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Za nami je že 74. tradicionalna prireditev CVETNI PETEK –
KRAMARSKI SEJEM, ki je potekal 8. aprila 2022. Po naši oceni
je prireditev v celoti uspela, obiskalo pa jo je okoli 3000 obiskovalcev. Organizacija in izvedba prireditve sta bili več kot
deset let zaupani Svetu KS Pohorskega odreda oziroma po-
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sameznim članom. Zaradi vse več zahtev in pridobitve različnih dovoljenj in soglasij je nekako prišel tudi trenutek, da v
naslednjem letu organizacijo prireditve prepustimo strokovnim službam oziroma institucijam.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti za vsa ta leta uspešnega
sodelovanja:
−županu dr. Ivanu žagarju, Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica za posluh in podporo pri organizaciji in izvedbi
prireditve, za vsa izdana dovoljenja in soglasja;
−Komunali, d. o. o., za pomoč pri izvedbi varovanja prometnih površin;
−KTV Slovenska Bistrica in Panorami za medijsko promocijo;
−gospodarski družbi EKOREN, d. o. o., za vsa leta pomoči pri
pripravi in spravilu sejemskega prostora;
−gasilkam in gasilcem PGD Zgornja Bistrica, ki so nam v vseh
teh letih s svojo prisotnostjo pomagali pri varovanju prireditev.
Še posebej pa se želimo zahvaliti godbenikom KUD-a pihalne godbe Spodnja Polskava za vsa leta, ki so s svojimi skladbami popestrili sejemske prireditve. Prav tako pa zahvala
tudi vsem plesalkam Twirling kluba Sašo iz Slovenske Bistrice za vse njihove prečudovite plesne nastope.
Naša edina želja pa je, da ta tradicionalna prireditev ostane
in se ohrani tudi v naslednjih letih z novo energijo, vizijo in
novimi ljudmi.

Za Svet KS Ludvik Repolusk

INFORMATOR
V NOVI PODOBI

V nekoliko posodobljeni podobi je pred vami druga letošnja
številka občinskega glasila Informator. Izdajatelj glasila je
od 1. januarja 2022 RIC Slovenska Bistrica, ki je poleg drugih
dejavnosti, ki jih opravlja, prevzel tudi dejavnosti Javnega
zavoda za informiranje Slovenska Bistrica. RIC je torej odslej
izdajatelj dveh medijev, in sicer lokalnega televizijskega
programa TV Studio Bistrica ter občinskega tiskanega glasila Informator. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je
namreč konec leta 2021 sprejel sklep o pripojitvi Javnega
zavoda za informiranje Slovenska Bistrica k Razvojno informacijskemu centru Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd
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100 let
Planinskega društva
Slovenska Bistrica
Foto: osebni arhiv

Planinsko društvo Slovenska Bistrica bo junija letos obeležilo
100. obletnico. Na začetku je društvo štelo 62 članov, načelnik je bil Štefan Vodušek. Od takrat dalje je Planinsko društvo
zaznamovalo precej dogodkov, veselih, navdihujočih in tudi
tragičnih. Izredno veseli in ponosni so bili bistriški planinci,
ko so leta 1934 odprli svojo prvo kočo pri Treh kraljih.
Posebej je treba poudariti tragično nesrečo v Dibonovi smeri
v Špiku, kjer se je leta 1952 ubilo kar pet članov alpinističnega odseka. Po tej nesreči je za nekaj let prenehalo aktivno
delovanje na področju alpinizma.
Zato je bilo toliko več veselja, ko je leta 1973 alpinistični odsek ponovno zaživel ter v naslednjih desetletjih nizal svetovne uspehe v preplezanih smereh in osvojenih vrhovih.
Seveda pa ne smemo pozabiti leta 2009, ko so bila dokončno urejena lastniška razmerja vseh nepremičnin v lasti planinskega društva, in nato leta 2010, ko se je začela gradnja
nove koče. Vmes pa veliko zanimivih izletov, organiziranih
kar 50 planinskih plesov in še več veselih srečanj v prijetni
družbi med vrhovi slovenskih gora. 100 let je dolgo obdobje
in v tem času se je društvo kdaj znašlo v krizi. Glavni razlog
je bil vedno zaradi gospodarske dejavnosti, ki jo je vseskozi
vodilo. Tako se je znašlo v velikih težavah v obdobju od 1965
do 1972, ko je bilo društvo pred skoraj nerešljivimi težavami. Dohodki društva so bili preskromni, da bi lahko odplačevali kredit za dokončanje in hkrati vzdrževanje drugega
dela koče pri Treh kraljih. Podobne težave so se dogajale leta
1991 zaradi denacionalizacije nepremičnin in pozneje od
leta 2000 do leta 2007, ko so kočo pri Treh kraljih upravljali
različni nepošteni in koristoljubni najemniki in je bilo uničeno skoraj vse premoženje planinskega društva. Številno
članstvo društva je stalnica, ki ji vedno sledimo. V zadnjih
štirih letih se giblje med 350 do 400 članov. Med njimi je največji delež mladih, to je predšolske in šolske mladine. Njiho-
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vo število se giblje med 150 do 200. Izjema je bilo le preteklo
leto 2021, ko so zaradi ukrepov, vezanih na pandemijo, bile
prepovedane vse dejavnosti v vrtcih in v šolah.
V okviru društva deluje več odsekov, katerih načelniki skrbijo za izvajanje aktivnosti. Tako imamo v društvu organiziran
odsek markacistov, vodniški odsek, mladinski odsek in odsek Fosili, v katerega se vključujejo planinci, starejši od 65 let.
Pri oblikovanju našega poslanstva rdečo nit predstavljajo
varovanje narave, skrb za urejene poti in kulturna dediščina
Pohorja kot nam našega najbližjega »hriba«. Med drugim je
društvo zadolženo z urejanje in markiranje kar 30 kilometrov
planinskih poti. Vse tri potekajo po gozdovih Pohorja. Zadnja tri leta smo se posvetili predvsem urejanju izpostavljenih
in nevarnih mest na poti skozi Bistriški vintgar. Veliko pomoč
pri izvedbi nam je namenila občina, ki je prispevala material
za izdelavo mostnic in stopnic. Spravilo lesa in vsa konstrukcijska dela pa so bila narejena s prostovoljnim delom članov.
Večna želja večine članov planinskega društva je bila, da se
po ureditvi lastniških razmerij začne gradnja nove koče –
Štuhčeve koče. Gradnja se je začela leta 2010 in bila v dveh
letih dokončana do faze, kot je sedaj vidna. Da bi koča lahko
zaživela, bo društvo moralo zbrati še nekaj sredstev ali najti
najemnika, ki bi bil pripravljen investirati v dokončanje gradnje. Moram pa poudariti, da društvo nameni vsak najmanjši
del prihodkov v dokončanje notranjih prostorov. Prav tako
sodelujemo na občinskih in medobčinskih razpisih in smo
tako do zdaj že opremili dva prostora za namen delavnic
predšolskih in šolskih otrok in pred kočo opremili geo vrtec.
To leto bo za nas še posebej pomembno in bomo našo obletnico praznovali skoraj vsak mesec. Na poti v novo stoletje
imamo še veliko želja. Predvsem želim društvu uspešno delovanje še naslednjih sto let z zagnanim in delovnim vodstvom in številnim članstvom. Zato ob tej priložnosti vabim
vse Bistričane, ki še razmišljajo o planinski dejavnosti, da se
nam pridružijo. Želimo tudi dokončati planinsko kočo in ji
dati življenje in da bo nudila zavetišče pohodnikom, usmerjala z informacijami in nudila možnosti za druženje na tematskih srečanjih.
Ob tej priložnosti vabimo vse planince in tudi druge občane
Slovenske Bistrice, da se nam pridružijo na naših prireditvah
in izletih ter da praznujejo z nami 100 let Planinskega društva
Slovenska Bistrica. Ne smemo pozabiti na cicibane planince
in mlade planince, za katere njihove mentorice organizirajo
izlete, ki imajo dodatne vsebine, vezane na varstvo in ravnanje v naravi. Organiziranih je tudi več delovnih akcij za označevanje in popravilo poti ter urejanje okolice pri Treh kraljih.

Breda Jurič, predsednica Planinskega društva Slov. Bistrica
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Spoštovane občanke in občani!

Za pravilno naslavljanje vaših potreb po pridobivanju raznih soglasij, dovoljenj, dokumentov…, vas na naslednjih

ORGANIZACIJA IN NALOGE
OBČINSKE UPRAVE

OBČINA

straneh seznanjamo katere postopke za pridobivanje navedenih dokumentov vodi UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA in
katere OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, ki sta dve ločeni instituciji.
snage in javnih površin;
−priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje male komunalne čistilne naprave;
−izdajanje soglasij za začasno uporabo javnih površin.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

(mag. Branko Žnidar, kontakt: 02 843 28 10, e-pošta: obcina@
slov-bistrica.si)
−Vodi občinsko upravo.

(vodja: mag. Branko Žnidar, kontakt: 02 843 28 10)
−priprava in objava javnih razpisov za:
•sofinanciranje zavarovalne premije v kmetijstvu (izdaja odločb),
•sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva (izdaja pogodb),
•sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma (izdaja sklepov),
•pridobitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (izdaja
pogodb),
•sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk (izdaja
odločbe),
•subvencioniranje obrestne mere za investicijska posojila v
kmetijski dejavnosti,
•subvencioniranje obrestne mere za investicijska posojila za
razvoj obrti in drobnega gospodarstva (izdaja sklepa);
•sofinanciranje obnove fasad objektov varovanih kot kulturna
dediščina (izdaja pogodb)
−izdaja potrdila EKRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) o prejemu sredstev iz občinskega proračuna
−prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji po prejemu sklepa o elementarni nesreči;
−dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem;
−dodeljevanje poslovnih prostorov v najem;
−izdaja dovoljenja za uporabo zvočnih naprav;
−izdaja potrdila o obratovalnem času gostinskega obrata;
−izdaja soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
(vodja Irena Jereb, kontakt oddelka: 02 843 28 20)
−Organizacija šolskih prevozov za osnovnošolce;
−denarna pomoč ob rojstvu otroka;
−oprostitev plačila vrtca ob daljši odsotnosti;
−podelitev koncesije za izvajanje programov vrtca;
−podelitev koncesije za izvajanje zdravstvene/lekarniške dejavnosti;
−izdaja mnenja o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini, ki je opredeljena kot kulturni spomenik lokalnega
pomena;
−dodelitev štipendij za študente;
−izvedba javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih, športnih,
mladinskih in humanitarnih programov in projektov ter programov društev upokojencev;
−izvedba investicij s področja vzgoje in izobraževanja, športa,
kulture, sociale in zdravstva.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
(vodja: Janja Mlaker, kontakt oddelka: 02 843 28 30)
−Priprava občinskega prostorskega načrta in prostorskih izvedbenih aktov (OPPN);
−izdajanje potrdil o namenski rabi prostora ter lokacijskih informacij;
−odmera komunalnega prispevka;
−izdajanje soglasij za posege in gradnjo v varovalnem pasu
občinskih cest;
−izdajanje dovoljenj za ureditev cestnih priključkov na javno
cesto;
−izdajanje odločb za zaporo ceste;
−izdajanje dovoljenj zaradi del na javni cesti;
−izdajanje dovoljenj za postavitev neprometnih znakov in turistične signalizacije;
−izdajanje projektnih pogojev in mnenj s prometnega vidika
ter z vidika skladnosti s prostorskimi akti;
−izdajanje soglasij za uporabo javnih površin;
−sodelovanje pri vzdrževanju in urejanju občinskih cest, javne
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ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
(vodja: mag. Janja Tkavc Smogavec, kontakt oddelka: 02 843 28 22)
−urejanje premoženjsko pravnih razmerja v zvezi o občinskimi zemljišči;
−izdajanje potrdila o ne/uveljavljanju predkupne pravice;
−pripravljanje pogodbe o podelitvi služnostnih pravic na javnih in občinskih nepremičninah;
−vodenje postopkov za nakup/prodajo občinskega premoženja;
−pripravljanje pogodbe za najem občinskih zemljišč;
−sodelovanje pri geodetskih postopkih odmer občinskih cest;
−urejanje baze nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

OBČINA, UPRAVNA ENOTA

april 2022

na podlagi prejema sprememb podatkov;
−izdajanje odločb o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
OBČIN SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN
MAKOLE
(vodja: mag. Robert Vrečko, kontakt oddelka 02 843 28 30)
Nadzoruje izvajanje predpisov občine ustanoviteljice in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo za nadzor. Najpogosteje
se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo:

19. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
Foto: Aleš Kolar
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je v sredo, 6. aprila, sešel na 19. redni seji. Svetniki so obravnavali 17 točk.
Pri točki dnevni red je občinski svetnik Slovenske nacionalne
stranke Matej Španinger predlagal, da se dnevni red dopolni
z dvema točkama: z obravnavo poročila nadzornega odbora občine in z razpravo zaradi njegove izločitve pri 16. točki
18. redne seje občinskega sveta. O prvem predlogu svetniki
niso glasovali, saj bodo to točko obravnavali na prihodnji seji
občinskega sveta. Za drugi predlog pa so svetniki glasovali
poimensko, 13 svetnikov je bilo za in 17 proti, zato tudi ta
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−nadzor nad občinskimi cestami,
−nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
−nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih
in padavinskih voda,
−nadzor prometa na občinskih cestah in državnih cestah v
naseljih.

