ogovorite
-  glasno pokličite druge na pomoč

Če se odziva
- opazujte
- povprašajte, kaj je narobe 
- po potrebi pokličite pomoč

Če je dihanje normalno
- osebo obrnite na desni bok  

(gl. slike spodaj)
- pokličite reševalce – tel. 112
- ponovno preverite dihanje

- izvedite 30 zaporednih pritiskov na 
prsni koš  
(masaža srca) 

 Masažo izvajajte na sredini prsnega 
koša. Roki položite eno na drugo in 
sklenite prste med njima. Na spodnjo 
tretjino  prsnice pritiskajte z 
iztegnjenima rokama. 

- izvedite 2 vdiha po metodi “usta na 
usta” (umetno  
dihanje)

 Nezavestnemu nagnite glavo nazaj, s 
palcem in kazalcem leve roke zatisnite 
nosnici, mu odprite usta in jih dobro 
objemite s svojimi. Vpih naj traja 1–1,5 
sekunde – opazujte, ali se prsni koš 
dviga. Počakajte na izdih. Ponovite vdih.

Uporabite avtomatični defibrilator, 
takoj ko je na voljo
Uporaba avtomatičnega defibrilatorja 
je varna in preprosta.
Sledite navodilom za uporabo na drugi 
strani te zgibanke. 

Če nimate defibrilatorja, ponavljajte:  
30 stisov in 2 vpiha – dokler ne pride 
strokovna pomoč.

Če dihanje ni normalno
- pokličite reševalce – tel. 112
- če je na kraju dogodka še kak 

očividec, naj steče po najbližji 
avtomatični defibrilator (AED)

Če se NE odziva
- sprostite dihalno pot
 Glavo nagnite nazaj in dvignite brado 

(spodnjo čeljust).
- preverite dihanje
 Opazujte dvigovanje prsnega koša, 

poslušajte dihalne šume pri vdihu in 
izdihu, poskušajte začutiti izdih.



Postopek oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja

Preverite odzivnost - sprostite dihalno pot - preverite dihanje - pokličite 
reševalce (tel. 112) - dokler nimate defibrilatorja, izvajajte samo masažo 
srca in umetno dihanje.

Priprava defibrilatorja
- vključite avtomatski defibrilator 

 
Vključite tipko ON/OFF. Pravočasno sledite glasovnim navodilom in navodilom na zaslonu. 

- namestite elektrode

 
Elektrode prilepite na golo kožo: levo elektrodo namestite na levo stran prsnega koša (nižje 
od prsne bradavice), desno elektrodo namestite pod desno ključnico. 

Ugotavljanje motnje srčnega ritma 
- odmaknite se od nezavestnega 

 
Vsi se morajo odmakniti od človeka, ki je nezavesten, se ne odziva in ga oživljajo, ter 
defibrilatorja, da naprava lahko pravilno odčita srčni ritem. Po analizi vas defibrilator obvesti 
o rezultatu.

Ko oseba začne normalno 
dihati, prenehajte z oživljanjem.

Če je potrebna sprožitev 
električnega sunka (defibrilacija) 
-  preverite, da se nihče ne dotika 

nezavestnega
-  sprožite električni sunek

 
Ko zaslišite zvočno navodilo, da je 
naprava pripravljena, s pritiskom na 
ustrezno tipko sprožite električni sunek.

 
Po sunku defibrilator ponovno prične z 
analizo srčnega ritma. 

 

Če srce ni začelo pravilno delovati  
Sledite navodilom defibrilatorja.

Kadar vam defibrilator svetuje, 
nemudoma za 2 minuti nadaljujte z 
masažo srca in umetnim dihanjem v 
razmerju: 30 stisov in 2 vpiha.

Običajno si sledijo trije poskusi uporabe 
defibrilatorja: po vsakem električnem 
sunku, ki ga izvede defibrilator, naj sledita 
2 minuti oživljanja z masažo srca in 
umetnim dihanjem.

potreben

Če električni sunek ni 

Po potrebi (oseba se ne odziva, ne 
diha) nadaljujte z masažo srca in 
umetnim dihanjem v razmerju: 30 
stisov in 2 vpiha – dokler ne pride 
strokovna pomoč.

Pri osebi, ki se odziva 
ali enakomerno diha, 
defibrilatorja ne uporabljajte!

Če je srce začelo pravilno 
delovati  
Prenehajte z oživljanjem. 

Recenzent besedila: Marko Gričar, dr. med., kardiolog / Vir: www.lek.si/nujnastanja

Kdaj uporabiti avtomatični defibrilator?
Uporabimo ga vedno, ko se bolnik ne odziva in ne diha 
oziroma ne kaže znakov življenja. Vsaka uporaba še ne 
pomeni, da bo izveden električni sunek: naprava po 
pritrditvi elektrod na prsni koš in vklopu defibrilatorja 
sama ugotovi, ali je sunek potreben, in da uporabniku 
ustrezna zvočna in vidna navodila za izvedbo.

Uporaba avtomatičnega 
defibrilatorja je varna.
Avtomatični defibrilator je pri analizi srčnega ritma 
izredno zanesljiv in nikoli ne izvede električnega 
sunka, če to ni potrebno. Nasprotno, bolnika 
ogrozimo le, če naprave ne uporabimo ali jo uporabi-
mo prepozno. Uporaba defibrilatorja je varna tudi za 
izvajalca, če upošteva navodila in se med analizo 
ritma in defibrilacijo ne dotika bolnika, sicer pa 
dotikanje bolnika med oživljanjem ni nevarno.

Če električni sunek ni 
potreben
Po potrebi (oseba se ne odziva, ne 
diha) nadaljujte z masažo srca in 
umetnim dihanjem v razmerju: 30 
stisov in 2 vpiha – dokler ne pride 
strokovna pomoč.
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70 LET DOMA DR. 
JOŽETA POTRČA 
POLJČANE  
Leto 2022 je za stanovalce in zaposlene v Domu dr. Jože-
ta Potrča Poljčane posebno leto, saj obeležujemo 70-le-

tnico delovanja našega doma. 
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je sodoben socialno-
varstveni zavod za institucionalno varstvo starejših, sta-
rih od 65 let. S kapaciteto 230 mest na lokaciji Doma 
Poljčane in 124 mest v Enoti Slovenska Bistrica spada 
med večje tovrstne zavode v Sloveniji. Posebnosti naše-
ga doma so njegova ugodna lega, urejenost, topel od-
nos zaposlenih do stanovalcev in razgibane dejavnosti, 
ki se v njem odvijajo. Dom Poljčane leži v naravnem oko-

GAŠENJE SONČNIH 
ELEKTRARN 
Sončne elektrarne se vse bolj pogosto nameščajo na 
stavbe ali ob njih. Gospodinjstva, šole, podjetja in kme-
tijska gospodarstva izkoriščajo moč sonca za pridobitev 
električne energije in toplote. Z naraščajočim številom 
sončnih elektrarn narašča tudi možnost, da bo tudi pri 
njih prišlo do požarov. Nezgode zaradi udara električne-
ga toka pri gašenju sončne elektrarne so redke, če pa do 
njih pride, imajo običajno usodne posledice. 
Če pride do začetnega požara na sončni elektrarni, se 
morajo lastniki zavedati nevarnosti, ki jim pretijo, če sku-
šajo požar sami pogasiti.
Celotno gradivo si lahko ogledate na spletnem mestu: 

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/04/PRIPO-
RO%C4%8CILA-SON%C4%8CNE-ELEKTRARNE.pdf.