CIVILNA ZAŠČITA IN POŽARNA VARNOST
(poveljnik civilne zaščite: Branko Hojnik, kontakt: 02 843 12 86)
−Skrb za požarno varnost in organizacija reševalne pomoči;
−organiziranje pomoči in reševanja za primere elementarnih
in drugih nesreč.
točka ni bila uvrščena na dnevni red.
Občinski svet je v nadaljevanju potrdil zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2021. Sprejel je tudi pravilnika
o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za
potrebe vrtičkarstva in o sofinanciranju ljubiteljske kulture
na območju Občine Slovenska Bistrica ter letni program ljubiteljske kulture za leto 2022. Svetniki so se seznanili tudi s
poročilom o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini v letu 2021, s trendi varnostnih pojavov na
območju občine v preteklem letu in s poročilom o delu
medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja
občinskega programa varnosti občine v letu 2021. Potrdili so
tudi investicijski projekt za drugo fazo rekonstrukcije lokalne ceste Visole–Tinje in podali soglasje k delu plače za redno
delovno uspešnost ravnateljem in direktorjem javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, za
lansko leto.
Več o seji je na voljo na povezavi: https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/19-redna-seja-obcinskega-sveta

T. A.

RAZPISI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 843 28 20, faks: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slov-bistrica.si, uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, na osnovi Pravilnika
o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
(Ur. l. RS, št. 55/13, 34/15) obvešča društva upokojencev, da bo javni razpis
za sofinanciranje društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v
letu 2022 objavljen na spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica, na naslovu:
www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z izpolnjenimi obrazci
razpisne dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami.
Kandidati bodo lahko razpisno dokumentacijo prejeli v času od 19. 4. 2022 do
3. 5. 2022 v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,

2310 Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti na naslovu: obcina@slov-bistrica.si.
Razpisna dokumentacija bo od 19. 4. 2022 do 3. 5. 2022 objavljena tudi na
spletni strani Občine Slovenska Bistrica, na naslovu: www.slovenska-bistrica.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjem
naslovu:
-OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Zlatka Mlakar, tel. št.: 02 843 28 42, faks: 02/843 28
50, e-mail: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.
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ORGANIZACIJA IN NALOGE
upravnE enotE
Na upravni enoti vodijo upravne postopke na I. stopnji in izvajajo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih
ministrstev. Izdajajo osebne izkaznice, potne listine, vozniška
dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejajo odobritev pravnih poslov
s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju
vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni so
tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem
ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

ODDELKI UPRAVNE ENOTE:
Oddelek za kmetijstvo in okolje
Na oddelku za kmetijstvo in okolje opravljajo naslednje storitve:
•izdajanje in spremembe gradbenega dovoljenja,
•izdajanje gradbenih dovoljenj za nezahteven objekt,
•izdajanje dovoljenj za objekt daljšega obstoja,
•izdajanje dovoljenj za legalizacijo objektov,
•izdajanje uporabnih dovoljenj,
•odmerjanje nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora,
•izdaja dovoljenj za poseg v naravo,
•izdajanje soglasij za promet z nepremičninami na zavarovanem območju,
•izdaja odločb o razlastitvi in o omejitvi lastninske pravice,
•izdaja odločb o vrnitvi razlaščenih nepremičnin,
•izdaja odločb o vpisu v register upravnikov stavb in o izbrisu
iz registra,
•izdajanje dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev,
•podelitev licenc za izvajanje dimnikarskih storitev in izdajanje
dimnikarskih izkaznic,
•vodenje registra agrarnih skupnosti,
•agrarne operacije,
•izdajanje odločb o pripustnih postajah,
•izdajanje odločb o obnovi vinograda,
•pridobitev statusa kmeta,
•izdajanje odločb v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči,
gozdovi in kmetijami,
•odločanje o zaščitah kmetij,
•izdajanje dovoljenj za dopolnilne dejavnosti na kmetijah in vodenje registra dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
•vodenje registra kmetijskih gospodarstev,
•vodenje registra pridelovalcev grozdja in vina,
•točka SPOT (e-VEM):registracija samostojnega podjetnika ali
enostavne družbe z omejeno odgovornostjo: spremembe,
izbrisi, prijave in odjave v zdravstveno zavarovanje za podjetnike, oddaja davčnih podatkov, vloge za dodelitev identifikacij-
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skih številk za DDV, vloge za obrtno dovoljenje, dodelitev pooblastil za procesna dejanja za podjetnike,...
•prijava osebnega dopolnilnega dela prek spletnega portala
AJPES in prodaja/izdaja vrednotnic za osebno dopolnilno delo.
Kontakt:
Upravna enota Slovenska Bistrica : Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 805 55 00, ue.slbistrica@gov.si
Sonja Dežman Nemec , vodja
Oddelek za kmetijstvo in okolje: tel.: 02 805 55 54, ue.slbistrica@gov.si

Oddelek za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve
Na oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve opravljajo naslednje naloge:
•odločanje o statusu in pravicah vojaških invalidov, civilnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja,
•izdajanje evropskih kartic ugodnosti za invalide,
•hramba statutov oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov
v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ter delodajalcih,
•odločanje o pravici do tehničnega pripomočka in izdaja
vrednotnic za nabavo priznanega tehničnega pripomočka,
•odločanje o pravici do prilagoditve vozila in izdaja vrednotnic
za plačilo priznane prilagoditve vozila,
•odločanje o pravici do psa pomočnika,
•svetovanje strankam in nudenje splošnih informacij o urejanju upravnih zadev pri upravni enoti,
•upravne overitve podpisov, fotokopij oz. prepisov in garantnih pisem,
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA,
•izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
•izdaja izpisov iz zemljiške knjige.
Kontakt: Upravna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 805 55 00, ue.slbistrica@gov.si
mag. Darka Valent , vodja
Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve: tel.: 02 805 55 18, darka.valent@gov.si

Oddelek za upravne notranje zadeve
Na oddelku za upravne notranje zadeve upravne enote Slovenska Bistrica nudijo naslednje storitve:
•izdajanje osebnih izkaznic,
•izdajanje potnih listov in obmejne prepustnice oziroma kmetijskega vložka,
•izdajanje vozniških dovoljenj,
•izdajanje parkirnih kart,
•registracija motornih in priklopnih vozil,
•odjava motornega in priklopnega vozila iz prometa,
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•oprostitev plačila letne dajatve za uporabo osebnega vozila,
•vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje,
•prijava in sklenitev zakonske ali partnerske zveze,
•izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnega registra, matičnih in
državljanskih knjig ter registra prebivalstva,
•prijava rojstva,
•priznanje očetovstva,
•prijava smrti,
•sestava smrtovnice,
•izdajanje dovoljenj za javne prireditve in javne shode,
•izdajanje dovoljenj za zbiranje prostovoljnih prispevkov,
•izdajanje dovoljenj za orožje in eksplozive,
•prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma začasnega
prebivališča,

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

•posredovanje osebnih podatkov s področja upravnih notranjih zadev,
•potrjevanje podpor volivca,
•priglasitev na teoretični in praktični del vozniških izpitov
vseh kategorij,
•izdajanje dovoljenj za učitelja vožnje, dovoljenj za učitelja
prometnih predpisov in dovoljenj za strokovnega vodjo avto
šole,
•registracija društev,
•ugotavljanje in sprejem v državljanstvo Republike Slovenije,
•sprememba osebnega imena,
•ugotavljanje dejanskega stalnega ali začasnega prebivališča,
•izdajanje dovoljenj tujcem za bivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 843 28 20, faks: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slov-bistrica.si,
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, na osnovi Pravilnika
o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
(Ur. l. RS, št. 34/2015) obvešča humanitarna društva, da bo javni razpis za
sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v
letu 2022 objavljen na spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica, na naslovu:
www.slovenska-bistrica.si.
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z izpolnjenimi obrazci
razpisne dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami.
Kandidati bodo lahko razpisno dokumentacijo prejeli v času od 16. 5. 2022 do
30. 5. 2022 v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo bodo lahko zahtevali tudi po
elektronski pošti na naslovu: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.
Razpisna dokumentacija bo od 16. 5. 2022 do 30. 5. 2022 objavljena tudi na
spletni strani Občine Slovenska Bistrica, na naslovu: www.slovenska-bistrica.si.
Način in rok oddaje
O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za splošne in pravne zadeve
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Prijavo z vsemi ustreznimi prilogami lahko kandidati pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora
biti razviden pripis »RAZPIS – HUMANITARNA DRUŠTVA«, na hrbtni strani pa
naslov kandidata.
Prijave morajo biti predložene vložišču Občine Slovenska Bistrica najpozneje do
30. 5. 2022. Po tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve
sredstev ne upoštevajo.
Kontakt:
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjem naslovu: Zlatka Mlakar, tel. št. 02 843 28 42, faks: 02 843 28 50, e-mail: zlatka.
mlakar@slov-bistrica.si.
Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po
telefonu.

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2/843 28 10, + 386 2/843 28 04 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve, na osnovi
Pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za potrebe
vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 16/22) obvešča občane Slovenske Bistrice, da je
na spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica na naslovu: www.slovenska–bistrica.si objavljen javni razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v
najem.
Ponudniki za najem vrtička se prijavijo na razpis z izpolnjenim prijavnim obrazcem razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v času od 11. 4. 2022 do 3.
5. 2022, objavljena je na spletni strani Občine Slovenska Bistrica, na naslovu:
www.slovenska-bistrica.si.
Način in rok oddaje
Prijavo z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora

ponudnik oddati v zaprti/zapečateni kuverti, opremljeni z obrazcem OPREMA
OVOJNICE s priporočeno pošto na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica.
Prijave morajo biti predložene v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica
najpozneje do 3. 5. 2022. Po tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja
in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
Kontakt
Vse dodatno potrebne informacije lahko ponudniki pridobijo na oddelku za
splošne in pravne zadeve pri javni uslužbenki Nežki Jurič, tel. št. 02 843 28 04,
e-pošta: nezka.juric@slov-bistrica.si.
Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po
telefonu.
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Varuhov kotiček v občini Slovenska Bistrica
Varuh človekovih pravic (Varuh) bo maja v občini Slovenska Bistrica odprl Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju,
kjer živijo. Varuhov kotiček bo opremljen s stojalom, na
katerem bodo prebivalkam in prebivalcem na voljo koristne informacije o delu Varuha v obliki zloženk in brošur.
Ali je Varuh človekovih pravic pravi naslov za mojo težavo?
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je
neodvisna državna institucija, ki ima podlago za delovanje v Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu o varuhu človekovih pravic. V Sloveniji imamo Varuha od leta
1995 in je znak razvite demokratične družbe. Trenutni
varuh človekovih pravic je Peter Svetina.
Se lahko obrnem na Varuha, če menim, da državni organi kršijo moje pravice?
Da. Temeljno poslanstvo institucije Varuha človekovih
pravic je, da bdi nad tem, da različni organi v Sloveniji
pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Preiskuje nezakonito in nepravilno delo državnih organov (upravna
enota, center za socialno delo, davčna uprava, inšpektorati, ministrstva, državni zbor in drugi oblastni organi), organov lokalne samouprave (občina, občinska ali
mestna uprava in drugi občinski organi) ter nosilcev
javnih pooblastil (javne agencije, zbornice z obveznim
članstvom itd.).
Katerih sporov pa Varuh ne more reševati?
Varuh človekovih pravic ne more reševati zasebnih sporov med dvema ali več osebami. Če ste se sprli s sosedom, vam Varuh ne more pomagati rešiti tega spora.
Niti ne more vašemu delodajalcu, če je zasebnik, sporočiti, da je ugotovil, da vam krši pravice. Varuh namreč
nima neposrednih pristojnosti v
zasebnih razmerjih in do zasebnih
družb, lahko pa o zatrjevanih kršitvah
obvesti pristojne inšpekcije oziroma
organe. Sicer pa skoraj ni področja,
na katerem Varuh človekovih pravic
ne bi preverjal, ali so različni organi
posameznikom kršili pravice oziroma
svoboščine ali ne. Vsako leto Varuh
prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga posameznice in posa-
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mezniki prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim kršene
pravice.
V katerih primerih Varuh lahko posreduje?
Nanj se obračajo posamezniki ali posameznice, ker denimo center za socialno delo zavlačuje z odgovorom ali
z odločanjem o njihovi pravici. Ali pa jim občinska uprava svoje odločitve ne obrazloži ustrezno. Varuh prejema
pritožbe ljudi, ki menijo, da so policisti ali drugi državni
uradniki z njimi ravnali nespoštljivo oziroma da način
obravnave ni bil ustrezen. Nanj se obračajo tudi nezadovoljni posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani,
ali pa jim organ krši na primer pravico do zdravega življenjskega okolja. Varuh človekovih pravic tovrstne pobude posameznic in posameznikov temeljito prouči in
ustrezno odreagira. Posebej je pozoren na kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih
skupin prebivalstva.
Kaj Varuh naredi z mojo pobudo?
V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti Varuh človekovih pravic izvede samostojen in neodvisen postopek.
Pri tem se ravna po Ustavi Republike Slovenije, mednarodnem pravu človekovih pravic, zakonih in drugih
pravnih aktih. Izvede lahko tudi napovedane ali nenapovedane obiske posameznih institucij. Če ugotovi
nepravilnosti, lahko organom predlaga, naj ugotovljeno
kršitev ali nepravilnost odpravijo, kako naj jo odpravijo,
ali celo zahteva povrnitev škode. Varuh človekovih pravic sicer ne more odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti
namesto organov, ki so jo povzročili, spreminjati odločb
navedenih organov niti namesto njih odločati, lahko pa
da predloge, priporočila, kritike in mnenja. Varuh le izjemoma obravnava kršitve, ki so starejše od enega leta,
zato je pomembno, da se pravočasno obrnete nanj.
Kako se lahko obrnem na Varuha v konkretnem primeru?
Če torej menite, da so vam kršene pravice, ste se znašli v
stiski ali pa imate težave pri iskanju odgovorov oziroma
pojasnil različnih institucij ali organov, se lahko kadarkoli obrnete na Varuha človekovih pravic. Na voljo so vam
preko brezplačne telefonske številke 080 15 30, elektronskega naslova info@varuh-rs.si, lahko pa jim tudi
pišete na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56,
1000 Ljubljana.
V pomoč so vam pripravili obrazec za vložitev pobude,
ki ga lahko dobite v Varuhovem kotičku na občini ali na
spletni strani Varuha človekovih pravic. Vsi njihovi postopki so zaupni in brezplačni.
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KAKO PREŽIVETI
S POSLEDICAMI
ALKOHOLIZMA?

V družinskih skupinah Al-Anon se svojci lahko poučijo
o dejstvih o alkoholizmu in o možnostih za ukrepanje
Živeti s posledicami alkoholizma je za družinske člane
lahko uničujoče. Vendar z rednim prihajanjem na srečanja skupin Al-Anona, vsakdanjo uporabo alanonske
literature, rednimi stiki z mentorjem in s prostovoljskim
udejstvovanjem v skupnosti lahko veliko število ljudi
po vsem svetu najde nov način življenja, ne glede na to,
ali alkoholik še pije ali ne. Vsakdo, komur je pitje neke
druge osebe pustilo posledice, je v skupnosti dobrodošel in bo našel anonimno in brezplačno pomoč.
Gre za skupine, ki v Sloveniji redno delujejo že 25 let po
programu dvanajstih korakov in dvanajstih izročil in je
nastal v Ameriki pred več kot 70 leti, zaradi svoje učinkovitosti pa se je razširil po vsem svetu. Pomaga zasvojenim z alkoholom (v skupinah anonimnih alkoholikov)
in tistim, ki so zaradi tega prizadeti kot svojci alkoholikov (v družinskih skupinah Al-Anona).
Kaj je Al-Anon?
•Al-Anon je na kratko povzeto duhovni program. Ni
verski, čeprav veliko govorijo o veri, ni povezan z nobeno cerkveno ali javno ustanovo ali organizacijo; člani
so različnih ver, prepričanj, spolov, starosti, poklicev in
družbenih slojev. Drug do drugega so spoštljivi, osredotočeni na tisto, kar jih povezuje, ne ločuje.
•Al-Anon je podporni sistem, ki lahko povečuje in krepi učinke terapije. Omogoča duhovno zdravljenje in
odpre smisle za boljšo samopodobo in občutek lastne
vrednosti. Ni mišljen kot nadomestilo za individualno
svetovanje in ni primerljiv z njim.
•Al-Anon razkriva skrivnost uživanja dobrega življenja
neodvisno od treznosti nekoga drugega.
•Člani se naučijo prevzeti polno odgovornost zase.
•Ne dajejo nasvetov, ne kritizirajo izbir. Vsak si izbere
sam, koliko in kako bo deloval po programu.
•Seznanijo se s pozitivnim odgovorom na alkoholizem:
iz jeze v akcijo. Ko nekdo poskrbi zase, ne pomeni, da
alkoholika nima več rad, pomeni le, da ne dovoli, da ga
kdo rani ali z njim manipulira.
•Program, ki je na voljo v več kot 130 državah sveta in
ga strokovnjaki priporočajo svojim iskalcem pomoči.