Gašenje energetske 
naprave - tip gasila

Srednja napetost
≤ AC 1 kV ali
≥ DC 1,5 kV

Visoka napetost
< AC 1 kV ali
> DC 1,5 kV

Z ročnikom za vodno 
meglico do 5 bar

1 m 5 m

Z ročnikom za vodni 
curek do 5 bar

5 m 10 m

Z gasilnikom na prah 
po EN 3

1 m 3 - 5 m

Z gasilnikom s CO
2

1 m 3 - 5 m

Z gasilnikom s peno 
po EN 3

1 m /

Za PV-naprave je treba upoštevati obarvano kolono z 
zahtevanimi razdaljami med ročnikom in virom nizke napetosti

NA PRAGERSKEM 
SREČANJE LOVSKIH 
PEVSKIH ZBOROV IN 
ROGISTOV SLOVENIJE  
V športni dvorani strelišča Gaj na Pragerskem je v sobo-
to, 3. septembra, potekalo 48. srečanje lovskih pevskih 
zborov in rogistov Slovenije. Na prireditvi z imenom 
Praznik lovske kulture, ki jo je organizirala Lovska zveza 
Slovenije, so predstavili kulturno ustvarjanje znotraj slo-
venskega lovstva. 
Udeležence in goste je nagovoril in pozdravil tudi pred-
sednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, ki je iz-
postavil, da brez lovskih rogov in lovskih pesmi skorajda 
ne mine noben pomembnejši lovski dogodek. 
Zbrane je pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan Občine 

Slovenska Bistrica. 
Na prireditvi so nastopili: Pevski kvartet ZLD Kočevje, LPZ 
LD Škale, LPZ Globoko, Lovski oktet Mežica, KD LPZ Bela 
krajina, Društvo LPZ in rogisti Zasavje Trbovlje, LPZ Med-
vode, LPZ Martin Krpan Bloke, Pevsko društvo prekmur-
skih lovcev, Lovski oktet Javorniki, Oktet LD Prežihovo, 
KUD Prekmurski rogisti, Rogisti LZ Maribor, Rogisti Zele-
ni Vrh Vuzenica, Rogisti ZLD Kočevje, Hubertovi rogisti, 
Domžalski rogisti, Dobovski rogisti, Lovski rogisti KUD 
Muta, KD Notranjski rogisti, Savinjski rogisti Tabor, Lovski 
rogisti Bohinj, rogisti ZLD Ptuj - Ormož in KD Križevski 
rogisti.

T. A.

Foto: Žan Zafošnik
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lju pod Bočem, kar je omogočilo ureditev lepega parka 
za stanovalce in vrtov za pridelavo domače zelenjave in 
sadja. Enota Slovenska Bistrica pa se ponaša s sodob-
no arhitekturno zasnovo z urejenim atrijem za aktivno 
preživljanje prostega časa stanovalcev. Umeščena je v 
urbano mestno središče, kar olajša ohranjanje stikov z 
bližnjimi in utripom mesta. 

Dom je bil ustanovljen 22. novembra 1952 pod imenom 
Dom upokojencev in oskrbovancev Poljčane. Vanj so se 
naselili stanovalci iz mariborske mestne občine in oko-
liških občin. Kapaciteta doma je bila 230 postelj, vendar 
je v njem takrat bivalo le 180 stanovalcev. Ti so bili mlajši 
in večinoma zdravi starostniki, ki razen izjem niso pot-
rebovali posebne nege. Zanje je skrbelo 18 zaposlenih 
delavcev.
Do leta 1955 je stroške vzdrževanja oskrbovancev plačeval 
Mestni ljudski odbor Maribor, nato je zavod prešel na sa-
mostojno financiranje in postal ustanova Okrajnega ljud-
skega odbora Maribor. Leta 1961 je ustanoviteljske pravice 
prevzela Občinska skupščina Slovenska Bistrica. Leta 1973 
pa je Skupščina občine Slovenska Bistrica s sklepom prei-
menovala dm po zdravniku dr. Jožetu Potrču. 
Na podlagi novega zakona o socialnem skrbstvu je leta 
1978 ustanoviteljske pravice Doma prevzela Občinska 
skupnost socialnega skrbstva Slovenska Bistrica. Leta 
1993 je na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu 
Vlada Republike Slovenije izdala sklep o preoblikovanju 
v javni socialnovarstveni zavod. Ustanoviteljske pravice 
je prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve. To določa normative za našo dejavnost in preko 
svojih predstavnikov v Svetu Doma odloča tudi o vseh 
pomembnih zadevah, kot so cene storitev, sprejemanje 
letnih poročil, finančnih načrtov, internih aktov zavoda, 
imenovanje in razrešitev direktorja in drugo. 
Poslopje Doma v Poljčanah je bilo zgrajeno leta 1950 in 
dve leti pozneje dodeljeno Mestnemu ljudskemu odbo-
ru v Mariboru, da ga uporabi za potrebe svojega doma 

onemoglih. Poslopje je bilo treba najprej adaptirati, saj 
ni bilo grajeno za namen doma. Preurediti je bilo treba 
prostore za kuhinjo, umivalnice, kopalnice, na novo zgra-
diti prostore za pralnico, sušilnico, delavnico, drvarnico 
in klet. Leta 1952 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za 
novogradnjo gospodarskega objekta s stanovanji. Ob-
stoječo dvonadstropno zgradbo z etažno površino prib-
ližno 1200 m2 se je z delno adaptacijo ter novogradnjo 
pralnice in dezinfektorja preuredilo za dom onemoglih v 
skladu z navodili investitorja, Sveta za socialno skrbstvo 
MLO Maribor. 
V naslednjih desetletjih se je zgradba doma nenehno 
obnavljala, dograjevala in posodabljala. Z vsako izbolj-
šavo je bilo olajšano delo zaposlenih in izboljšan bivalni 
standard stanovalcev, k čemur stremimo tudi danes. Ena 
izmed večjih olajšanj za zaposlene v zgodnejših letih de-
lovanja je bila napeljava centralne kurjave v vse bivalne 
prostore, saj so morale zaposlene do tedaj kuriti v pečeh 
po sobah in prenašati gorivo po stopnicah. 
Pomembnejše leto za nas je bilo 2013, ko smo po večlet-
nih prizadevanjih uspeli razširiti našo dejavnost na iz-
vajanje storitev pomoči na domu. Poseben projekt, za 
katerega si je vodstvo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 
skupaj z Občino Slovenska Bistrica prizadevalo skoraj 
celotno desetletje, pa je Enota Slovenska Bistrica, ki je 
začela delovati decembra 2013. Z njeno ustanovitvijo 
smo pridobili 59 dodatnih mest ter program dnevne-
ga varstva. Množičen obisk na otvoritvi je presegel vsa 
pričakovanja ter potrdil resnično veliko željo in potrebo 
Bistričanov po domu za starejše v domačem kraju. 
V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane v zadnjih letih pre-
hajamo iz medicinskega v socialni model strokovnega 
dela. V Enoti Slovenska Bistrica smo že v začetku delova-
nja ustanovili gospodinjske skupnosti, v katerih biva po 
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20 stanovalcev in imajo svojo gospodinjo-oskrbovalko. 
Naše strokovno delo je usmerjeno v kakovostne odnose 
s poudarkom na individualnem pristopu pri timski oskr-
bi in negi naših stanovalcev. Opisan koncept dela smo 
v Domu Poljčane začeli uvajati v začetku leta 2016 v bi-
valni enoti Mavrica, kjer bivajo stanovalci z demenco. Da 
bi novi koncepti dela v Domu Poljčane v celoti zaživel, 
bo potrebnega še veliko dela za zagotovitev ustreznih 
prostorskih pogojev. 
V letu 2016 je dom dobil tri pomembna priznanja za 
svoje delo. V jesenskem času smo bili v okviru projekta 
časopisne hiše Delo na osnovi odločitve strokovne ko-
misije ponosni prejemnik priznanja najtoplejši domovi 
starejših, ki ga je dvanajstim prejemnikom podelila mi-
nistrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. Fakulteta za social-
no delo je naš dom izbrala med deset domov z najbolj 
inovativnimi oblikami oskrbe v institucionalnem varstvu 
v Sloveniji in naše delo opisala v posebni strokovni študi-
ji. Direktorico Ivanko Soršak je časopis Bistriške novice v 
začetku leta 2021, na podlagi glasovanja občanov štirih 
občin Upravne enote Slovenska Bistrica, razglasil za naj 
osebnost leta 2020.  
Leta 2021 je predsednik Vlade RS, g. Janez Janša, Domu 
Poljčane in Enoti Slovenska Bistrica podelil spominski 
znak za požrtvovalnost v boju proti Covid-19. V  letih 
2021 in 2022 nas je s svojim obiskom počastil tudi dr. 
Janez Cigler Kralj, tedanji Minister za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti. 
Dom dr. Jožeta Potrča se je konec leta 2020 prijavil na 
razpis Ministrstva za zdravje »Preoblikovanje obstoje-
čih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupno-
stnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji 
Vzhodne Slovenije«. K sodelovanju smo povabili Zdra-
vstveni dom Slovenska Bistrica, ki je v projektu sodeloval 
kot konzorcijski partner in na razpisu uspeli ter ustanovili 
projekt, ki smo ga poimenovali DOM-DOMA. Naložba je 
bila v celoti financirana s strani Republike Slovenije in 
Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Projekt 
je trajal do 30. junija 2022 in je potekal na območju ob-
čin Slovenska Bistrica in Poljčane.  
DOM-DOMA se je osredotočal na zagotavljanje integri-
rane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo 
le-teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostoj-
nega bivanja v domačem okolju. Storitve so bile za vse 
upravičence za čas trajanja projekta brezplačne. V času 
izvajanja projekta je bilo 311 oseb vključenih v izvaja-
nje storitev integrirane oskrbe. Največ uporabnikov je 

potrebovalo storitve fizioterapije in zdravstvene nege, 
prav tako se je za zelo koristno izkazala priprava zdravil 
pri uporabnikih. Od 1. julija 2022 dalje v okviru programa 
Dolgotrajne oskrbe na terenu nadaljujejo izvajanje stori-
tev fizioterapevtka, delovna terapevtka, trije zdravstveni 
tehniki ter koordinatorka. Storitve dolgotrajne oskrbe za 
uporabnike niso več brezplačne, jih pa v 50-odstotnem 
deležu sofinancirata Občina Slovenska Bistrica ter Ob-
čina Poljčane. Vsi zainteresirani lahko za več informacij 
pokličejo na telefonsko številko 041 480 504.
V letu 2022 smo prejeli tretji certifikat kakovosti na po-
dročju institucionalnega varstva starejših E- Qalin in s 
tem dokazali visoko kakovost  našega dela. V letu 2022 
smo prejeli tudi Zlati grb Občine Poljčane. Priznanje, ki 
ga je občina podelila prvič in na katerega smo še pose-
bej ponosni.

Letošnjega septembra se bomo še dolgo spominjali. 
Med 3. in 7. septembrom smo namreč organizirali in 
uspešno izvedli že tradicionalno prireditev Dan doma 
2022, osrednjo slovesnost, s katero smo počastili 70. let 
delovanja našega Doma ter organizirali predstavo Vesna 
v izvedbi KUD Matiček iz Spodnje Polskave. Stanovalci, 
njihovi svojci, prijatelji Doma, gostje in zaposleni smo se 
v teh dneh veliko družini in preživeli čudovite skupne 
trenutke. Hvaležni smo za vso pomoč, ki smo je bili ob 
tem deležni v obliki donacij, brezplačnih nastopov in 
drugih oblik pomoči.   
Pred nami je veliko izzivov. Nadgradnja Enote v Slovenski 
Bistrici in s tem pridobitev dodatnih kapacitet in novega 
kadra, prenova stanovanjskega dela Doma v Poljčanah, 
pri čemer želimo izboljšati bivalne pogoje za stanovalce 
in delovne pogoje za zaposlene, predvsem pa nadalje-
vanje z uvajanjem modela dela, naravnanega na stano-
valca, v sodelovanju s svojci in okolico.

Iva Soršak
direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Svečana proslava
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»NAŠA ZAVEST JE 
HIŠA Z MNOGIMI 
TISOČI OKEN. ALI 
NAJ TOREJ SEDIM 
KAR PRI ENEM?« 

(Lana Prosenak)

Prav je, da začnemo z mislijo naše diamantne maturant-
ke Lane Prosenak, ki ji je uvrstitvijo med 18 najboljših v 
šolskem letu 2021/2022 uspel ne le veliki met, pač pa 
tudi zgodovinski vpis med diamantne maturante na Slo-
venjebistriškem in nasploh v Sloveniji. In tako je šolanje 
zaključila še ena uspešna generacija, upravičeno smo 
razdelili precej priznanj, seveda pa verjamemo, da bodo 
z novimi dijaki prišli tudi novi uspehi. To šolsko leto smo 
namreč začeli s 112 novimi »kreativci«, ki jih je šolska di-
jaška skupnost sprejela z velikim navdušenjem, a tudi z 
malce navihane šaljivosti.
Kaj vse se je dogajalo in kaj se še?
Za nami je uspešno izveden teden dejavnosti z mno-
goštevilnimi aktivnostmi, ki jih ponudimo dijakom 
SŠSB − zanimiva predavanja, športni dan, ekskurzije in 
poglobljene pogovori v okviru na novo uvedenega ak-
tivnega državljanstva, za zaključne letnike pa priprave na 
maturo. Na šoli smo izvedli tudi Inovacijski kamp SPIRIT 
za zaključne oddelke programa ekonomski tehnik. Pri-
dobljeno znanje bodo lahko praktično uporabili in preiz-
kusili v tekočem šolskem letu pri pripravi na četrti pred-
met poklicne mature. 
Dijaki prvih letnikov po novem že v prvo leto začno in-
tenzivneje tkati medsebojne vezi v CŠOD. Lepe izkušnje 
so s sabo prinesli tudi tokrat, in sicer z Gorenja nad Zreča-
mi, kjer so aktivno preživljali oddih od napornega sede-
nja v šolskih klopeh. No, ne smemo pozabiti tudi na sta-
rejše... Z zaključne ekskurzije po Italiji so se polni energije 
in prijetnih vtisov vrnili tudi dijaki zaključnih oddelkov, ki 
jih v nadaljevanju šolskega leta čakata še dva pomemb-
na preizkusa – preizkus plesnih veščin na maturantskem 
plesu in tisti iz usvojenega znanja. Verjamemo, da bodo 
na letošnjem maturantskem plesu Srednje šole Sloven-
ska Bistrica zaigrali in zapeli tudi člani šolskega benda, ki 

so s svojimi dosedanjimi nastopi na šolskih prireditvah, 
nedavno pa tudi pred Centrom Vintgar, dokazali, da brez 
njih preprosto ne gre.
Svojo premišljenost, odgovornost in pripravljenost na 
nove izzive kažejo tudi dijaki, vključeni v projekt Eras-
mus+ Mladi v akciji, o katerem sta nekaj besed v nada-
ljevanju spisali mentorici Simona Luetić in Vesna Sever.                                                  
Mladinska izmenjava na Srednji šoli Slovenska Bistrica
– Erasmus+ Mladi v akciji
Za nami je druga mladinska izmenjava Erasmus+ Mladi 
v akciji pod naslovom Overcycling – restoring the envi-
ronment, ki je potekala med 19. 9. in 23. 9. 2022 na Sred-
nji šoli Slovenska Bistrica. V projektu so sodelovali: LI-
CEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, Baia Sprie, 
Romunija (partner), Hemijsko-prehrambena tehnološka 
škola, Beograd, Srbija (partner) in Srednja šola Sloven-
ska Bistrica kot koordinatorica projekta. Primarni cilj, ki 
ga želimo doseči v okviru projekta, je mlade ozavestiti o 
recikliranju, nadcikliranju, ekološkem ravnanju s surovi-
nami in odpadnim materialom. S tem želimo vplivati na 
zmanjšanje števila odpadkov in posredno delno tudi na 
vremenske spremembe v Evropi. Hkrati želimo mladim s

ŠOLSTVO



inf  rmator

30

november 2022

pomočjo nadcikliranih izdelkov omogočiti kotičke za 
sproščanje v šoli in okolici šole s tako imenovanim 
vzdušjem »hygge«.
Lotili smo se tudi nadcikliranja. To je model ravnanja 
z odpadki, pri katerem je kvaliteta materiala na koncu 
boljša kot v trenutku, preden bi se izdelek zavrgel. Z nad-
cikliranjem, namesto z odmetom materiala na odpad, se 
porabi mnogo manj energije. Gre torej za predelavo že 
uporabljenih, odpadnih snovi v nove izdelke. Materiala 
ne zmeljemo, zlomimo, stalimo ipd. kot pri recikliranju, 
temveč mu dodamo novo vrednost z dodajanjem. Po-
gosto so taki izdelki tudi bolj modni in uporabni. Z nad-
cikliranjem smo želeli zmanjšati količino odpadkov, ki 
sicer zavzamejo dragocen prostor na odlagališčih, poleg 
tega pa želimo zmanjšati tudi porabo naravnih surovin, 
ki jih potrebujemo za izdelavo novih izdelkov. Pri tem
prihranimo vodo in energijo. 