Zavedajo se, da je alkoholizem družinska bolezen in da
jo je kot tako treba obravnavati v okviru celotne družine. Pitje je samo simptom težave, sicer bi abstinenca od
alkohola odpravila vse težave, a jih običajno ne.
•Al-Anon je pot, ki omogoča uporabnikom, da se angažirajo za zdrav način obravnavanja te bolezni.
Cilji, ki naj bi jih družinski član zasledoval v okrevanju
od posledic pitja nekoga drugega:
•naučiti se, kako se zdravo odločati in izbirati;
•razviti zdrave spretnosti komuniciranja z drugimi;
•ustvarjati in obnavljati zdrave odnose z družino, prijatelji in z drugimi;
•slediti načelom preverjenega dvanajstkoračnega programa;
•naučiti se živeti zdravo kot oseba, ki je na poti okrevanja.
Vse te cilje oseba lahko doseže, če obiskuje družinske
skupine Al-Anon. Pretrga se (nezdrava) izolacija. Pomaga ji druženje z drugimi člani, ki so živeli ali še živijo z aktivnim alkoholizmom in se zdaj počutijo bolj zdrave in
samozavestne, s katerimi lahko spregovorijo o skrbno
varovani družinski skrivnosti. Al-Anon ustvarja in nudi
okolje, ki je varno, zaupno in anonimno. Ni nujno, da
ima alkoholik postavljeno diagnozo. Pomoč v Al-Anonu lahko poišče vsakdo, ki na sebi čuti posledice pitja
nekoga drugega. Če ne poišče pomoči zase, še naprej
vzdržuje vzorec vedenja, ki omogoča pitje.
Kako prekiniti norost v alkoholični družini?
Ljudi, ki trpijo zaradi posledic pitja nekoga drugega, je
lahko prepoznati preko naslednjih vprašanj iz tako imenovanega testa CAGE (cut down, annoyed, guilty, eye
opener):
•Ste kdaj pomislili, da bi moral vaš bližnji zmanjšati pitje?
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•Ste bili v svoji družini kdaj vznemirjeni ali razdraženi
zaradi skrbi v zvezi s pitjem?
•Ste se kdaj počutili slabo ali krivi zaradi pitja nekoga
drugega?
•Je v vaši družini kdo kdaj pil navsezgodaj zjutraj, da se
umiri ali prežene mačka z rekom »Klin se s klinom zbija«?
Že en pozitiven odgovor pomeni »diagnozo« (zelo jih
skrbi za alkoholika, sebe zanemarjajo, vso pozornost
osredotočajo na nekoga drugega).
Kako prekiniti norost v alkoholični družini? Družinskega člana, ki trpi, je treba poučiti, da je dobro, da poišče
pomoč zase. »Predpiše« se mu lahko Al-Anon, ponudi
vizitka, letak, brošurica. Naj se vrne čez šest mesecev
in poroča. Mogoče tisto, kar se je v primeru družinskega alkoholizma priporočalo, do zdaj ni delovalo? Brez

ZAKLJUČEK PROJEKTA
UMETNOST ZA TURIZEM

V sredo, 30. marca, je v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski
Bistrici potekala prireditev ob zaključku aplikativnega raziskovalnega projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije. Namen triletnega projekta (www.
umetnost-za-turizem.si) je bil povezati področji znanosti in
(turističnega) gospodarstva. Partnerja pri projektu, ki je potekal od 1. aprila 2019 do 31. marca 2022, sta bila ZRC SAZU,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, in turistična agencija Sajko turizem.
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tveganja lahko poskusite z Al-Anonom. Al-Anon je anonimna skupnost. Ne vodimo nobenih evidenc ali seznamov svojih članov. Vedno pazimo, da ščitimo anonimnost drug drugega kakor tudi vseh članov Al Anona
in AA ja. Za vključitev v program ni potrebna zdravniška
napotnica. Skupnost Al-Anon nima predpisane članarine, podpirajo jo člani, ki po srečanju skupine prostovoljno prispevajo za stroške v višini kave, čaja ali soka.
Srečujemo se v vseh večjih slovenskih krajih. Seznam
z urnikom srečanj skupin se nahaja na www.al-anon.si,
pišete nam lahko na info@al-anon.si.
V Slovenski Bistrici se sestajamo vsak četrtek ob 19. uri
(poletni čas) oz. ob 18. uri (zimski čas) v prostorih Slomškovega doma, Trg Alfonza Šarha 6. Dosegljivi smo na
telefonski številki 041 319 719.

V okviru projekta je bila temeljito raziskana umetnostna dediščina dela kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s poudarkom na širšem slovenjebistriškem območju, spoznanja o njej
pa so bila pretvorjena v prakso. Glavni rezultat projekta so
štirje itinerariji, ki temeljijo na kulturni dediščini, drugi rezultati pa so objave o umetnostnih spomenikih, diseminacija v
pedagoškem procesu, ozaveščanje širše javnosti o pomenu
spomenikov, fotografska razstava itd. Rezultati so presegli
pričakovanja. Izvedenih je bilo šestnajst delavnic in predavanj – s področja turizma in umetnostne zgodovine. Kar zadeva raziskovalno delo, je bilo objavljenih več kot 40 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov na temo dediščine
Vzhodne Slovenije. V okviru projekta je bilo označenih tudi
več spomenikov. V sodelovanju z župnijo Slovenska Bistrica
so bile poleti leta 2019 postavljene informativne table pri vseh
cerkvah v župniji. V sodelovanju
s podjetjem Komunala Slovenska
Bistrica so bile ob svetovnem dnevu dreves, aprila 2021, postavljene
začasne table pri desetih bistriških
drevoredih. V sodelovanju z Zgodovinskim društvom dr. Jožeta
Koropca Slovenska Bistrica je
bilo leta lani z okroglimi tablami
označenih še nekaj spomenikov
v mestnem jedru. Ravno z aktivnostmi v okviru projekta je mesto
dobilo prve splošno uveljavljene
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okrogle table, s kakršnimi so označeni spomeniki drugod
v Sloveniji. Na njih so osnovne informacije: ime spomenika, enotna identifikacijska številka iz nacionalnega registra
nepremične kulturne dediščine, vrsta spomenika in status.
Table so opremljene tudi z znakom Haaške konvencije oziroma Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in QR-kodo. Preko slednjih je možno
dostopati do opisa spomenika v slovenskem in angleškem
jeziku ter do fotografij spomenika. S takšnimi označbami so
znamenitosti dostopnejše tudi tujim obiskovalcem. Ta in nekatere druge projektne aktivnosti dokazujejo, da je projekt
dejansko uresničil svoje poslanstvo. Tako je mdr. vplival na
deležnike v lokalnem okolju in spodbudil Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica, da so takšne table namestili še na druge
spomenike v mestu, pri čemer pa so se odločili za skromnejša besedila, povzeta iz nacionalnega registra nepremične
kulturne dediščine, le v slovenskem jeziku. Nekakšno krono
raziskovalnega dela projekta predstavlja spletna razstava
Preobrazbe mesta – Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in
letom 2020 − njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb, ki je
bila na splet postavljena 8. februarja lani. Razstava postavlja
v središče 87 primerjalnih posnetkov Slovenske Bistrice in
njenih delov ter posameznih stavb. Prejšnje stanje je vzporejano s stanjem v letu 2020, ko je bilo zaradi omejevanja gibanja mesto bolj prazno kot navadno. Fotografije spremljajo
besedila o stavbah, zgodovini in o ljudeh.

POSTOPEK ODPRTJA
S.P.-JA

Samostojni podjetnik (s. p.) je fizična oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Odprtje
s.p.-ja poteka v treh korakih. Začne se z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS), nato se izvede prijavo
na Finančni urad RS (FURS) ter v obvezna socialna zavarovanja. Postopek je hiter, preprost in brezplačen.
Ustanovitveni kapital ni potreben. Na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah lahko oseba začne opravljati
dejavnost, ko je vpisana v Poslovni register Slovenije.
Oseba lahko odpre s. p.:
•od doma, na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno
potrdilo in zahtevano opremo;
•na eni od SPOT registracijskih točk(RIC Slovenska Bistrica);
•po pošti, vendar mora biti podpis na vlogi overjen.

inf rmator

V okviru prireditve je bil predstavljen tudi zaključni rezultat;
dvojezična publikacija s smernicami za oblikovanje turističnih produktov v lokalnem okolju, namenjena zlasti deležnikom v turizmu. Dostopna je tudi v PDF-obliki, in sicer na
spletni strani projekta.
Rezultate in publikacijo sem predstavila raziskovalka Simona Kostanjšek Brglez, o projektu je spregovoril tudi projektni
partner, direktor turistične agencije Sajko turizem Milan Sajko. Jernejevo pot, ki je eden osrednjih rezultatov, je predstavil župnik Jani Družovec. Prisotne so nagovorili tudi dr. Mija
Oter Gorenčič, predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, župan Občine Slovenska Bistrica dr.
Ivan Žagar, v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije
Ilona Stermecki in vodja mariborske območne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije Srečko Štajnbaher.
Program so popestrile dijakinje Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Hana Krampl, Ana Pučnik in Gaja Plohl. Prireditev je povezoval dr. Tomaž Onič.
Dogodek se je zaključil s krajšim vodenim sprehodom do
mestnega jedra, kjer se je druženje nadaljevalo ob pogostitvi, ki jo je na sedežu podjetja pripravila turistična agencija
Sajko turizem.
Simona Kostanjšek Brglez

V poslovni register se lahko vpiše oseba, ki je vpisana v
Centralni register prebivalstva (CRP) in ima v Republiki
Sloveniji pridobljeni EMŠO in davčno številko. Kot podjetnik se ne more vpisati oseba, ki:
•je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev;
•ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev:
•je bila oseba udeležena z več kot 50-% neposrednim
deležem v kapitalu d.o.o.-ja, ki je bila v zadnjem letu
izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
•ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo
Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa
v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno;
•je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi
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kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter splošno varnost ljudi
in premoženja in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.
Ob odprtju s.p.-ja na SPOT registracijski točki potrebujete:
•veljavni osebni dokument,
•davčno številko,
•izjavo lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni lastnik
ali solastnik objekta na poslovnem naslovu. Izjava se
overi na upravni enoti ali pri notarju. Izjave ni treba overiti, če lastnik objekta poda izjavo na SPOT registracijski
točki ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje
dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega
sklada.
Na podjetniško pot se je treba dobro pripraviti. To pomeni, da je treba poznati odgovore na vsa naslednja
vprašanja:
•Kakšno bo ime podjetja?
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•Kje bo sedež podjetja in kje poslovni prostor?
•Kaj bo moja dejavnost in kako jo registrirati? Kakšni so
pogoji za opravljanje dejavnosti?
•Kakšen je postopek registracije in kje ga lahko opravim?
•Ali potrebujem računovodstvo? Ali si bom poslovne
knjige vodil sam?
•Ali moram biti zavezanec za DDV?
Oseba lahko odpre tudi t. i. popoldanski s. p. Gre za
pogovorni izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost kot
postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje
ni vključen na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč
na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja). Navadno se dopolnilna dejavnost registrira, kadar gre za manjši obseg dejavnosti in posamezniku redno delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne zadošča
ali pa na ta način uresniči svojo željo po ustvarjanju in
podjetniškem udejstvovanju.
Pravni status rednega s.p.-ja in popoldanskega s.p.-ja je
enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.
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Za odprtje s.p.-ja se oseba lahko obrne na referenta
SPOT registracijske točke, osebno v prostorih RIC Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica), po
telefonu na telefonski številki 02 292 72 10 ali po e-pošti
na naslov danica.kosir@ric-sb.si.
Vir: SPOT portal (spot.gov.si), •Data d.o.o. (data.si)
Članek je pripravljen v okviru projekta SPOT svetovanje

skupni projekt
Na(j)prej lokalno!