V izmenjavi smo se posvetili:
 • trajnostnemu razvoju, 
 • vprašanju podnebnih sprememb, 
 • vprašanju recikliranja in nadcikliranja, 
 • vprašanju ekološkega ravnanja z odpadki in
 • vprašanju krožnega gospodarstva. 

Na spletu lahko preberemo, da vsak Slovenec na leto za-
vrže 12 kilogramov oblačil. To skupaj pomeni 25.000 ton. 

Kaj lahko spremenimo? Oblačila lahko podarimo drugim 
ljudem, odnesemo organizacijam, ki zbirajo rabljena ob-
lačila, lahko pa rabljena oblačila tudi predelamo. Oblači-
la, ki bi jih sicer zavrgli, smo nadciklirali tako, da smo jim 
dodali novo uporabno vrednost, osvežen način upora-
be. Na delavnicah smo se poigrali z rabljenimi oblačili 
in jih spremenili v malo drugačna, še vedno uporabna 
oblačila.
Majice smo na primer s pomočjo rezanja in vozlanja 
spremenili v nakupovalno torbo, kavbojke v krila ipd.
Naš namen je med drugim bil tudi ta, da mladi spozna-
jo nove kulture, navade in življenjski slog ter da na tak 
način krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in 
prijateljstva. 
Takšni, kot bi morali biti ljudje med seboj, pa naj bi bili 
tudi v odnosu do našega okolja in planeta. V svojem živ-
ljenju smo prav mi glavni »akterji«. Mi imamo možnost 
izbrati resnico, dobroto in ljubezen.

Mentorici: Simona Luetić, prof., 
in Vesna Sever, prof.

In kaj se bo še dogajalo na SŠSB?
Joj, vsega niti ne moremo zajeti, a vendar naj omenimo 
nekaj posebej pričakovanih dogodkov … Kmalu bomo 
na šoli gostili predavanje Safe.si, in sicer o varni uporabi 
medmrežja, dijaki drugega letnika bodo v drugem ted-
nu oktobra odšli na tridnevno spoznavanje v CŠOD Ajda 
v Libeliče, na šoli pa bomo poskrbeli tudi za bodoče di-
jake, zdaj osnovnošolce, in jim predstavili utrip srednje-
šolskega življenja.
Dijakinje in dijake čaka še izmenjava in potovanje v Špa-
nijo, začele se bodo priprave na tradicionalni božično-
-novoletni koncert, ki ga bomo izvedli v decembrskih 
predprazničnih dneh, nato pa spomladi sledi še muzikal 
v sodelovanju z Glasbeno šolo Slovenska Bistrica. Na obe 
omenjeni prireditvi vas že zdaj vljudno vabimo, saj boste 
spet navdušeni!
Še ni dovolj? Seveda ne... Decembra bomo doživeli še 
božično Ljubljano in odšli v tamkajšnje gledališče, spet 
drugi pa bodo tešili svoje popotniške apetite v Strasbo-
urgu, smo namreč ambasadorji Evropskega parlamenta, 
ali pa v Belgiji, kamor nas bo napotil projekt po nova zna-
nja o obnovljivih virih.    
Tako, predstavili smo vam kar nekaj oken, o katerih v na-
slovni misli spregovori naša diamantna maturantka Lana 
Prosenak. Kot vidite, se dijakom naše šole ni treba odlo-
čiti le za eno, na voljo imajo kar svet v malem!

Mag. Gregor Artnik, SŠSB

ŠOLSTVO

Partnerji v projektu Erasmus+ Mladi v akciji
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Preprost izračun, ki je prijeten za uho, 
in preprost račun, ki je prijeten za srce. 
V mesecu septembru smo se lahko ponovno družili s 
prijatelji, ki nam jih je vzela korona. Tisto pravo druženje, 
z nasmehi, z dotiki, s stiski rok ter dežno poplavo besed. 
Vse za nazaj. Samo nekaj ur in ostane spominov za celo 
leto. 100-krat nasmeh na obrazih otrok in odraslih je bila 
poezija »poučevanja« na naši šoli. Tako smo se poču-
tili 15. septembra, ko smo se z zaposlenimi iz podjetja 
Stotinka iz Slovenske Bistrice skupaj odpravili na športni 
dan. Malo drugače. Za plavanje smo se odločili. V termah 

Olimia v Podčetrtku. In skupaj smo preživeli nepozabno 
dopoldne. Že v samem začetku začudenje otrok ob to-
liko novih obrazih ter številna vprašanja, kdo je to, ter še 
preprostejših odgovorih, stotinka. Potem je sledila zme-
raj zanimiva vožnja z avtobusom do Podčetrtka. Med po-
tjo je že bilo slišati smeh in sproščeno klepetanje »stotin-

+ =

100 ×                 =

25 LET 
SLOVENJEBISTRIŠKE 
ENOTE VDC-JA POLŽ 
MARIBOR 
Varstveno-delovni center Polž, enota Slovenska Bistrica, 
letos praznuje 25-letnico svojega delovanja. Častitljivo 
obletnico so obeležili v začetku oktobra s prireditvijo v 
Slomškovem kulturnem domu. Zbrane so pozdravili dr. 
Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, Duška Lan-
deker, vodja slovenjebistriške enote VDC Polž, in mag. 
Jasmina Breznik, direktorica VDC Polž Maribor. V kultur-
nem programu so nastopili varovanci enote Slovenska 
Bistrica in učenci OŠ Minke Namestnik Sonje. 
»Enota Slovenska Bistrica je bila ustanovljena pri Osnovni 
šoli Minke Namestnik Sonje leta 1997. Delovati smo za-
čeli v domu osnovne šole z malo skupino enajstih upo-
rabnikov. Ledine sta orala dva zaposlena delavca. Prosto-
ri so postajali vedno bolj utesnjeni, zato smo začeli iskati 
nove. V nove prostore smo se preselili leta 2008, že pred 
tem pa smo se priključili Varstveno delovnemu centru 
Polž v Mariboru. VDC Polž Maribor je socialno varstveni 
zavod s sedežem v Mariboru, njegove enote se nahajajo 
v Lenartu, Šentilju, Rušah, na Bohovi v Mariboru in v Slo-
venski Bistrici. Uporabnikom nudimo varstvo, nudenje in 
zaposlovanje pod posebnimi pogoji. Ime Polž pomeni 

Pomagajmo osmisliti leta življenja našim uporabnikom,« 
pojasnjuje Duška Landeker, vodja Varstveno-delovnega 
centra Polž, enota Slovenska Bistrica.
Uporabnikom omogočajo kakovostno socialno vključe-
vanje, delovno aktivno življenje, njihov osebni razvoj ter 
razvijanje njihove samostojnosti in socialne mreže. »Tru-
dimo se, da je v prostorih naše enote prijetno in spro-
ščeno vzdušje. Veliko delamo tudi na zadovoljevanju 
človekovih potreb. Naša temeljna naloga je, da izhajamo 
potreb, želja in interesov uporabnikov Na takšen način 
deluje tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji, imamo 
kooperacijo in lastni program. Pri kooperaciji delamo za 
različne kooperante, pri lastnem programu pa izdeluje-
mo različne izdelke, največkrat iz naravnih materialov. 
Uporabniki si izbirajo, kaj želijo delati, pri tem pa seveda 
upoštevamo njihove sposobnosti,« še pravi Duška Lan-
deker. 
Za 39 uporabnikov v slovenjebistriški enoti skrbi devet 
zaposlenih.