LAS Dobro za nas skupaj z LAS Bogastvo podeželja (kot
vodilnim partnerjem) in LAS Haloze sodeluje pri projektu sodelovanja Na(j)prej lokalno. Operacija je delno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Republike Slovenije v okviru programa CLLD. Temeljni
namen projekta je spodbujanje povezovanja 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 ponudnikov v spletno
tržnico www.jemdomace.si.
V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kakovostno pridelane hrane za našo oskrbo in s
tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki
se ali ne znajo promovirati ali pa ne vidijo smisla v pro-

Turistični podmladek
Srednje šole
Slovenska Bistrica
V Sloveniji je turizem zelo pomembna gospodarska dejavnost in ocenjuje se, da bi v prihodnosti lahko postal
vodilna panoga slovenskega gospodarstva. To je mogoče le, če se bodo začeli povezovati vsi segmenti turistične ponudbe in infrastrukture.
Turizem se v Občini Slovenska Bistrica nenehno razvija.
Ne moremo trditi, da je vodilna gospodarska dejavnost,
ker vidimo še obilo razvojnih možnosti. Verjamemo, da
nam manjka predvsem inovativnosti, torej novih možnosti ponudbe, ki jih človek 21. stoletja potrebuje za
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Podravje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Danica Košir, SPOT-svetovalka
na RIC Slovenska Bistrica

mociji ter mreženju in povezovanju z drugimi lokalnimi
deležniki. Eden od glavnih razlogov sodelovanja med
LAS-i so naravne povezave med deležniki v lokalnem
okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in
ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih
verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji pri tem projektu,
smo združili vse obstoječe resurse v smislu predhodno
že uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS in bomo poskušali rešitve, ki so se že pokazale
za uspešne v posameznem LAS-u, razširiti še na preostali dve območji LAS-ov, vključenih v partnerstvo.
V sklopu projekta že potekajo 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.
O aktivnostih projekta vas bomo sproti obveščali na
spletni strani Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, LAS Dobro za nas, in partnerskih LAS-ov.
Ivana Pečovnik,
RIC Slovenska Bistrica

Foto: Turistični podmladek Srednje šole Slovenska Bistrica

razvoj v različne smeri. Turistični podmladek Srednje
šole Slovenska Bistrica deluje v okviru Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica. Turistična zveza Slovenije vsako leto pripravlja različna tekmovanja
z namenom spodbuditi delovanje mladih v turizmu.
Osnovnošolci se tako predstavijo in tekmujejo v projektu »Turizmu pomaga lastna glava«, srednješolci pa v
projektu »Več znanja za več turizma«.
Prav zaradi tovrstnih predstavitev se je Občina Slovenska Bistrica odločila, da v sodelovanju z bistriškimi
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vrtci, osnovnimi šolami in srednjo šolo predstavi lokalni skupnosti in širše projekt z naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Vrtci, osnovne in srednje
šole raziskujejo značilnosti domačega kraja, od kulturnih do zgodovinskih znamenitosti do šeg in običajev
ter kulinarike. Na pobudo Turistične zveze Slovenije
sodelujemo na mednarodnem festivalu Več znanja za
več turizma že od šolskega leta 2006/07. Nastalo je nekaj zanimivih turističnih proizvodov. Z željo, povezati
turistične ponudnike, ponuditi sveže ideje in načine
trženja, smo v 20 letih dijaki SŠSB pripravili veliko raziskovalno-projektnih nalog, ki pa v praksi niso zaživele.
Veseli nas, da se zadnji dve leti pri tem kažejo premiki in
zanimanje zanje. Naše dosedanje raziskovalne naloge:
•OGNJIŠČNA POTICA (šol. leto 2006/2007)
Predstavljena je kulinarična posebnost območja Občine Slovenska Bistrica in ideje za njeno trženje.
•ENERGIJSKA POT PO BISTRIŠKEM VINTGARJU (šol. leto 2007/2008)
S Tomislavom Brumcem, pranoterapevtom, so postavljeni zdravilna, energijska pot Bistriškem vintgarju in
ideje za njeno promocijo.
•KJE SO TISTE STEZICE (šol. leto 2008/2009)
V Bistriški vintgar je postavljena učna pot in pripravljene poučne informacijske table za naravne in kulturne
spomenike.
•VRTI SE MLINSKO KOLO (šol. leto 2008/2009)
Naloga obravnava zgodovino mlinarstva v občini Slovenska Bistrica.
Z nalogo smo želeli obuditi mline, vlogo mlinarja, ljudi
seznaniti, kje so bili mlini nekoč in kje so vidni še danes.
Na tak način smo proučili celotno turistično učno pot,
ki vodi do mlinov. V nalogi smo predstavili mlinarja, lastnika Jakčevega mlina, Leopolda Rihtarja.
•ČEBELA, PONOS BISTRIČANOV (šol. leto 2009/2010)
Čebele z opraševanjem ohranjajo ravnovesja v naravi,
ob tem pa nam dajejo čebelje pridelke, ki nam v hitrem
tempu življenja pomagajo krepiti in ohranjati zdravje.
So namreč indikator zdravega okolja in nam hitro sporočijo, če je narava zastrupljena. V raziskovalni nalogi so
z metodo zbiranja in pregledovanja strokovne literature in obdelave dokumentov predstavljeni avtohtona
vrsta čebele v Sloveniji (Apis mellifera carnica), čebelarstvo, čebelji pridelki in apiterapija.
•IZ SMREKE IN VRBE (šol. leto 2010/2011)
V nalogi smo predstavili naš turistični proizvod, to je
pletena košara iz vej vrbe in smreke. Domačini jo imenujejo korpa. Predlagamo, da se pletena košara korpa
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Foto: Turistični spominki (foto: Darko Korošec)

kot zelo star in zanimiv turistični proizvod ohrani, hkrati
pa je treba povečati njegovo promocijo v občini. Naše
osnovno vodilo je spodbujanje domače obrti ter zagotavljanje zanimivih in obenem primernih vsebin za staro mestno jedro.
•V LONCU VRE IN BRBOTA (šol. leto 2012/2013)
… je bila raziskovalna naloga, v kateri smo se ukvarjali
z avtohtono jedjo na žlico, pohorskim loncem. Na podlagi festivalske teme Potuj z jezikom smo vanjo vključili
tudi narečno izrazje, povezano s to jedjo.
•SREDNJEVEŠKI KONEC TEDNA (šol. leto 2013/2014)
Pripravljen je koncept tabora, na katerem bi obiskovalci ob
različnih dejavnostih spoznavali in doživljali srednji vek.
•RIMSKI VRVEŽ ZA MLADE (šol. leto 2013/2014)
V nalogi smo raziskovali in izvedli celodnevni srednjeveški dogodek na arheološkem najdišču Ančnikovo
gradišče. Pripravili smo tudi izvirno lutkovno predstavo
o kači Anči po fragmentih legende o kači s kronico, ki je
varovala zaklad.
•PO POTI ŠESTIH RIBNIKOV (šol. leto 2014/2015)
… je podroben načrt za rekreacijsko-učno pohodno
pot naše srednje šole od Slovenske Bistrice do Žabljeka.
Na njej turisti spoznajo doslej neznane zgodbe iz slovstvene folklore tega območja s pomočjo kostumiranih
pripovedovalcev, hkrati pa tudi zgodovino, kulinariko,
naravno in kulturno dediščino tega območja. Nastali
so: izvirna sladica in spominek, oba v obliki ribe, ter zloženka o poti.

Foto: Skupina dijakinj z mentoricama Simono Luetić in Vesno
Sever na predstavitvi v Ljubljani
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•ZELENI WELLNESS NA ŽABLJEKU (šol. leto 2015/2016)
Pripravili smo dva programa za možnost zelenega butičnega turizma v smislu gibanja, masaže v naravi, eko
turizma, spoznavanja naravne in kulturne dediščine, ob
večji investiciji pa tudi spremembe enega od ribnikov v
plavalnega. Izdelani so tudi turistični spominki z motivom žabe in naravna kozmetika.
•URŠKINA POT (šol. leto 2015/2016)
Je enodnevni in dvodnevni doživljajski izlet na Bistriško
Pohorje, ki ponuja pohod po tematski učni poti. Poimenovali smo jo Urškina pot, po eni od pohorskih zgodb.
Zgodba o Urški je ključni motivacijski element doživljajskega izleta. Pot poteka na območju med Tremi Kralji in Osankarico.
•Z BICIKLI IN ATTEMSI (šol. leto 2016/2017)
… je popotovanje z električnimi kolesi po Štajerski, in
sicer v kraje, kjer so nekoč živeli in delovali omenjeni
grofje. Pripravili smo izlete, katerih rdeča nit so zgodbe
o plemiški družini in ogledi gradov. Nastala je »nadciklirana« kolesarska torbica. V nastajanju je tudi zbirka
doslej neznanih zgodb o Attemsih.
•KUL-TURA NA POHORJU (šol. leto 2017/2018)
… je projekt, v katerem smo kulturno oplemenitili del
pohodne Poti mlinov in žag na Bistriškem Pohorju med
vasema Tinjska Gora in Trije Kralji. Raziskovali smo navade in običaje drvarjev, oglarjev in mlinarjev. Pripravili
smo model drvarske poroke, ki je primer zelenega butičnega turizma, in drvarkin čaj na podlagi zgodb pisatelja Tomažiča.
•DARILO ROJENICE (šol. leto 2018/2019)
V raziskovalni nalogi smo »nadciklirali« naplavljeni
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pohorski les v ekološki turistični spominek na podlagi
mitološkega izročila. Sporočila »rojenice« na spominku
širijo splošne človeške vrednote. Na natečaju bistriškega RIC-a je bil naš izdelek izbran kot turistični spominek
našega kraja in čezmejnega projekta Interreg Slovenija
- Hrvaška z naslovom Živa coprnija.
Tudi v letošnjem letu se že pripravljamo na srečanje
turističnih podmladkov, ki bo v začetku meseca maja
na Trgu svobode v Slovenski Bistrici. Tema letošnjega
projekta je Mladi in zdravilni turizem. Na festivalu se
bo Srednja šola Slovenska Bistrica predstavila z aktivnostmi mednarodnega projekta Erasmus+. Osredinili
se bomo na zbiranje, recikliranje in nadcikliranje izdelkov. Obiskovalce stojnice bomo poskušali ozavestiti o
racionalnem ravnanju z odpadki in o varovanju okolja,
saj se moramo zavedati, da imamo samo en planet. Pokazali bomo nekaj recikliranih in nadcikliranih izdelkov,
ki so jih dijaki pripravili v okviru dejavnosti OIV.
Seveda pa ne moremo mimo mednarodnih projektov
Erasmus+, na katere smo na Srednji šoli Slovenska Bistrica še posebej ponosni. Naj navedem, da trenutno
na šoli potekata dva mednarodna projekta, to sta projekta mladinskih izmenjav, Erasmus+ Mladi v akciji in
Erasmus+ K2 – Strateška partnerstva (Let's change the
world with renewable energies). Koordinatorica projekta je prof. Tanja Dabanović. Pri projektu sodelujejo:
Belgija, Slovenija, Severna Makedonija, Litva, Turčija in
Poljska. Pred časom smo uspešno zaključili študijsko
prakso v tujini, ki so se je udeležili dijaki programa ekonomski tehnik in metalurg. Dijaki so delovno prakso
opravljali v Bragi na Portugalskem. Z njimi se priprav-
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ljamo tudi na našo mladinsko izmenjavo v Beograd,
kjer se bomo srečali s partnerji treh držav, ti so: Colegiul
Tehnic de TransporturiAuto (BaiaSprie, Romunija), Hemijsko-prehrambena tehnološka škola (Beograd, Srbija) in Srednja šola Slovenska Bistrica (Slovenija). Tema
našega skupnega projekta je Nadcikliram – okolje saniram/Overcycling&restoringtheenvironment.
V okviru projektu bomo dijake/mlade ozaveščali o recikliranju, nadcikliranju, ekološkem ravnanju s surovinami in z odpadnim materialom. Naš namen bo zmanjšati število odpadkov in nekoliko prispevati k izboljšanju
vremenskih sprememb v Evropi. S pomočjo nadcikliranih izdelkov bomo pripravili kotičke za sproščanje v šoli
in ob šoli, Hugge vzdušje. Nadcikliranje (ang. upcycling)
pomeni predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri
katerih nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih. Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega
učenja mladih. Skupinam iz različnih držav omogočajo,
da skupaj preživijo od 5 do 21 dni v različnih državah.
Skupaj raziskujejo teme, ki jih družijo in povezujejo.
Namen sodelovanja v mednarodnih projektih je, da
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Foto: Izdelava nakupovalne torbe iz T-shirt majice

mladi ob tem razvijajo občutljivost za različne družbene razmere, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove
kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote
solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva, hkrati pa
izmenjava spodbuja mlade k razmisleku o evropskih
temah in vrednotah. Uradni jezik vseh mednarodnih
projektov je angleški jezik, zato je to velika priložnost,
da lahko mladi tudi ocenijo svoje znanje jezika.
Pomen vseh mladinskih izmenjav pa je v spodbujanju
vključevanja mladih z manj priložnostmi. Tudi na te ne
pozabimo na Srednji šoli Slovenska Bistrica.
Simona Luetić in Vesna Sever
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Dogodki potekajo ob upoštevanju predpisanih ukrepov NIJZ. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu. Več o dogodkih na : www.tic-sb.si
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Lucija, prvič ste postali športnica leta občine Slovenska Bistrica. Kaj vam pomeni to priznanje?
Za priznanje in naziv športnice leta občine Slovenska Bistrica sem predvsem hvaležna, saj mi daje potrditev, da
sem na pravi poti in da to opazijo tudi drugi. Hkrati pa
mi predstavlja izziv, da lahko v prihodnje posežem še po da se bom letos lahko udeležila še več balvanskih tekem
boljših rezultatih.
in posegla po še višjih mestih.
Sem pa lani tekmovala skozi vso sezono na svetovnem
Kako pa vam je bila všeč prireditev Športnik leta v Viteški dvo- pokalu v težavnosti, in če sem iskrena, nisem najbolj zadorani Bistriškega gradu?
voljna z rezultati. Res je, da sem se na skoraj vseh tekmah
Zdi se mi, da občina vedno vsako leto zelo lepo organizira uvrstila v polfinale z najboljšim 14. mestom, a sem si zagoto prireditev. Lepa popestritev programa in nato pogosti- tovo želela tudi kakšnega finala, upam, da letos posežem
tev lepo povežeta program podelitev priznanj ter se vse tudi po njih.
skupaj poveže v tak en lep dogodek.
V preteklem letu ste na pogled preplezali športno plezalno smer
Naziv športnice leta ste si prislužili predvsem z izjemnimi re- v naravnih plezališčih z oceno 8a+, kar je doslej uspelo le peščici
zultati na mladinskem evropskem in mladinskem svetovnem slovenskih plezalk. Torej uživate v plezanju v naravnih stenah?
prvenstvu v Rusiji, na katerih ste skupaj osvojili kar šest me- Kakšna je pravzaprav glavna razlika med plezanjem v naravi in v
dalj, po dve zlati, srebrni in bronasti. Kako ocenjujete svoje dvoranah?
Že od zmeraj zelo rada plezam tudi v skali. To mi zdaj
nastope na teh dveh pomembnih tekmovanjih?
Ja, s svojim plezanjem na teh dveh tekmovanjih sem res predstavlja predvsem neko sprostitev in res uživam,
zadovoljna. Vedela sem, da lahko posežem po najvišjih ko se lahko preizkusim v težkih smereh. Je pa res, da je
mestih, in sem res vesela, da mi je to uspelo. Vsak takšen med tekmovalno sezono za to veliko manj časa, saj se
dosežek se mi zdi pomemben tudi za naprej, saj mi daje na plastiki lahko bolje trenira, saj je to tudi tisto, kar doveč samozavesti tudi za še pomembnejša tekmovanja.
biš na tekmi. Letos sem že uspela preplezati eno smer
z oceno 8c in upam, da bom še našla kaj časa tudi za
Lani ste obenem uspešno debitirali na članski tekmi svetovne- skalo, saj v tem res uživam. Če ne prej, pa zagotovo po
ga pokala v švicarskem Meiringenu. Na balvanih ste se uvrstili koncu sezone.
v polfinale in osvojili 14. mesto. Zagotovo je bila ta tekma tudi
pomembna izkušnja za nadaljnja tekmovanja.
Poleg tega ste leta 2021 dosegli še vrsto drugih odličnih rezulLansko leto ni bila moja prva sezona na svetovnem po- tatov na evropskih članskih in mladinskih pokalih. Skratka, če
kalu, je pa res bila prva takšna, da sem se udeležila več te- strnete, za vami je res odlična sezona. Je tako?
kem, ko je bila sezona prejšnjega leta zelo okrnjena zaradi Kot sem že prej povedala, si bom sezono zapolnila tako
korone. Prav tako sem se lani udeležila le ene balvanske po dobrih rezultatih kot tudi po nekaj slabših. Načelotekme svetovnega pokala, in to je bila ta tekma v Meirin- ma sem z mladinskimi tekmami zadovoljna, saj se mi je
genu. Res sem vesela, da mi je uspel tak rezultat, in upam, na vseh uspelo uvrstiti na zmagovalni oder. Je pa zago-
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venstvo?
Ja, na svetovnem pokalu si res želim, da bi se uvrstila v
čim več final, kakšne stopničke pa bi bile zame res sanjski rezultat. Na svetovnem mladinskem prvenstvu si želim zmagati in tako še izboljšati lanski rezultat. Upam,
da se mi bo uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, in
Epidemija novega koronavirusa je močno vplivala na priprave in tudi tam doseči dober rezultat. Ob tem pa me junija čatekmovanja športnikov in športnic po vsem svetu. Kako je bilo kajo tudi svetovne igre, kjer se želim čim bolje odrezati.
pri vas, kako ste trenirali v času popolnega zaprtja? Po sprostitvi Mislim, da me čaka pestra sezona, in upam na najboljše.
ukrepov je zagotovo vse skupaj veliko lažje?
Tisto pravo zaprtje, ki se je zgodilo v 2020, je bilo za- Sicer pa je želja vsakega vrhunskega športnika udeležba na
gotovo zelo težko obdobje za vse športnike. Tudi sama olimpijskih igrah, zato je zagotovo tudi vaš cilj nastop v Parizu
sem bila zaprta doma brez možnosti treniranja na pri- 2024. Glede na vaše dosedanje rezultate in razvoj – je ta cilj
merni infrastrukturi. Sem si pa pomagala, kolikor je le uresničljiv?
šlo, ati mi je doma zgradil manjšo steno in v kombinaciji Te OI se res vedno bolj približujejo in zagotovo želja
z neskončno vajami za moč,
obstaja. Predvsem bo poki sem jih v tem obdobju
memba sezona naslednje
naredila, sem uspela obdrleto, ko se bodo začele
žati formo in jo na nekaterih
kvalifikacije. Koliko je cilj
področjih celo dvigniti. Sem
uresničljiv, si ne bi upala
se kar navadila takšnega
napovedati, saj je kvota
ritma treninga, je pa res, če
res majhna (le dve na drbi se to še enkrat ponovilo,
žavo). Se bom pa zagotomislim, da bi mi bilo velivo potrudila po najboljših
ko težje. Po tem so bila vsa
močeh. Če mi bi to uspezaprtja blažja in imela sem
Foto: Aleš Kolar lo, bi bilo res lepo.
dostop vsaj do stene v Bistrici in po Sloveniji, tako da ni bilo več tako hudo. Najbolj Slovenska Bistrica bo kmalu dobila sodoben plezalni center.
pa me je razjezilo, ko sem lani zaradi pozitivnega testa Kako bo po vašem mnenju ta pridobitev pripomogla k nadaljmorala izpustiti svetovno prvenstvo, na katerega sem njemu razvoju slovenjebistriškega in tudi slovenskega plezase uvrstila. Virus je prišel v zelo nepravem času, a morda nja?
je že moralo biti tako.
Ja, vsak plezalni center v Sloveniji vpliva na čedalje
večjo popularnost tega lepega športa. Da pa bi center
Kdo vas je navdušil za športno plezanje? Kakšni so bili vaši začet- dobila v svojem mestu, bi mi pomenilo res največ. To
ki, koliko ste bili stari, ko ste se prvič podali na plezalno steno? bi res olajšalo moje priprave in treninge za pomembKdo je najbolj zaslužen za vaše uspehe?
na tekmovanja. Prav tako pa je zelo pomemben predNavdušila me je moja najboljša prijateljica, ki je takrat vsem za mlajšo populacijo, pri kateri se bi to še veliko
tudi plezala. Na treninge sem hodila za zabavo, sem pa bolj poznalo, in tako bi lahko imela Slovenska Bistrica
kaj kmalu ugotovila, da si brez tega svojega življenja ne tudi v prihodnje odlične plezalce. Za njih je to še kako
moram več predstavljati. Plezanje je v moje življenje koristno, saj bodo lahko opravljali bolj kakovostne trevstopilo v drugem razredu osnovne šole in ljubezen do ninge v domačem kraju in že od majhnega dobili stik
športa je še samo rastla. Misim, da so za moje uspehe s kakovostno infrastrukturo, kar lahko res zelo pomaga.
zaslužni vsi moji dosedanji trenerji kot tudi močna pod- Jaz sem imela srečo, da sem bila že takrat deležna velipora kluba, sponzorjev in seveda staršev.
ko prevozov po boljših plezalnih centrih, predvsem po
Sloveniji in Avstriji. Vsi te sreče nimajo in center v SloTudi letos vas čaka veliko pomembnih tekmovanj. Kakšna so venski Bistrici bi bil res izrednega pomena za vse nas.
Tomaž Ajd
vaša pričakovanja za svetovni pokal in svetovno mladinsko prtovo nekaj grenkega priokusa, saj na članskih tekmah
nisem pokazala vsega, kar znam. Sezono mi je otežila še
lažja poškodba kolena, kar se je poznalo predvsem na
svetovnem pokalu težavnosti. So pa ti neizpolnjeni cilji
samo še večja motivacijo za naprej.
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V PRETEKLOSTI

PODOBE SLOVENSKE BISTRICE
V PRETEKLOSTI, 1.DEL

Slika1: Mesto Slovenska Bistrica, pred letom 1681
(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Vischer-Topographia Ducatus Stiriae-483 Stadt Windischfeistritz-Slovenska Bistrica.jpg

Del poglavja iz znanstvene monografije o zgodovini in kulturni dediščini Slovenske Bistrice, ki bo
izšla letos.
Mesto na upodobitvah iz 17. in 19. stoletja
V zadnjih desetletjih 17. stoletja se je v Evropi zelo razmahnilo sistematično topografsko snovanje. Topografi so skicirali večja naselja, gradove in samostane tudi
na območju današnje Slovenije. Skice so služile kot osnova za grafike, od katerih so iz tega časa za območje
slovenske Štajerske izjemno dragoceni t. i. Vischerjevi
bakrorezi. S štajerskim kartografom in topografom
Georgom Matthäusom Vischerjem sta sodelovala risar
Matija Greischer in bakrorezec Andrej Trost. Vischer je
leta 1681 zasnoval Topografijo Vojvodine Štajerske, v
originalu Topographia Ducatus Stiriae, album s 142
bakrorezi z upodobitvami spodnještajerskih naselij
in posameznih pomembnejših arhitektur (op. Stopar
2016, str. 9. Posnetke za topografijo je Vischer pripravljal od leta 1673, intenzivneje od leta 1678, leta 1696
je deželnim stanovom posredoval dodatne plošče; topografija je z letnico 1681 izšla okrog 1700 na Dunaju).
Od naselij in stavb v bližnji okolici Slovenske Bistrice
so v Vischerjevi topografiji med drugim upodobljeni
dvorec Zgornja Polskava, naselje Spodnja Polskava
in bližnji dvorec Frajštajn ter samostan dominikank v
Studenicah. Za razliko od naštetih, kjer gre za po eno
upodobitev posameznega kraja ali arhitekture, so
v topografijo vključeni kar štirje motivi iz Slovenske
Bistrice, kar nedvomno kaže na to, da je bila Slovenska Bistrica ob koncu 17. stoletja pomembno mesto,
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vredno topografove pozornosti. Vendar zlasti razlike
v arhitekturi gradu kažejo, da sta upodobitvi gradu in
mesta, naslovljeni Stadt Windisch Feistritz in Burg und
Stadt Feistriz, starejši od bakrorezov z naslovoma Der
Herrschaft Burgh Veistritz in Die Pvrch von Inwendig
der Statt Feistriz zu sehen (op. Med grafikami je bodisi
nekaj let razlike bodisi je dal topograf gradu bolj srednjeveško podobo).
Slika 1: Pogled na mesto s severovzhoda oziroma
na severno obzidno stranico kaže povsem nerealno
podobo in je kot dokument neuporaben. Edino, kar
ustreza dejanskemu stanju, sta lokacija gradu v severozahodnem vogalu mesta in grajskega parka vzhodno od njega. Jože Curk jo je opisal tako: »Pogled na
severno obzidno stranico, ki ima na levi okrogel vogalni, v sredi okrogel vratni in na desni oglati stolp z
grajskim kompleksom na vogalu. Preko mestnih streh
sega minoritski samostan s čebulasto pokritim zvonikom, samovoljno v mesto postavljena župna cerkev s
piramidasto ostrešenim zvonikom ter v bližino gradu
pomaknjena Duhova cerkvica (op. Curk 1983, str. 165.
Špitalska cerkev sv. Duha je stala zunaj obzidanega
dela mesta, na levem bregu potoka Bistrica).« Realnejše stanje, čeprav idealizirano, kaže naslednja grafika.
Slika 2: Na grafičnem listu Burg und Statt Feistriz iz
časa po letu 1685 vidimo grad z obrambnim jarkom,
ki je še ohranjen (op. Grafika leta 1685 še ni bila izdelana. Stopar, Premzl 2006, str. 75). Grad je dobil obli-
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Slika 2: Grad in mesto Slovenska Bistrica, po 1685 (vir: https://
sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Vischer-Topographia_Ducatus
Stiriae-480Windischfeistritz-Slovenska Bistrica.jpg)

ko štiritraktne stavbe z vogalnimi stolpi za časa družine Vetter, ki ga je imela v lasti med letoma 1587 in
1695 (op. Stopar 1991, str. 116; Šerbelj 2005, str. 39).
Od stavbe v sedanji obliki se upodobljena razlikuje v
več detajlih. Na grafiki so vsi trije vidni vogalni stolpi
trinadstropni, prav tako sta deloma trinadstropna severni in zahodni trakt. Največji severozahodni stolp je
imel po grafiki sodeč plitka konzolna pomola. Strehe
stolpov so piramidalne, največji pa ima še laternasto
čebulasto kapo. Fasade še niso bile pilastrsko členjene. Jugozahodni stolp je povezan z visokim zidom, ki
se na jugu drži manjše enonadstropne stavbe s polkrožno sklenjenim uvoznim portalom. Naslednja je
nekoliko višja stavba z manjšim konzolnim pomolom.
Ti stavbi bi lahko predstavljali predhodnici obstoječega zahodnega trakta grajske pristave. Visok zid ob hiši
predira velik portal. Najverjetneje gre za glavna vzhodna mestna vrata, ki vodijo na zdajšnjo Partizansko
ulico. Z notranje, mestne strani je k zidu prislonjena
visoka ožja stavba, z zunanje strani pa pritlični hiši.
Del površine vseh treh hiš danes zavzema v 18. stoletju postavljena nekdanja grajska jahalnica. Zadnji
objekt na grafiki je jugozahodni mestni stolp z visoko
štirikapnico. Za obzidjem, ki obdaja mesto s severne
strani, je vidna cerkev. Glede na lokacijo bi, čeprav
preveč približano gradu, pričakovali, da gre za mestno
Marijino cerkev pri južnih mestnih vratih v jugovzhodnem delu mestnega jedra, vendar je jasno vidno, da
je upodobljena ista cerkev kot na zgornji grafiki, torej
župnijska, ki je nedvomno pomembnejša (op. Tudi po
Curku gre za župnijsko cerkev, ki stoji izven obzidanega dela mesta, severovzhodno od gradu. Curk 1983,
str. 165). Zvonik, ki je imel takrat še preprosto piramidasto streho, je napačno lociran, saj je prislonjen k

inf rmator

drugi, južni steni prezbiterija. Na desni strani upodobitve je z nizkim zidom obdan park, v katerem rastejo
visoka drevesa, v ozadju pa stojijo na mestu grajskih
hlevov nižji objekti.
Z grafike je jasno razvidno, da je mesto v 17. stoletju
na vzhodu segalo samo do stranice, ki je povezovala
grad in jugozahodni mestni stolp, na severu pa ga je
zamejeval zid, ki je potekal nekaj metrov južneje ob
zdajšnji Grajski ulici.
Slika 3: Mlajša in tudi realnejša od prejšnjih dveh je
grafika z gradom in grajskim parkom. Grad je v osnovi takšen, kot ga, z izjemo pozneje dodanih urnih čel,
poznamo danes. Stolpi že imajo dvojne šotoraste strehe (s frčadami) in pilastrsko členjene fasade. To, ali je
imel grad takrat dejansko mansardne strehe s frčadami, okrašenimi z volutami, ki jih vidimo na upodobitvi,
ni znano. Vzhodni trakt je bil ob koncu 17. stoletja v
celoti dvoetažen, šele v 18. stoletju so namreč v osrednjem delu trakta uredili slavnostno dvorano, ki sega

Slika 3: Grad in grajski park (vir: http://www.burgenwelt.org/
slowenien/slobistrica/object.php)

skozi dve etaži. Ob traktu je na mestu zdajšnjega teniškega igrišča geometrijsko urejena parkovna površina. Zunanje obzidje s stolpoma, ki je upodobljeno
vzporedno z vzhodnim traktom ob Ozki ulici, v resnici
poteka diagonalno, portal med stolpoma je še ohranjen. Južno od gradu je grajska pristava, ki so ji pozneje dodali daljši severni in krajši južni trakt ter poenotili
fasade. Del Partizanske ulice nasproti pristave je bil
takrat še nepozidan, iz česar lahko sklepamo, da še ni
segala tako visoko, čeprav je pod imenom Neugasse
obstajala že vsaj od leta 1411 (op. Koropec 1983, str.
103).
Geometrično zasnovan grajski park je verjetno nekoliko idealiziran (op. Park, kakršen je upodobljen na grafiki, je podrobno opisan v: Hafner 1990, str. 163−166).
Poudarjena je osrednja os z gabrovim drevoredom. V
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vogalih prvega dela parka stojita paviljona, domnevno strelski uti (op. Hafner 1990, str. 164). Severni paviljon s toskanskim stebrom v parku je ohranjen, južni
pa je bil predelan v stanovanjsko hišo. Na grafiki vidi-