Tomaž Ajd
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Glasbena šola Slovenska Bistrica je v tem šolskem letu 
izdala učbenik z elementi delovnega zvezka, ki je name-
njen učencem programa glasbene pripravnice. Avtorica 
učbenika je učiteljica Tatjana Gaberšek. 
Kako se je porodila ideja za učbenik z delovnim zvezkom, ki je name-
njen učencem programa glasbene pripravnice?
Program glasbena pripravnica se je začel pred dvema 
desetletjema z uvedbo devetletke v glasbenem šolstvu. 
Takrat je zaradi pomanjkanja primernih učbenikov začel 
nastajati koncept mojega poučevanja. Idejo o njegovem 
začetku je zagotovo sprožil trenutek na srednjeveški pri-
reditvi v Škofji Loki, ko sem na eni izmed številnih stojnic 
ugledala leseno marionetno lutko, ki je zelo spominjala 
na ton. Lutka Tonka tako že dve desetletji odpira šolska 
vrata učilnice glasbene pripravnice in je bila navdih za 
nastanek zgodb, ki vodijo skozi glasbene vsebine učbe-
nika. Ideje so zaživele najprej na učnih listih in so skozi 
leta poučevanja dozorevale in se nadgrajevale. Otroci 

so namreč najboljši kritik in motivator za iskanje novih 
poti. Spodbuda in podpora ravnateljice Glasbene šole 
Slovenska Bistrica Radmile Bikić Magdić k izdaji učbenika 
pa je bila tista, zaradi katere je učbenik zdaj tukaj, za kar 
sem ji zelo hvaležna. Zadnji dve leti pred izidom sta tako 
minili v mojem delu z učbenikom še na drug način: kon-
cept učbenika je bilo namreč treba dodelati, nastale so 
tudi avtorske pesmi, izbrana je bil ustvarjalna ekipa in na 
začetku septembra je Glasbena šola Slovenska Bistrica 
izdala učbenik z naslovom Tonkin glasbeni svet.
Kako je zasnovan učbenik, ki je tudi ilustriran?
Tonka vodi otroke skozi celotni učbenik. Ob njej spoz-
navajo pesmi, tone, notne vrednosti, izvajajo melodič-
ne in ritmične motive, jih prepoznavajo, tudi zapisujejo, 
se seznanjajo z deli klasične glasbene literature. V njem 
so moje avtorske pesmi, v katerih je med drugim ujeta 
sporočilnost o odnosu do živali. Glavni junaki so namreč 
poleg Tonke še konj in dve muci, živali, ki so si ali si še 
delijo življenje z menoj. Avtorskim pravicam za objavo 
svojih pesmi, ki ju tudi najdemo v učbeniku, sta se prija-
zno odrekli Bojana Bučar, učiteljice skupinskega pouka 
na naši šoli, ter Mira Voglar, skladateljica in pedagoginja, 
strokovnjakinja za glasbeno metodiko za predšolsko in 
šolsko vzgojo. 
Ustvarjalna ekipa je bila zelo uigrana. Ilustratorka Hana 
Nekrep je s svojimi izredno čutnimi ilustracijami oživila 
like, za notografijo je poskrbel naš učitelj Valter Kukovič, 
jezikovni pregled je opravila Manca Mirnik, celostna po-
doba učbenika pa je delo oblikovalca Renata Bratkoviča, 
ki je s svojimi odličnimi prostorskimi sugestijami sprožil 
še kakšno novo idejo.
Kakšni so prvi odzivi na učbenik, tako učencev kot učiteljev?
Otroci so učbenik lepo sprejeli. Navdušeno so sprejeli 
srečanje s Tonko ter predstavitev njenih prijateljev na 
fotografijah. To, da so živali resnične, jim je še posebej 
ostalo v spominu. Nekatere pesmi so zaživele že pred 

GLASBENA ŠOLA 
IZDALA UČBENIK 
Z DELOVNIM 
ZVEZKOM

karjev« z učenci. Največkrat postavljeno vprašanje, kdaj 
bomo tam, je dobilo standarden odgovor: »Malo še.« 
Pričakovanje je bilo na višku, ko smo zagledali zgradbo 
term in je avtobus ustavil na parkirišču. Kljub naši običaj-
ni počasnosti je bila želja po kopanju tako velika, da smo 
se uredili v zavidljivo hitrem času. Vsekakor pa je temu v 
prid treba poudariti kar nekaj dodatnih rok »stotinkar-
jev,« ki so nam pomagale. Pred trenutkom še v hlačah in 
majčkah smo naslednji trenutek že bili v kopalkah in na 
poti v bazene, kjer sta se zabava in druženje šele začela. 

Tobogani, plezanje po stenah, škropljenje, plavanje in še 
in še. Učiteljice smo imele prikrite nasmeške na obrazu, 
saj so energijsko izčrpavajoče aktivnosti na toboganu 
prevzeli »stotinkarji.« 100-krat po stopnicah na tobogan 
– za medaljo, zlato. 
Po dobrem dnevu se prileže tudi dobro kosilo, ki smo si 
ga privoščili kar v hotelu. Sledila je še pot domov. Prese-
netljivo tiha in mirna. Le zakaj. Pogledam po avtobusu in 
… pšššš. 

A. P.
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KEMIJA V GABROVEM 
DREVOREDU 
V Tednu otroka imajo učenci željo in učitelji težnjo k 
temu, da učenje v šoli poteka nekoliko drugače, spreme-
njeno, da so ure bolj sproščene in da imajo učenci mož-
nost soodločanja o učnem procesu. Prav se mi zdi, da 
smo učitelji usmerjeni k realizaciji učenčevih interesov. 

Večkrat mi je že kateri učenec rekel, da bi pri uri kemije 
šli ven, in s tem predlogom spodbudil moje razmišljanje, 

izdajo učbenika. Ena teh je pesem Sove v glasbeni šoli, 
ki je nastala zaradi presenečenja, ki je čakalo otroke ob 
njihovi vrnitvi v šolske klopi po delu na daljavo v obdob-
ju koronavirusa. V učilnici jih je namreč čakala čudovita 
poslikava stene s sovami. Nepozaben ostaja spomin na 
njihovo navdušenje, ko smo pesem, ki so jo prej prepe-
vali sami doma, prvič skupaj zapeli v učilnici. 
Izdajo učbenika sem zaokrožila z zgoščenko z naslovom 
Tonka in njeni prijatelji, izdano v samozaložbi. Mike Ore-
šar je poskrbel za odlične priredbe pesmi, Tanja Hojnik 
Časek za instrumentalne vložke na violini, Simona Vo-
dušek za glavni vokal, obe sta učiteljici na naši šoli, ter 
Ajda in Anže Vodušek ter Tinkara in Gašper Čurin za spre-
mljevalne vokale. Pripravljenost za sodelovanje pri obeh 
projektih je bila s strani kolegov ob nastajanju izjemna, 
za kar sem jim zelo hvaležna, prav tako so bili odzivi ob 
izidu zelo pozitivni. 
Najmlajše ste poučevali že v času osemletke, ko so takratno priprav-
nico glasbene šole obiskovali dve leti starejši otroci in je bil program 
drugačen. Glasbeno pripravnico pa poučujete od nastanka progra-
ma, torej že dve desetletji. Kakšne so vaše izkušnje z najmlajšimi, 
ste zadovoljni z njihovim trudom in pridobljenim znanjem? Zakaj je 
pravzaprav pomemben ta program pri pridobivanju glasbene izo-
brazbe?
Delo z najmlajšimi je neprekinjeno učenje, ki učitelja gra-
di tako na strokovni kot na osebni ravni. Vedno pravim, 
da mora biti učenje krožni proces. Odzivi otrok dajejo 
nove ideje, iščejo nove poti in nastajajo novi projekti. 
Tako je pred več kot dvajsetimi leti, torej še v času osem-
letke, nastal glasbeni kviz Najlepše je biti glasbenik, ki je 
v vseh letih umanjkal le dvakrat. Letos junija je v navdu-
šenje vseh po pavzi zopet zaživel.
Že ime programa – glasbena pripravnica – pove, kak-
šen je njegov cilj. Znano je namreč, da imajo otroci, ki 
se ukvarjajo z glasbo, boljšo koncentracijo, koordinacijo, 
boljše motorične spretnosti, povečata se tudi njihova 