100 LET
PLANINSKEGA DRUŠTVA
SLOVENSKA BISTRICA
Planinsko društvo Slovenska Bistrica bo junija letos
obeležilo 100. obletnico. Našo obletnico bomo praznovali skoraj vsak mesec.
Začeli smo z društveni izletom po Graničarski poti v
mesecu marcu. 7. maja bo organiziran spominski pohod pod Špik, kjer se bomo poklonili spominu na 70.
obletnico smrti bistriških alpinistov. Nadaljujemo s 14.
majem, ko bomo imeli srečanje predšolske in šolske
mladine Mladi planinci spoznavamo Pohorje pri Treh
kraljih. Poleg izletov bodo organizirane delavnice za
otroke, poskrbljeno pa bo tudi za njihove starše. Mesec junij je tisti, ko se bo zvrstilo največ prireditev, saj
je 24. junij 2022 rojstni dan društva. Začeli bomo s postavitvijo razstave v knjižnici Josipa Vošnjaka in s tematskimi večeri. Osrednja proslava bo 17. junija 2022
v Slomškovem domu. Vmes bomo sodelovali še na
športnem vikendu, ki ga organizira športna zveza. V
jesenskem času bomo organizirali »male pohode« za
naše starostnike in jih popeljali po mestu do mestnega parka, kjer jih bo čakalo presenečenje.
Slavnostno leto bomo končali z izdajo zbornika, v
katerem bomo predstavili celotno delovanje zadnjih
100 let.
Pot do predsednice planinskega društva je bila nekako logična posledica mojega nenehnega navduševanja nad gorami. Moja pot v gore se je začela precej
zgodaj, že v otroških letih, danes bi rekli kot ciciban
planinec. Ker takrat nismo hodili v vrtce, je bil »planinski mentor« kar moj stric. Z njim sem naredila prvo
turo na bližnji Kopitnik in Gore. Pozneje so sledili pohodi po vseh zasavskih hribih in v šestem razredu
osnovne šole velik preskok v mojih podvigih, kar na
Triglav. Pred tem sem bila na počitniškem delu, kjer
sem zaslužila za prve prave gojzarice, nahrbtnik in
pumparice. Seveda je bila mama zgrožena, za kaj sem
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mo tudi t. i. lovski dvorec, ki je bil pozneje prezidan.
(Prispevek se nadaljuje v naslednjem Informatorju.)
Dr. Simona Kostanjšek Brglez

zapravila denar, ampak vrnitve nazaj ni več bilo.
Gore, predvsem Savinjske Alpe, so me pozneje spremljale vso srednjo šolo, in tam sem na koncu spoznala
tudi svojega življenjskega partnerja in z njim nadaljevala gorniške podvige. Posebej mi je ostala v spominu prva plezalna tura z mojim možem, in sicer v Dolgi
nemški smeri v Triglavski steni. Seveda pa je bil vsekakor največji podvig vzpon na Mont Blanc, ki ga je leta
1996 kot množični izlet organiziral Vlado Bračko. Za
francoske gorske vodnike je bilo to nekaj nezaslišanega, peljati na vrh najvišje gore v Evropi 80 ljudi, kdo je
že to videl. Pa je uspelo, ne sicer vsem osemdesetim,
vseeno pa izredno veliko udeležencem.
Tako kot večina društev se v glavnem financiramo s
članarino. Članarina predstavlja kar 80 odstotkov vseh
prihodkov. Drugi precej »močen« prihodek je dohodnina, ki jo posamezniki namenijo našemu društvu.
In zadnji redni prihodek so sredstva, ki so društvu dodeljena glede na zbrane točke na občinskem razpisu
LPŠ.
Druge prihodke ob različnih dogodkih zberemo v obliki donacij in sponzorstev. Pri urejanju poti, za katere
smo zadolženi, pa nam je, kot že navedeno, priskočila
na pomoč tudi občina.
Društvo čez leto nenehno organizira izleti za različne
cilje skupine, vodijo jih licencirani vodniki PZS. Za namen seznanitve članov z izleti vsako leto izdamo načrt
izletov v pisni obliki in objavljamo na društveni spletni
strani. V društvu imamo trenutno deset vodnikov različnih kategorij, ki vodijo izlete različnih zahtevnosti.
Še posebej so na tem področju aktivni člani skupine
Fosili, ki izvajajo izlete na tedenski ravni.
Letno organiziramo enega do dva tabora za odrasle v
slovenskih gorah ali v gorah sosednje Hrvaške.
Ne smemo pozabiti na cicibane planince in mlade planince, za katere njihove mentorice organizirajo izlete,
ki imajo dodatne vsebine, vezane na varstvo in ravnanje v naravi. Organiziranih je tudi več delovnih akcij za
označevanje in popravilo poti ter urejanje okolice pri
Treh kraljih.
Breda Jurič, predsednica
Planinskega društva Slovenska Bistrica

DRUŠTVA

april 2022

Bistriški planinci
letos praznujejo
častitljiv jubilej,
100 let delovanja
Ob tej priložnosti smo za vas in za nas brskali po arhivu. Predstavljamo vam prve korake bistriških planincev oziroma začetke delovanja Planinskega društva
Slovenska Bistrica.
Bistriški planinci so ustanovili lastno podružnico kmalu po prvi svetovni vojni, 24. junija 1922; ta je takrat
štela 62 članov. Njen prvi načelnik je bil Štefan Vodušek. V naslednjih treh letih so planinci že označili večino poti našega področja Pohorja in na Boču. leta 1929
je dozorela misel, da zgradijo kočo pri Treh kraljih. V
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pa so planinsko
kočo požgali.
Takoj po drugi svetovni vojni so bistriški planinci nadaljevali aktivnosti v
društvu. 14. februarja 1946 je bil občni zbor planincev.
Vodil ga je dr. Simon
Jagodič in v poročilu ugotovil, da je
bil dom pri Treh kraljih požgan, ostala
Foto: Slavko Kovačič, pohodna oblasta pašnik z gospo- čila se precej razlikujejo od današnjih.
darskim poslopjem
in gozd. Izvolili so nov odbor, v katerem je bil načelnik
Jože Šimenc, tajnik pa Jože Rupnik. Društvo je štelo
162 članov in v jeseni leta 1946 so bistriški planinci že
stali na vrhu Triglava.

Foto: Prva koča pri Treh kraljih.

letih od 1930 do 1934 je bila gradnja končana. Mnogo
zaslug pri gradnji je imel Jože Tomažič, šolski upravitelj na tinjski šoli, saj je vsak dan po pouku odhajal k
Trem kraljem in nadzoroval delo. V koči pri Treh kraljih
je tudi med okupacijo Nemcev ostal v službi oskrbnik
Anton Štuhec, ki so ga pozneje ustrelili, 3. aprila 1944

Foto: Ob Črnem jezeru leta 1934. Med pohodniki so Ivan Čar (oče
dr. Janka Čara), trgovec Anton Pemič in Reza Ojcinger.

Foto: Slavko Kovačič, dva brata Uršič in drugi bistriški planinci.

Leta 1947 so začeli obnavljati kočo v prostorih gospodarskega poslopja. Nekdanji razpadli hlev je dobil solidno
streho. V pritličju so uredili kuhinjo in dokaj prostorno
jedilnico. V prvem nadstropju so bila ležišča. Zasluga
gre predvsem požrtvovalnim odbornikom in članom
društva, saj
je bilo do
15. avgusta
1948, ko je
bilo odprto
zasilno zavetišče, opravljenih 2890
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prostovoljnih ur. Zavetišče je dobilo ime Štuhčeva
koča. Na pogorišču stare koče so postavili barako, da
se ohrani klet. Opravljenih je bilo 2890 udarniških ur.
Leta 1949 je društvo ustanovilo alpinistični odsek
(AO), število članov društva se je povečalo na 772.
Začeli so graditi nov dom. Postavili so lastno žago in
izdelali škarpo ter teraso pred staro kočo. Gospodar-

Foto: Žaga za potrebe gradnje novega Štuhčevega doma. Levo
je koča Kekec, ki so jo planinci zgradili za pionirski odsek bratov
Uršič.

sko stanje društva se je izboljšalo, ker so imeli z lastno
žago stalen vir dohodkov. Gospodar je bil Stane Utenkar. Razmišljali so celo o gradnji vikend hišic ob Črnem
jezeru.
Leta 1952 je
društvo zadela
težka nesreča,
ko je v stenah
Špika izgubilo
življenje 5 članov alpinističnega odseka. V
časopisu je pisaFoto: Plezalna tura nekaj dni pred nesre- lo: »Za prvomajčo. Od spredaj nazaj so: Ivan Uršič, Oto ske dni so naše
Martinjak, Oskar Lang, Rado Braučič, Franc
Karner, Milan Uršič in Jože Uršič. Posnetek ponosne gore
je nastal Za Akom. zopet zahtevale
strašno žrtev – v
Dibonovi smeri
v smeri Špika se
je ponesrečilo
pet mladih alpinistov: Hinko
Muraus, bratje Ivan, Jože in
Milan Uršič ter
France Karner
iz
Slovenske
Foto: Ivan Uršič - Vanče v steni, posnet Bistrice.
Rešenekaj minut pred nesrečo.
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valci iz Kranjske Gore, Jesenic in Ljubljane so storili
vse, da bi rešili edinega živega ponesrečenca Jožeta
Uršiča, vendar je tudi on zaradi izčrpanosti umrl.« Ob
obletnici tragedije v Špiku je bila 2. maja 1953 odkrita
spominska plošča v bližini nesreče. V letošnjem maju
obeležujemo 70 let od usodne nesreče.
Leta 1953 so v društvu začeli ustanavljati pododbore
po občini, predvsem na Pohorju, število prostovoljnih
ur pa je preseglo število 10.000. V letih 1955–1960 so
dopolnjevali staro postojanko in nadaljevali gradnjo
novega doma. Mestni ljudski odbor in tovarna Impol
sta finančno podprla društvo, Impol tudi z delovno
silo. Šest let je društvo vodil Ivo Černe. Člani društva
so prirejali izlete, proslave, planinske plese in mladinska pionirska taborjenja. Pionirski odsek bratov Uršič
je uspešno vodil Stane Utenkar mlajši. Mladi so dobili
kočico Kekec, postavljen je bil tudi spomenik Antonu
Štuhcu. Naslednji dve leti je gradnja doma dobro napredovala, ta še ni bil dokončan, vendar je postojanka že delala in imela v enem letu 1516 obiskovalcev.
V njem je 45 družin preživelo svoj letni dopust. Ob
otvoritvi dokončanega novega doma, imenovanega
po Antonu Štuhcu, leta 1969 je društvo razvilo svoj
prapor.
Planinski pozdrav,
Barbara Frešer
(povzeto iz publikacij arhiva PD Slovenska Bistrica)

Foto: Novi dom, imenovan po Antonu Štuhcu.
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ŠTEVILNI DOSEŽKI
DIJAKINJ IN
DIJAKOV SŠSB
Krepko smo zakorakali v drugo polovico šolskega
leta. Letošnjega marca si na Srednji šoli Slovenska
Bistrica ne bomo zapomnili samo po soncu, temveč tudi po številnih izjemnih dosežkih naših dijakinj in dijakov na državnih tekmovanjih. Skupno
so dosegli štiri zlata priznanja (Tjaša Blažič – slovenščina, Lana Prosenak – biologija, Damjan Dovnik
– astronomija, Luka Urban Kitek – psihologija), enajst
srebrnih priznanj (Hana Kocet – biologija, Lana Prosenak – psihologija, Katarina Grilj – astronomija, Dejan
Gavrić in Katarina Grilj – logika, Nino Pinter – zgodovina, Tinkara Kračun in Lana Prosenak – sladkorna
bolezen, Rok Vlaj in Luka Ocepek – naravoslovje, Lana
Prosenak – slovenščina) in dve bronasti priznanji (Ana
Iršič – naravoslovje, Tina Čurič – sladkorna bolezen).
Ob tem je Julija Fridrih na natečaju za najboljše ljubezensko pismo med mladimi dosegla 3. mesto, Iris
Motaln pa v okviru Tedna možganov 1. mesto v kategoriji individualnih izdelkov srednješolcev. Nekatera
tekmovanja se še niso izvedla, prepričani pa smo, da
bo seznam dobitnikov najvišjih priznanj ob koncu šolskega leta še daljši. Po uspešno opravljenih zagovorih
pričakujemo še rezultate raziskovalnih nalog. Skupno
je bilo oddanih kar devet nalog s področja naravoslovja in turizma.
Po počitnicah smo na šoli za devetošolke in devetošolce organizirali dneva odprtih vrat. Z obiskom smo
bili zelo zadovoljni, saj nas je skupno obiskalo petinštirideset bodočih dijakinj in dijakov ter njihovih staršev. Dijakinje in dijaki programa metalurški tehnik so

obiskali Sejem industrije v Celju, ekonomisti pa so se
udeležili virtualnega sejma učnih podjetij in sodelovali na spletnem predavanju o bančništvu, ki ga je organizirala Banka Slovenije. Na koncu predavanja je potekal kviz, na katerem je med več kot dvesto udeleženci
zmagal naš dijak Vid Robnik.
Za šolanje na naši šoli v šolskem letu 2022/2023 je prijave oddalo naslednje število devetošolk in devetošolcev: v program gimnazija 50 kandidatov, v program
metalurški tehnik 15 kandidatov, v program ekonomski tehnik 23 kandidatov in v program trgovec 7 kandidatov.
Na osnovi stanja prijav za vpis v 1. letnik srednje šole
vas obveščamo, da je na Srednji šoli Slovenska Bistrica v vseh izobraževalnih programih še prostih nekaj
mest. V programih metalurški tehnik in trgovec pa je
teh mest nekaj več. Morebitni prenos prijave je možen do 25. aprila 2022. Vpis bo mogoč tudi po preteku roka za vpis in do začetka novega šolskega leta, če
bodo mesta še prosta. Veseli bomo, če se nam pridružite, če dvomite o svoji prvotni izbiri.
Do konca šolskega leta bomo gostili znanega slovenskega podjetnika Iva Boscarola, obiskal nas bo tudi
Aljoša Bagola, ki nam bo predstavil svoje poglede na
vpliv sodobne tehnologije na naše obnašanje. Imeli
bomo predavanja o digitalnem marketingu, finančni
pismenosti, ogledali si bomo angleško predstavo Animal Farm, v okviru fakultativnih ekskurzij pa se bomo
odpravili na raziskovanje Benetk in Prage. Z velikim
veseljem sporočamo, da bomo konec meseca na šoli
svečano otvorili učno prodajalno »Štacuno super E«,
ki je nastala v sodelovanju s podjetjem Mercator. V
maju bomo ponovili lansko Zborovizijo, tokrat v živo
in v sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami.

Mladi raziskovalci z mentorji na regijskem srečanju v Mariboru
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ličnih projektih, v katerih nas še dodatno spodbujajo k
odgovornemu ravnanju v naravi in k ohranitvi trajnostnih akcij, kot so čistilne akcije. V ponedeljek, 7. marca,
in v petek, 18. marca, smo se učenci in učitelji odpravili
v okolico šole in pobirali odpadke. Učenci so hitro ugotovili, da je v naravi odvrženih veliko odpadkov. Pridno
so jih pobirali in skupaj smo ugotovili, da bi morali biti
ljudje bolj odgovorni do narave, saj bi s tem pripomogli
k čistemu in zdravemu okolju za vse nas.
Petra Orešič

ČISTILNA AKCIJA
UČENCEV
Pred vrati je pomlad in s tem tudi pomladanske čistilne
akcije. Na OŠ Pohorskega odreda sodelujemo pri raz-

SPOZNAVAMO STARO
OBRT PLETARSTVO
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V različnih razredih osnovne šole se učimo o življenju
v starih časih, starih običajih in o obrteh. Ugotavljamo,
da učenci o teh stvareh vedo vedno manj. V 4. razredih
na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica izvajamo
tehniški dan, ko učenci spoznajo eno izmed najstarejših obrti na Slovenskem. To je pletarstvo. Njihova naloga je bila, da so spletli košarice iz vrbovih vej. Učenci
so z navdušenjem pričakovali gospe, ki so jim pokazale, kako bodo začeli. Z veliko vnemo so se lotili dela in
na koncu je vsem uspelo. Spletli so zelo lepe košarice.
Učenci so bili navdušeni, da so
se preizkusili v rokodelski dejavnosti, ki je del naše bogate kulturne dediščine.
Petra Orešič

ŠOLSTVO
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Medgeneracijsko
druženje
V Domu dr. Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici je v sredo, 23. marca, bilo zelo veselo. Praznovali so dan žena,
dan mučenikov in pridobitev certifikata E-Qalin. Na
prireditvi so nastopili oskrbovanci doma in učenke ter
učenci OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Neli
Korez, Jan Justinek, Alea Kac Šeruga in Miha Marovt so
deklamirali vsak svojo pesem. Nato so skupaj zapeli in
zaplesali. Mimi Godec je na flavto zaigrala dve pesmi.
Za zaključek je za veselo vzdušje poskrbel Matic Ačko,
ki je na harmoniko zaigral nekaj poskočnih.

Escape school
2022 – tabor
za nadarjene v
Laporju
Tudi tokrat nam je uspelo
Pripraviti tabor za nadarjene učence je za nas, učitelje,
vedno velik izziv, vse prej kot enostaven, saj so njihova pričakovanja vedno zelo visoka. Kakšne dejavnosti
jim ponuditi, da bodo maksimalno motivirani? Katera področja naj pokrijemo, da bo vsak učenec lahko
našel nekaj zase? To sta dve izmed mnogih vprašanj,
ki se učiteljem na OŠ Gustava Šiliha Laporje porajajo,
vedno ko načrtujemo Escape school – tabor za nadarjene.
11. in 12. marca smo po enoletnem premoru zaradi
aktualnih ukrepov na šoli ponovno organizirali in tudi
izvedli omenjeni tabor. Tokrat smo se želeli še posebej izkazati, saj so učenci nanj čakali skoraj dve leti.
Poleg idejne zasnove, ki vsako leto dobi malce drugačno preobleko, in želje, da bi učencem omogočili
na drugačen način razvoj različnih sposobnosti in veščin, smo imeli v ospredju predvsem cilj spodbujanja
ustvarjalnosti in medsebojnega sodelovanja, pri načrtovanju pa nam je bila, tako kot vsako leto, v veliko
pomoč tudi zaključna evalvacija, ki jo ob koncu tabora
izvedemo skupaj z učenci, saj nam poleg končnih vti-

V korona času se nismo mogli obiskovati, zato smo bili
toliko bolj veseli, ko smo se končno spet družili in se
veselili skupaj.
»Srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega,
in le če osrečuješ, boš ostal srečen.«
– Maurice Maeterlinck
Urška Tič

sov poda tudi smernice za naslednje leto.
Letošnji tabor je učencem omogočil, da so lahko svoje spretnosti in veščine preizkušali pri prebijanju skozi
zapletene naloge sobe pobega, reševanju naravoslovnih ugank in pri kreiranju lastnih receptov. Večer jim
je popestrila skupina iz Maribora, Banda Ferdamana.
Predstavila jim je improvizacijsko gledališče, v katerem niso bili samo nemi opazovalci, ampak aktivni
soudeleženci. Poskrbeli so za pravo mero smeha. Po
neprespani noči so se preizkusili še v športnih igrah in
računalniškem oblikovanju, nato pa vidno zadovoljni
odšli vsak svojo pot.
Tovrsten tabor ni prispevek le za učence, ampak tudi
za nas, učitelje, saj moramo tako pri načrtovanju, organizaciji kot pri izvedbi pokazati veliko mero ustvarjalnosti, biti moramo timski delavci, in čeprav za to porabimo ogromno časa in energije, so zadovoljni obrazi
učencev tisti, ki nam na koncu vse to poplačajo. Takrat
vemo, da je vredno truda.
Lea Štante, prof.
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Kljub epidemiji
uresničili načrte
Preteklo leto in pol je bilo zelo nepredvidljivo. V šoli
so se vrstile odpovedi različnih dejavnosti, ki smo jih
načrtovali za učence. Še posebej je bilo težko gledati
otroške obraze, ko smo jih obvestili, da najprej odpade letna šola v naravi za četrto- in petošolce in pol leta
pozneje še zimska šola v naravi. Vendar se je ob koncu
šolskega leta 2020/2021 pokazala prva svetla lučka,
ko smo v mesecu juniju dobili izredni termin v VIRC-u
Poreč za izvedbo letne šole v naravi. Čeprav smo odšli
v soboto, to ni motilo nikogar, saj je bilo pričakovanje
druženja, iger in plavanja preveliko.
V letošnjem šolskem letu nam je kljub karantenam uspelo v mesecu februarju izvesti zimsko šolo
v naravi na Arehu za četrti in peti razred. Da
pa bi res vsi učenci imeli priložnost izkusiti
smučanje, smo tja z veseljem odpeljali še
šestošolce, ki v petem razredu te možnosti
niso imeli. Učenci so se smučanja zelo vese-
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lili. Na smučišču so uživali in kot spužve vsrkavali vse
informacije ali navodila za izboljšavo, ki jih je podal
učitelj. Domov so se vrnili bogati z novimi izkušnjami,
nasmejanih obrazov in v želji po novih dogodivščinah
v prihodnje.
Natalija Koprivnik, prof.
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Raziskujemo
Slovensko Bistrico
Foto: Nino Verdnik

Slovenska Bistrica je odlična izhodiščna točka za raziskovanje pokrajine med Pohorjem in Halozami.
Podajte se v preteklost mesta Slovenska Bistrica in
okolice… Obiščite Bistriški grad in njegove zbirke,
mestne trge, številne cerkvice, znamenja in druge
sakralne spomenike, sprehodite se mimo razvalin
nekdanjih dvorcev in utrdb, seznanite se z ustvarjalnostjo, dejavnostmi in dogodki, ki so skozi stoletja
zaznamovali bistriški prostor…
Spomladansko lepo vreme kar mami, da del vsakdana
preživimo tudi v naravi. S pomočjo dveh brezplačnih
aplikacij lahko Slovensko Bistrico raziskujete na malce
drugačen način in naredite preživljanje časa v naravi
zabavno.
S pomočjo mobilne aplikacije ŽIVA COPRNIJA NA
DLANI se lahko sprehodite po poteh pripovednega iz-
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ročila Pohorja. Ustno izročilo ohranja spomin na marsikateri dogodek iz preteklosti, zgodbe pa nas spomnijo na dogodek in nam omogočijo, da podoživimo
pretekle čase in se prepustimo domišljiji. Iz pohorskih
pripovedi, ki so na voljo v aplikaciji, izvemo, da na
Pohorju živijo rojenice in druga bajeslovna bitja, pod
slapom Šum na potoku Bistrica pa si je svoje bivališče
poiskal povodni mož Vodovnik. Izvemo tudi, kako je
nastalo Črno jezero in da lahko v Bistriškem gradu srečamo Belo damo. Aplikacija vam omogoča, da raziščite skrite kotičke Pohorja, ob tem pa spoznate bogato
bajeslovno dediščino naših krajev…. In ne samo to! V
aplikaciji lahko preverite, kje lahko prespite, kaj dobrega pojeste in tudi katerega zanimivega dogodka se
lahko udeležite.
Druga mobilna aplikacija ENJOYHERITAGE vas vodi po
Bistriški poti - interpretacijski učni poti, ki povezuje Bistriški grad s Črnim jezerom na Pohorju. 18 km dolga
pot je opremljena z zanimivimi interpretacijskimi elementi, ki vzpodbujajo k aktivnemu doživljanju naravne in kulturne dediščine.
Obe aplikaciji sta nastali v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška in sta brezplačno na
voljo v Google Play in App Store.
Bodite turisti v svojem kraju. Odkrijte skrite kotičke v
mestu in okolici, zaužijte lepote narave in doživite Slovensko Bistrico!
Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica

v moški ekipi pa so nastopili Peter Lešnik, Adolf Ptičar, Anton Kolar in Tonček Perdin. Moška ekipa je bila
najboljša in je prejela zlate medalje, ženska je zasedla
drugo mesto, članice so prejele srebrne medalje. Med
posameznicami je bila na drugemu mestu Tilčka Lepej, ki je prejela srebrno medaljo, Peter Lešnik pa je
srebrno medaljo prejel med posamezniki. Tekmovalni del je bil do zadnjega zelo napet, sledili so dobro
kosilo, druženje in podelitev medalj. Športni referent
pikada Peter Lešnik in predsednik društva Anton Kolar
Foto: Brigita Ptičar sta se tekmovalcem zahvalila za uspešno tekmovanje,
Članice in člani DI Črešnjevec so se 9. aprila odpravi- saj smo v društvene prostore na Črešnjevec pripeljali
li na srečanje in tekmovanje k pobratenemu društvu štiri zlate medalje in kar šest srebrnih z Gorenjske.
MO DI Radovljica v pikadu. Srečanja se je udeležilo
več društev, ki so tekmovali z žensko ekipo in z moško
Brigita Ptičar
ekipo, v posamezni ekipi so tekmovali po štirje tekmovalci. Tekmovalke iz DI Črešnjevec so bile Brigita
Ptičar, Ljubica Mesarič, Tilčka Lepej in Romana Perdin,

DESET MEDALJ
ZA DI ČREŠNJEVEC
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POSEBEN
MATERINSKI DAN
Mama je ena sama, zato je to poseben dan v letu in
zato so se ob materinskem dnevu veselo zavrtele članice Društva invalidov Črešnjevec. Člani DI Črešnjevec
so se zbrali na občnem zboru in hkrati na praznovanju
materinskega dneva na Kmečkem turizmu Ačko na

METULJI PRI
TREH KRALJIH
Minilo je kar nekaj časa, da smo se spet zbrali in odpeljali z avtobusom na izlet, tokrat k Trem kraljem. V Center za starejše Metulj v Slovenski Bistrici se spet vračata
druženje in dobra volja, za kar zna dobro poskrbeti koordinatorka Nina Robar. Res je, da v minulem obdobju,
v času epidemije, ni bilo mogoče pripraviti kakšnega
zanimivega izleta, zato smo se zdaj odločili, da se odpeljemo na Pohorje, kjer je še nekaj snega in izvrstni
sveži zrak. Vkrcali smo se na avtobus v Slovenski Bistrici

VOLILNI ZBOR
OBMOČNEGA ZSČ

Člani in članice Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica so se v petek, 25. marca,
zbrali na volilnem zboru. Zveza slovenskih častnikov
(ZSČ) povezuje pravne osebe, ki društveno delujejo na
področju obrambe, zaščite in varnosti Republike Slovenije. Območni ZSČ Slovenska Bistrica združuje članice
in člane z območja občin Makole, Poljčane, Oplotnica
in Slovenska Bistrica. Dosedanji predsednik Karl Mali je
v uvodu predstavil preteklo delo, nato so izvolili delovno predsedstvo in razrešili stari odbor in predsednika.
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Štatenbergu pri Makolah. Pregledali so delo in načrte,
ugotovili, da so invalidi omejitvam zaradi epidemije
covida-19 dobro delali, udeležili so se raznih športnih
tekmovanj ter vse druge naloge opravili z odliko. Nato
so se družili ob pogostitvi in prijetni glasbi. Predstavnika društva Matjaž in Štefan sta članicam podarila
društvene nageljčke, predsednik Anton Kolar pa jim
je čestital in zaželel še veliko zdravja. Za dobro kosilo in domačo kapljico so poskrbeli v gostišču Ačko, za
dobro voljo pa harmonikar Vlado. Plesišče je bilo vedno polno, vsi skupaj so se zavrteli in si zaželeli čim več
uspehov v naslednjem letu, ter da ostanejo vsi zdravi.
Žene in mamice so kar žarele od veselja, saj tako veselo že dolgo ni bilo.
Brigita Ptičar
in se odpeljali proti Trem kraljem, Osankarici, Črnemu
jezeru in še malce naokrog, kjer je bilo še veliko snega
in smučarjev. Pešpoti so bile urejene, zato smo veliko
prehodili in se s pohoda vrnili do Hotela Jakec, kjer smo
si privoščili ajdove žgance in gobovo juho ter dobro
rdečo kapljico. Bilo je odlično vreme, zato smo ga dobro izkoristili.
Metulji poskrbijo za svoje zdravje tako, da telovadijo na
prostem in hodijo na pohode. Potem ko bo konec epidemije, bodo telovadili v svoji telovadnici. Lahko se jim
pridružite na pohodih, saj bodo veseli, če se jim pridružijo na potepanjih tisti, ki želijo zase narediti kaj dobrega, da občudujejo naravo in naredijo fotografirajo za
spomin. Tudi mi smo naredili skupinski posnetek, nato
pa smo se vrnili na avtobus in poklepetali do prihoda v
Slovensko Bistrico.
Brigita Ptičar
Novi predsednik je postal dr. Andrej Godec. Predstavil
je program za mandatno obdobje 2022–2026. Na zboru so izročili tudi priznanja in medalje. Zlati medalji ZSČ
sta prejela stotnik dr. Andrej Godec in Brigita Ptičar,
dobitniki srebrnih medalj so vodnik Miroslav Kamenik,
nadporočnik Aleš Klinar, stotnik Maksimiljan Lešnik,
stotnik Boštjan Plaznik in stotnik Ladislav Steinbacher,
bronaste medalje pa so prejeli pogodbeni rezervist Iztok Škof, major Borut Lončarič in Romanca Gode. Pisno
priznanje je prejel Stanislav Dolničar, priznanje za zasluge stotnik Saša Vidmar in častni znak za dobro sodelovanje dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.
Brigita Ptičar
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re o aktualnih temah in zanimivih doživetjih nevsakdanjih popotnikov.
Najbolj množična pa je sekcija za izlete in letovanja. Z
njo smo preromali in spoznali mnogo krajev in dežel,
seveda tudi skoraj vse lepe kotičke naše domovine.
Dano nam je, da vidimo in občudujemo naravne in
kulturne znamenitosti, širimo svoje vedenje in se družimo, kar je za nas še kako pomembno. Tudi letos načrtujemo nekaj lepih in zanimivih potovanj.
Taki smo torej »bistriški stari«. Ne sedimo v zapečku in
ne čakamo na … Aktivni smo in vsak, kdor si želi kaj
Foto: Jan Kolar početi, je dobrodošel, saj zagotovo lahko najde kaj,
Društvo upokojencev Slovenska Bistrica, ki šteje 1042 kar ga zanima.
aktivnih članov, je kljub epidemiji delalo. Nekatere Pridružite se nam na Leskovarjevi ulici 1 vsako sredo
dejavnosti so bile sicer okrnjene, a upokojenci se ne in petek med 9. in 11. uro, pokličete nas lahko po tedamo.
lefonu na telefonski številki 02 818 12 36 ali 02 818 12
V društvu delujejo številne sekcije in komisije, da lahko 38.
Rozalija Špes
vsakdo, ki to želi, najde kaj zase. Prav zdaj je pred nami
pomemben projekt. Odpira se namreč pomembna
info točka za pomoč starejšim. Tu bomo našli odgovore na naša številna vprašanja. To bo brezplačna pomoč starejšim pri reševanju varstvenih, stanovanjskih,
pravnih, upravnih, finančnih in drugih problemov.
Svetovali bodo strokovnjaki z različnih področij, pomagali bodo tudi prostovoljci.
V občini je že organiziran brezplačni prevoz starejših
po nujnih opravkih (k zdravniku, na pregled in za druge poti). To je Metuljček, ki ga pokličemo na telefonsko številko 031 619 611.
Stanovanjsko problematiko naših članov rešuje stanovanjska komisija. Svojim konjičkom se lahko posvetimo v sekciji za ročna dela. Naša
dekleta pletejo, kvačkajo, šivajo
in seveda klepetajo. Pod njihovimi spretnimi prsti nastajajo prave majhne umetnine. Sekcija za
rekreacijo skrbi za pomembno
zdravje in razgibavanje. Pohodniki so zelo aktivni. Druži jih želja,
ohraniti prožen korak in zdravo
počutje. Kegljači so razpoznavni
po rednih treniranjih in številnih
tekmovanjih, na katerih dosegajo
vidne uspehe. Ob posebnih priložnostih se izkažejo še mojstrice s
peko okusnega, slastnega peciva.
Sekcija za izobraževanje organizira občasna predavanja in pogovo-