vztrajnost in samozavest. Izboljša se pomnjenje, izraža-
nje, hitrejše je razmišljanje. Prav tako vpliva na sprošče-
nost pri javnem nastopanju ter na večjo odgovornost in 
empatijo.
Prvenstveni cilj dela v programu je razvoj glasbenih dis-
pozicij. Otroci z usmerjanjem in vodenjem skozi igro s 
pomočjo glasbene literature ter z različnimi glasbenimi 
aktivnostmi razvijajo ritmični in melodični posluh, ob 
izvajanju in poslušanju glasbene literature pa tudi har-
monsko in doživljajsko dojemanje. Prav tako se osnovno 
glasbeno opismenijo, izvajajo in zapisujejo lažje melo-
dične in ritmične motive ter ustvarjajo, gradijo občutek 
za metrum, izboljšujejo motoriko in se s tem pripravljajo 
na igranje instrumenta. Predstavitve posameznih instru-
mentov pomagajo pri izbiri instrumenta, s katerim bodo 
nadaljevali svoje glasbeno šolanje. Kontinuirano delo 
pripravlja otroke na preizkus glasbenih dispozicij, njego-
vo uspešno opravljanje pa omogoča vpis v nižjo stopnjo.
Bi lahko rekli, da so Slovenjebistričani glasbeno nadarjeni?  
Glasbena nadarjenost sama po sebi praviloma ne za-
dostuje za vrhunsko glasbeno udejstvovanje. Seveda 
pa je osnova, iz katere s pravilno usmeritvijo, torej s ka-
kovostnim izobraževanjem, zrasejo vrhunski glasbeniki. 
Iz slovenjebistriškega prostora izvira neverjetno število 
takšnih glasbenikov. Delujejo v različnih orkestrih v Slo-
veniji in v tujini, v znanih ansamblih ter svojo širino do-
kazujejo v različnih glasbenih zvrsteh – od klasike, jazza 
do zabavne in narodnozabavne glasbe. To dokazuje, da 
daje slovenjebistriško glasbeno izobraževanje, ki ima 
več kot 70-letno zgodovino, pomemben pečat v širšem 
glasbenem prostoru. In če si izposodim besede Leopol-
da Stokovskega: »Slikar bo svojo sliko narisal na platnu. 
Glasbenik pa sliko riše na tišini,« lahko dodam naslednje: 
Glasbena šola Slovenska Bistrica ima na voljo veliko barv, 
zato dobrodošli v Tonkin glasbeni svet. 

T. A.
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V tednu od 3. do 9. 10. 2022 smo obeležili Teden otroka. 
Na naši šoli se zavedamo, da je prijateljstvo nekaj, po če-
mer otroci najbolj hrepenijo. Želijo si, da se imajo s sovr-
stniki dobro in da si med seboj lahko zaupajo. Zato smo 
se v tem tednu osredotočali predvsem na pomen po-
vezanosti, druženja, prijateljstev, skupnih dogodivščin, 
pogovarjanja v živo, sproščenosti in zabave.
Tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju smo 
pripravili veliko različnih in zanimivih aktivnosti. 
4. oktobra je potekal svetovni dan živali, ki je posvečen 
vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s 
katerimi smo neizogibno povezani. Tudi na naši šoli smo 
obeležili ta dan in teden začeli z zbiranjem hrane, pri-
boljškov za živali, ki smo jih namenili Društvu za zaščito 
živali Slovenska Bistrica. Učence smo spodbudili k lepe-
mu in spoštljivemu odnosu do živali.
Veliko dni v tem tednu smo namenili organiziranim 
športnim igram, pohodom, 2. razred pa se je udeležil 
tudi predstavitev različnih športov, kot sta karate in boks. 
Ker je mesec oktober mednarodni mesec šolskih knji-

žnic, sta knjižničarki za vse učence v šolski knjižnici prip-
ravili zanimiv nabor knjig, ki so privabile številne učence. 
Od 8. septembra do 9. oktobra je potekal tudi Nacionalni 
mesec skupnega branja, katerega izhodišče je bila misel 
irskega pisatelja in politika Richarda Steela: »Branje je za 
duha to, kar je telovadba za telo.«
V petek, 7. oktobra, je potekalo srečanje starejših občank 
in občanov Krajevne organizacije Rdečega križa Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica. Nastopali so tudi učen-
ci 4. b. Zaplesali so ples, deklamirali pesem in zaigrali 
kratko dramsko igro.
V Tednu otroka so bile prav tako zelo obogatene dejav-
nosti v podaljšanem bivanju. Učenci so poslušali pravlji-
ce, ustvarjali, predvsem pa veliko časa posvečali igram 
na prostem in igram nekoč – igram naših babic in ded-
kov. Veliko so prepevali in plesali ter se imeli skrajno lepo.
Prvošolci so imeli v Tednu otroka uvajalni dan v knji-
žnico, kjer jim je knjižničarka prebrala pravljico, izdelali 
pa so si tudi izkaznico. Torek je bil dan, ki so si ga izmed 
vseh v tem tednu še najbolj zapomnili, saj so bili svečano 
sprejeti v šolsko skupnost.
Tudi pri učencih 2. in 3. razreda se je v tem tednu doga-
jalo veliko zanimivega in prijetnega. 
Teden se je pri obeh začel z ogledom filma. Torek in 
sreda sta bila športno obarvana – drugošolci so se spre-
menili v profesionalne boksarje in karateiste ter ob tem 
neizmerno uživali, tretješolci pa so veliko časa preživeli v 
naravi, kjer so se športno udejstvovali. 
Tako kot učenci 1. razreda so se tudi drugošolci in tret-
ješolci odpravili na pohod, kjer jih je na vsakem koraku 
spremljal sonček. Da pa v tednu otroka njihovi mož-
gančki niso samo počivali, so jih tudi dobro »natrenirali«. 

SKUPAJ SE
IMAMO DOBRO

kako to izvesti. Zdelo se mi je pomembno, da se, čerav-
no zunaj, vseeno izvaja kemija. Učenci morajo biti tudi 
zunaj zaposleni, se ob tem nekaj naučiti, konec koncev 
pa je dolžnost učitelja, da so cilji učnega načrta realizira-
ni. In kako lahko torej kemijo poučujemo na prostem? 
Po moji izkušnji vidim, da povsem preprosto. 
Kemijo so v Tednu otroka na prostem utrjevali učenci 8. 
in 9. razreda OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 
Osmošolci so se urili v razlikovanju med delci v zmeseh, 
elementi in spojinami ter poimenovanju in zapisovanju 
formul spojin. Devetošolci so utrdili znanje ogljikovodi-
kov tako, da so zapisanim molekulskim formulam oglji-
kovodikov določali strukturne formule in s tem vadili 
pretvarjanje med različnimi zapisi ogljikovodikov. Učen-

ci so imeli pri delu na voljo zgolj naravni material, ki so 
ga našli zunaj, v bližini. 
Učenci so me izredno pozitivno presenetili, saj so bili 
zelo zagnani za delo, bili so aktivni udeleženci pouka in 
celo tisti, ki nimajo toliko zanimanja za kemijo, so se pot-
rudili in predstavili svoje izdelke ter skušali razumeti, za-
kaj je kakšen njihov izdelek predstavljen pravilno oziro-
ma kaj je treba na njem spremeniti ali dodelati. Povratne 
informacije učencev so zgolj pozitivne, tako da bomo 
podobne ure zagotovo še izvajali, pri tem pa prilagodili 
učno tematiko tako, da nam bo narava v pomoč. Kdo 
bi si mislil – tudi abstraktno kemijo lahko narava naredi 
konkretno.

Asja Perhoč
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Za to se lahko zahvalijo Jamesu M. Tomazinu, saj so v sre-
do bili deležni izredno zanimive šahovske predstavitve. V 
četrtek je za vse učence prvega vzgojno-izobraževalne-
ga obdobja potekal kulturni dan, v sklopu katerega so 
se odpravili v Kinodvorano Slovenska Bistrica, kjer so si 
ogledali risani film z naslovom Zmajev jezdec in nato še 
poustvarjali in nastali so čudoviti, raznovrstni »zmajčki«. 
Teden se je končal s prijetnima obiskoma. Iz Zdravstve-
nega doma Slovenska Bistrica sta učence najprej obiskali 
vodja Centra za krepitev zdravja, Silvija Lunder, ki je dru-
gošolce podučila o pomenu pravilne higiene in kinezio-
loginja, tretješolcem pa predstavila pomen vsakodnev-
nih gibalnih minutk. V avli šole nas je nato pričakala še 
slovenska pevka, skladateljica ter saksofonistka, Marta 
Zore, ki je za učence pripravila čudovito umetniško de-
lavnico; z njo so z največjim veseljem zapeli. 
Ker pa otroci potrebujejo tudi veliko proste igre, pri kate-
ri lahko med seboj sodelujejo, se pogovarjajo, izmenju-
jejo različna mnenja in rešujejo konflikte, so si v Tednu 
otroka privoščili veliko igralnih uric in se zaigrali s svojimi 
igračami. Prav tako so se v tem tednu učenci še posebej 

prepustili domišljiji in pravljičnemu svetu, saj smo v vseh 
razredih veliko časa namenjali prav pravljicam, pogovar-
janju o medsebojnih odnosih in bontonu.
Teden otroka je minil kot bi mignil in vsi se strinjamo, da 
je bil zelo pester, zanimiv in predvsem lep. 
Zato še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste k temu na kakr-
šenkoli način pripomogli.

Učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja

ŠOLSTVO, KNJIŽNICA

NEKAJ MORAŠ 
PUSTITI ZA SABO,
LITERARNI VEČER 
Z RENATOM 
BRATKOVIČEM
Novo sezono dogodkov smo v Knjižnici Josipa Vošnjaka 
otvorili s srečanjem z oglaševalskim kreativcem in pi-
scem (kot se sam imenuje), Bistričanom Renatom Brat-
kovičem. Povod za dogodek je bil avtorjev nedavni izid 
kriminalke Plavalec, ki je izšla pri založbi Litera.
Svoja dela, predvsem kratke zgodbe, je pred tem Renato 
Bratkovič objavljal v elektronski obliki in nikoli si ni pred-
stavljal, da se v njem skriva tudi roman. Pisal je tudi po-
ezijo v smislu »tega ne bom nikoli nikomur pokazal«. Je 
pobudnik festivala Alibi, ko so se v Tinjski Gori na doma-
čiji Gora družili pisatelji z vseh koncev sveta in morali do-
besedno čez noč napisati krvavo zgodbo na določeno 
temo. Že zgodaj je Renato Bratkovič spoznal, da ustvarja 
noir literaturo, ki jo je še najbolje definiral eden od ude-

ležencev festivala Alibi: »… Kriminalka vzpostavlja red 
tam, kjer je kaos, noir pa povzroča kaos tam, kjer je red.«
Kriminalko Plavalec je Renato Bratkovič začel pisati leta 
2018, idejo pa je dobil med plavanjem na dopustu v 
Črni Gori, ko je v mislih videl sceno plavajočega trupla 
in pomisli: »Kaj, če bi ...?« in začel razvijati idejo, iz kate-
re se je postopoma razvil napet kriminalni roman, saj je 
avtor zadevo sprva dojemal kot zgodbo. Le-ta se odvija 
med Mariborom in izmišljenim primorskim mestecem 
Berkani. Zanimivo je, da primer v sodelovanju z dvema 
kolegoma rešuje kriminalistka, paraplegičarka Luna Me-
sec, pripoved pa je pisana v prvi osebi. »Še sam sem bil 
presenečen, da sem sposoben napisati roman, se vžive-
ti v žensko, in le-te sedaj bolje razumem,« pravi Renato 
Bratkovič. Zgodba Plavalec se je med pisanjem razvijala 

Foto: Marijana Krištof
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ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV BRALNO 
SPODBUJEVALNEGA 
PROJEKTA 
POLETAVCI 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica se je med 
letošnjimi počitnicami že drugo leto zapored pridruži-
la BRALNEMU PROJEKTU POLETAVCI – POLETNI BRALCI, 
katerega nosilka je Mestna knjižnica Ljubljana. Projekt 
POLETAVCI je bil v naši knjižnici zelo dobro sprejet med 
mladimi bralci do 12. leta starosti, prav tako pa tudi med 
njihovimi starši.  Razveselili so se bralne spodbude, ki so 
jo otroci vzeli zelo resno in odgovorno. Med počitnicami 
so izbrali 30 dni in brali 30 minut na dan. Prebrano so za-
pisovali v bralni seznam, starši pa so s podpisom potrdili, 
da so njihovi otroci res brali. 
Namen projekta je bil spodbujati branje tudi v času po-
čitnic. Otroci so lahko brali karkoli (knjige, revije, časo-
pise …). Pomembno je bilo, da 
je otrok vztrajal pri branju tako 
dolgo, da ga je zgodba posrka-
la vase in mu postala zanimiva. 
Ob tem pa mu je bogatila zna-
nje, bralne navade in govor ter 
širila besedni zaklad in njegovo 
širino obzorja. Pomembno je, 
da so otroci s pomočjo branja v 
projektu sami prišli do spozna-
nja, da so v veščini branja nap-
redovali in jim je le-to postalo 
rutina in dobra navada za vse 
dni v letu.
Projekt POLETAVCI je v Knjižni-
ci Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica in vseh njenih enotah 

zaključilo 217  mladih bralcev. Za njih smo pripravi-
li zaključno prireditev z gledališko glasbeno predstavo 
Miškinega Gledališča – Pesmice s podstrešja, v kateri je 
na zaprašenem starem podstrešju pomagal obuditi sta-
re slovenske ljudske pesmi kar Dejan Dogaja. Prav vsi so 
ob gledanju predstave uživali in aktivno sodelovali. Sle-
dilo je žrebanje glavne nagrade – igre badminton, ki je 
razveselila Tineta Kebra. Letos je projekt v naši knjižnici 
zaključil tudi NajPoletavec, ki je prejel posebno prizna-
nje in nagrado. Vsem ostalim POLETAVCEM, ki so nam 
izpolnjene bralne sezname vrnili, smo podelili  priznanja 
in majice.
Projekt bomo za svoje mlade bralce ponovno pripravili v 
naslednjih poletnih počitnicah. Vsem iskrene čestitke in 
pozdrav do naslednjega bralnega izziva.

Tanja Jakolič

KNJIŽNICA

Foto: Tanja Jakolič

sproti, zapleti (pa tudi žrtve) so se vmes spreminjali. Iz 
romana veje empatija avtorja do svojih junakov, kar daje 
delu še posebej močan pečat.
Renato Bratkovič vidi Plavalca kot 8-delno serijo, na-
tančno vidi, kje bi se epizode zaključevale in začenjale. 

Sam pravi, da ima bolj scenaristični stil pisanja in celo-
ten roman ima namen preliti v scenarij. Vsaj tako dobra 
novica za bralce je tudi, da ima avtor nekaj prizorov že 
napisanih za nadaljevanje zgodbe.

Saša Šega Crnič
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PREDSTAVITEV 
PROJEKTA 
SLOVENSKE LJUDSKE 
PRAVLJICE
ZA LAHKO BRANJE
V osrednji knjižnici smo gostili Jano Tittl, ki je ena izmed 
treh soavtoric prirejenih slovenskih ljudskih pravljic, ki 
so izšle v obliki lahkega branja. Projekt Zbirka slovenskih 
ljudskih pravljic v lahkem branju je sofinanciran s strani 
Ministrstva za kulturo v okviru razpisa za (so)financiranje 
projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in 
razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 
2022. Poleg predavateljice sta pri projektu kot avtorici 
sodelovali še Ingrid Babič Podržaj in Nika Gabrijelčič.  
Lahko branje je namenjeno otrokom ali odraslim, ki be-
sedilo težje razumejo ali berejo. V obliki lahkega branja 
so 'težke' stvari napisane lažje, nikakor pa ne otročje ali 
dolgočasno.  
Zaradi pogosto neprimerne, maloštevilne literature, ki je 
na voljo v obliki lahkega branja, so se avtorice odločile, 
da se prijavijo na razpisani projekt. Izšlo je sedem pravljic 

v lahkem branju, in sicer: O povodnem možu, O treh gra-
hih, Zlata ptica, Bela kača s kronico, Pastirček, Zdravilno 
jabolko in Deklica Veka. Za takšen izbor pravljic so se av-
torice odločile predvsem zaradi ohranjanja in podpore 
kulturni dediščini. Prav tako so iz enakega razloga v be-
sedilih ohranjale pogovorne besede. Da so bili besedilo 
in ilustracije tik pred izdajo ustrezni, je bilo potrebnega 
veliko testiranja ter preverjanja s testnimi bralci, kar je 
terjalo ogromno časa. 
Pogosto pozabimo ali pa se tega premalo zavedamo, da 
imamo pravico do branja prav vsi.

Tanja Jakolič

OTVORITEV NOVIH 
PROSTOROV 
KNJIŽNICE NA 
KEBELJU 
V četrtek, 6. oktobra 2022, smo v naši krajevni knjižnici 
na Keblju svečano otvorili nove prostore. Ob otvoritvi so 
spregovorili in slovesno prerezali trak direktorica knjižni-
ce Patricija Breznikar, predsednik KS Kebelj Jože Turner 
in župan občine Slov. Bistrica dr. Ivan Žagar. Kulturno so 
dogodek obogatili učenci OŠ Kebelj in Oktet Lipa Kebelj, 
za prijetno druženje in pogostitev pa je poskrbela kra-
jevna skupnost. 
Knjižnica na Keblju deluje že 21 let, zato smo se njene 
razširitve zelo veselili in jo težko pričakovali. Tako smo 

pridobili oddelek za odrasle, oddelek za mladino, ča-
sopisno čitalnico in bukvarnico. Še posebej so novega 
prostora veseli mladi, ki se v njem zelo radi zadržujejo. 
Želimo si, da bi zraven otrok, ki nas pogosto obiskujejo, 
privabili še več odraslih bralcev, saj se je naša knjižnična 
zbirka precej povečala in obogatila. In še kako so tudi 
za današnji čas aktualne besede Toneta Pavčka: »Če ne 
bomo brali, nas bo pobralo.«
Vabimo vas, da  nas obiščete v tem prelepem kraju naše-
ga Pohorja, ki zraven knjižnice in knjig ponuja tudi mno-
go drugih zanimivosti.

Aleksandra Repnik Merc

KNJIŽNICA

Foto: Tanja Jakolič

Foto: Nada Medved
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V ponedeljek, 10. oktobra, smo v osrednji knjižnici v Slo-
venski Bistrici gostili Veroniko in mag. Uroša Plantana, 
mednarodno priznana vrhunska strokovnjaka za ugota-

vljanje vzrokov bolezni po načelih tradicionalne evrop-
ske medicine. Poglabljata se v prave vzroke bolezni, kajti 
kot pravita, je težko najti rešitev, če ne poznamo vzroka 
težave. 
V pogovoru s prisotnimi sta se predavatelja osredotočila 
na tematiko Hildegardine medicine o težavah z želod-
cem, pri tem sta izpostavila, da bi ljudje morali manj bra-
ti sodobne študije in bi morali bolje prisluhniti svojemu 
telesu, saj nam bo le-to samo sporočilo, kaj je narobe. 
Hildegarda iz Bingna je bila nemška opatinja, meniška 
voditeljica, mistikinja, pisateljica in ljubiteljska skladate-
ljica. Njeno delo na področju receptov in nasvetov za 
zdravje se od klasične znanstvene medicine ločuje le po 
načinu zdravljenja, saj ne zdravi le simptomov, temveč 
poskuša najti vzrok bolezni in ga odstraniti.
Prisotni na prireditvi so za to tematiko pokazali veliko za-
nimanja in so predavateljema zastavili številna vprašanja 
na temo zdravilnih rastlin in kako jih pravilno uporabljati.

Doroteja Fric

KNJIŽNICA

V septembru in oktobru sta bili v Knjižnici Josipa Vošnja-
ka  Slovenska Bistrica na ogled dve razstavi. 32. Dnevi 
evropske kulturne dediščine in 10. Teden kulturne de-
diščine sta letos potekala pod sloganom (Vz)Trajnostna 

dediščina. Bibliotekarka Janja Pepelnak je v ta namen v 
vitrinah pripravila razstavo Stara kmečka opravila med 
Pohorjem in Bočem. Nekoč je bilo namreč na podeže-
lju kmetovanje edini vir preživetja. Na razstavi pa so bila 
predstavljena orodja, ki so se uporabljala pri najrazličnej-
ših kmečkih opravilih. 
Skozi štiri letne čase pa nas je z razstavo tradicionalno 
slikanih ilustracij popeljala domačinka Hana Nekrep, m. 
inž. arhi. Pravljice skozi letne čase je bil naslov razstave, 
kjer so nas po razstavi popeljali slovenski pravljični in 
etnološki liki, kot so kurenti, vile, parklji, čarovnice, kjer so 
tudi morda strašni liki oživeli na zabaven in ljubek način.

Natalija Stegne

V torek, 11. oktobra, je v prostorih Knjižnice Josipa Vošnja-
ka Slovenska Bistrica potekala brezplačna usnjarska de-
lavnica za otroke, ki jo je vodil usnjarski mojster Boštjan 
Golob. Otrokom je predstavil orodja in materiale, ki so jih 
kasneje uporabljali ob izdelavi izdelkov. Otroci so si izdelali 
usnjene okraske za ogrlice, zapestnice in obeske za ključe. 
Vsem svojim izdelkom pa so dodali kanček svoje domišlji-
je. Namen delavnice je bil otrokom predstaviti že skoraj 
pozabljeno obrt usnjarja in učenje novih veščin, sodelo-
vanje ter spoznavanje materialov, ki so jim do sedaj mor-
da bili nepoznani. Otroci so bili z izkušnjo zadovoljni in so 
z navdušenjem domov odnesli svoje izdelke.

Darja Kolar

USNJARSKA 
DELAVNICA

RAZSTAVE IZ 
KNJIŽNICE

HILDEGARDINA 
MEDICINA PRI 
TEŽAVAH Z 
ŽELODCEM

Foto: Doroteja Fric

Foto: Patricija Breznikar

Foto: Natalija Stegne
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ŠAHOVSKI KLUB 
IMPOL SLOVENSKA 
BISTRICA 
EKSPRESNO NAZAJ V 
NAJVIŠJO ŠAHOVSKO 
LIGO 
Jesenski meseci zdaj že tradicionalno predstavljajo otvo-
ritev nove šahovske sezone. Tako se je tudi letos med 
septembrom in oktobrom odigrala 1. Članska liga vzhod, 
tekmovanje, ki najboljšim klubom ponuja priložnost za 
uvrstitev v Državno člansko ligo, najelitnejše šahovsko 
tekmovanje pri nas. Po skoraj desetletju igranja v naj-
močnejši šahovski ligi je lani po napetem zaključku sto-
pničko nižje stopil tudi naš šahovski klub. A ne za dol-

go. Po zelo suverenih predstavah so letos že krog pred 
koncem rešili vprašanje o napredovanju in na koncu z 
odličnim 2. mestom potrdili vrnitev v vrh slovenskega 
šaha. Klub so zastopali Žan in Aljoša Tomazini, Primož Ri-
egler, Kristijan Breznik, Simon Špacapan, James Tomazin, 
Simon Kotnik, Dejan Košir in Marjan Svenšek. Naslednje 
leto lahko pričakujemo napete boje za obstanek, v pri-
meru okrepitev pa morda upamo celo na kak še vidnejši 
rezultat.

Mateja Tomazini



MARTINOVANJE
v Slovenski Bistrici

11. 11. 2022 ob 11.11 uri
na parkirišcu pri parku

Organizatorji: Občina Slovenska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z društvom vinogradnikov 
Ritoznojčan in Konzorcijem Ritoznojčan.

Krst mošta, mlado vino in kulinaricne dobrote!

Ansambel Petka
Harmonikarji Nina Jamnika

Folklorna skupina Lojze Avžner Zgornja Ložnica
Ansambel Pika Si