LE KAJ POČNEJO
BISTRIŠKI UPOKOJENCI?
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19. BISTRIŠKI TEK
Foto: Aleš Kolar

Po dveh letih premora je Zavod za šport Slovenska Bistrica Bistriški tek lahko znova izvedel po mestnih ulicah. Na 19. tradicionalni prireditvi je v nedeljo, 3. aprila,
v različnih starostnih kategorijah nastopilo več kot 900
tekačev in tekačic.
V ospredju je bil osrednji tek na desetkilometrski razdalji za člane in članice, organizatorji pa so najbolj ponosni na veliko število najmlajših udeležencev. »Veseli nas,
da lahko enkrat na leto to ponudimo vseh občanom
in občankam. Želja je, da ta tek tudi nadgrajujemo, v
naslednjih letih bi radi ponudili še kaj dodatnega, da
bodo tudi kategorije v glavnem teku bolj izpopolnjene. Najbolj pomembni so seveda otroški teki, ki dajo
dušo temu teku, zato bomo temu tudi v prihodnje dali
glavni poudarek,« je poudaril Boštjan Fridrih, direktor
Zavoda za šport Slovenska Bistrica. V glavnem teku je v

LUCIJA TARKUŠ
in VITO DRAGIČ
ŠPORTNIca IN
ŠPORTNIk LETA

Judoist Vito Dragič in športna plezalka Lucija Tarkuš sta
najboljša športnika občine Slovenska Bistrica za leto
2021. Priznanji so jima izročili v petek, 24. marca, v Viteški dvorani Bistriškega gradu na tradicionalni prireditvi
Športnik leta občine Slovenska Bistrica.
Lucija Tarkuš, članica Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, si je prvič prislužila naziv najboljše športnice leta v občini. V preteklem letu je izjemne rezultate
dosegla na mladinskem evropskem in mladinskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, na katerih je skupaj osvojila
kar šest medalj. Na pogled je preplezala športno-plezalno smer v naravnih plezališčih z oceno 8a+, kar je
doslej uspelo le peščici slovenskih plezalk. Poleg tega
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absolutni konkurenci zmagal član domačega atletskega društva Klemen Španring. Progo je pretekel v času
33 minut in 21 sekund. »Danes sem se dobro počutil.
Na koncu je res šlo malo na tesno, ampak sem vesel,
da sem zmagal na domačem terenu. To je bila moja
prva letošnja tekma na cesti, bila je dobra za uvod v
sezono in sem zadovoljen. Vsako leto pridem z veseljem sem, saj je prireditev dobro pripravljena, dobra je
tudi konkurenca,« ni skrival zadovoljstva član Atletskega društva Slovenska Bistrica. Pri ženskah si je zmago
z novim rekordom Bistriškega teka, ki sedaj znaša 36
minut in 27 sekund, pritekla članica Atletskega društva
Štajerska Špela Gonza. Izboljšala je prejšnji rekord legendarne Helene Javornik. »Proga gre malo gor, malo
dol, malo je tudi makadama, drugače pa je super. Tudi
organizacija in vzdušje sta dobra,« je progo ocenila
nova rekorderka. Precej tekačev je teklo predvsem za
svojo dušo, med njimi tudi Gregor Šket. »Tekati sem začel pred dvema letoma. Zadovoljen sem z dosežkom,
doma pa si bom malo odpočil. Proga ni bila preveč zahtevna, odlično je bilo,« je poudaril Šket, ki je prvič sodeloval na Bistriškem teku.
V družinskem teku je letos nastopilo sedem ekip, 15.
medobčinskega štafetnega teka pa se je udeležilo
enajst štafet.
UR
je dosegla še vrsto drugih odličnih rezultatov na evropskih članskih in mladinskih pokalih.
»Menim, da so mi na tekmovanjih uspeli dobri rezultati.
Najbolj sem ponosna na svetovno mladinsko prvenstvo, na katerem sem osvojila dve drugi mesti in eno
tretje, ter na evropsko mladinsko prvenstvo, kjer sem
bila dvakrat prva in enkrat tretja. Na članskem svetovnem pokalu sem osvojila 14. mesto. Za letos pa si želim, da bi se uvrstila v čim več final svetovnega pokala.
Prav tako pa si želim zmage na svetovnem mladinskem
prvenstvu in ostalih dobrih rezultatov,« je povedala
Lucija Tarkuš, ena izmed najbolj obetavnih slovenskih
športnih plezalk. Vito Dragič, član Judo kluba Impol, je
tudi v preteklem letu posegal po
najvišjih mestih. Tekmoval je na
svetovnem prvenstvu v Budimpešti in na evropskem prvenstvu
v Lizboni. Izkazal se je tudi na
dveh mednarodnih turnirjih za
veliko nagrado, v Zagrebu je osvojil peto mesto, v turški Antaliji
Foto: Aleš Kolar
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pa je bil sedmi. »Lansko leto je bilo posebno zaradi kvalifikacij za olimpijske igre. Trudil sem se, da bi mi ta cilj,
ki je že vseskozi moj primarni cilj, uspel. Kot kaže, pa bo
to moj glavni cilj še nekaj časa. Škoda, da mi ni uspelo,
nekaj dobrih borb sem zmagal, ampak tistih ključnih
dvobojev, ki bi mi izborili vozovnico za Tokio, pa mi ni
uspelo dobiti. Nastop na olimpijskih igrah torej ostaja
motivacija za naprej,« pravi Vito Dragič, ki je že četrtič in
tretjič zapored najboljši športnik v občini.
Predstavniki Športne zveze Slovenska Bistrica so poleg

znane in manj znane
lepote italije

V začetku meseca marca smo v knjižnici začeli popotovanje
po skritih in manj znanih kotičkih Italije. Svetovna popotnica Mateja Mazgan Senegačnik nam je ob zvokih italijanskih kancon predstavila potovanji po Italiji, ki ju je na 3000
kilometrih družno opravila ekipa enajstih popotnikov vseh
starosti, med njimi so bili tudi predšolski otroci. Njihov cilj
so bili še neodkriti in neokrnjeni kotički naše zahodne sosede, narodni parki, osamljene ozke soteske z mogočnimi
slapovi. Pot jih je vodila od Benetk in San Marina prek najlepših plaž (DueSorella) s kristalno čistim morjem, prehodili
so osrčje Pirenejev in občudovali nepregledne cvetoče travnike, pot nadaljevali do gorovja Monte Sibillini, kjer jim je
čudovite razglede meglil saharski pesek, vse do Pise. Zlasti
zaradi svojih najmlajših sopotnikov so si zadali nalogo, da se
bodo vsak dan naplavali na drugi plaži. Bilo je konec junija,

INGVER
V VSAKDANJI RABI

Z veseljem smo gostili Metko Ternjak Gomboc, ki nam je predala svoje znanje in izkušnje o ingverju. O gojenju, uporabi v
kulinariki in njegovih zelo širokih pozitivnih učinkih na telo.
Metka je velika zagovornica zdravega, aktivnega, naravi prijaznega življenja. Spodbuja ljudi, da naredijo nekaj za svoje
zdravje, okolje in tudi za svoje denarnice. Zase pravi, da je
strastna vrtnarka, ki jo je za vrtnarjenje navdušila njena babica. Svoje izkušnje in znanje na različne načine posreduje
že vrsto let.
Čeprav ingver ni avtohtona rastlina, jo lahko gojimo tudi pri
nas. Ingver je superživilo in je ena izmed najstarejših začimb,
ki jo je človek začel uporabljati. Je zdravilo stoterih bolezni.
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najvišjih priznanj podelili tudi priznanja kolektivom leta,
perspektivnim športnicam in športnikom, perspektivni
ekipi, športnim delavcem in posebna priznanja za športne dosežke in jubileje. Udeležence prireditve so nagovorili dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica,
Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije, Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, in Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor
Impola, ki je bil tudi generalni sponzor Športnika leta.
Tomaž Ajd
ko so presenečeni ugotovili, kako prazen je Vatikan (zaradi
epidemije, seveda). Svoje popotovanje so nadaljevali skozi
Bari do Jonskega morja in severno proti Pompejem, kjer jih
je pričakalo mesto duhov. Italija je dežela vulkanov in pisana
druščina se je radovedno povzpela tudi do kraterja Vezuva,
nadaljevala pot do južne Toskane, kjer jih je v San Gimignanu, znanem kot Mesto lepih stolpov, prevzela brezčasna srednjeveška arhitektura.
Popotniki so vsak dan zaključili v drugem kampu in jih ob
vseh doživetjih sploh ni motilo, da si morajo vedno znova
postavljati šotore. Na pico so v Italiji šli samo enkrat in ugotovili, da sploh ni tako dobra, kot bi človek tam pričakoval.
Svoje potopisno predavanje je Mateja Mazgan Senegačnik
sklenila ob Gardskem jezeru, ki ga je njena družina obiskala
z avtodomom. Zlasti otroka sta se razveselila ogromnega živalskega vrta in safarija po njem. Okoli jezera pa že nastajata
novi kolesarska pot in pešpot, ki bosta zagotovo magnet za
vse ljubitelje naravnih lepot. Morda tudi za vas?
Saša Šega Crnič
Lahko ga uživamo v različnih oblikah – svežega, v prahu ali
kandiranega, lahko pa ga tudi namakamo. Njegova ostrina
je odvisna od tega, koliko časa je bil v zemlji in v kakšni obliki
ga uporabljamo. S sušenjem se njegova ostrina okrepi.
Predavateljica se je dotaknila tudi vzgoje in uporabe kurkume. Uporabljamo jo v kulinariki, pri izdelavi kozmetike – v
zobnih pastah ali kot barvilo.
Obiskovalci so lahko za
pokušino razvajali svoje brbončice s kroglicami, sestavljenimi iz ingverja, oreščkov in kakavovega masla.
Bile so odlične.
Tanja Jakolič
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OB DNEVU POEZIJE
Pesem je dih, ki pomeni življenje, zato ne potrebuje slave
in čaščenja,
saj je že sámo življenje največja nagrada.
Biti znan pesnik pomeni, da si ločen od pesmi.
Da hodiš po svetu preklet, ker si prodal svojo pesem minljivosti,
četudi si mislil, da je večnost.
(Ivo Svetina, 2019)
Unesco je 21. marec prvič sprejel za svetovni dan poezije na
svoji 30. generalni konferenci v Parizu leta 1999, da bi podprl

V ČAROBNEM SVETU
BESED S SAŠO PAVČEK
Močne, globoke, nežne, čuteče besede so se v ponedeljek
zvečer kot milni mehurčki porajale v pionirski knjižnici Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Na otvoritvenem
večeru devete sezone Vošnjakove bralne značke za odrasle
z naslovom Dotik ljubezni se je s slovensko igralko, pesnico,
pisateljico, dobitnico številnih priznanj in nagrad Sašo Pavček pogovarjala Saša Šega Crnič. Saša Pavček nam je v čudo-

KNJIŽNICA
KMALU Z NOVIMI
PRIDOBITVAMI
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jezikovno raznolikost s poetičnim izražanjem in povečal priložnost za slišanje ogroženih jezikov. Svetovni dan poezije
je priložnost, da počastimo pesnike, oživimo ustno izročilo
pesniških recitalov, spodbujamo branje, pisanje in poučevanje poezije, spodbujamo zbliževanje poezije z drugimi
umetnostmi, kot so gledališče, ples, glasba in slikarstvo, ter
dvigujemo prepoznavnost poezije v medijih.
Dan poezije smo letos v knjižnici obeležili na malo drugačen
način. Naše obiskovalce smo pozvali, da nam zaupajo verze
svojih najljubših pesnikov ali da so pesniki kar sami. Za svoj
pesniški navdih so bili tudi nagrajeni. Na dan poezije smo v
osrednji in krajevnih knjižnicah opozarjali z razstavami pesniških del. V osrednji knjižnici je bil v Stepišnikovi bukvarnici ves teden na voljo velik izbor poezije po ugodni ponudbi
eno kupiš, eno podarimo. Ob obisku knjižnice se ozrite tudi
na police s poezijo, saj na njih najdete zagotovo kaj za svojo dušo. Prav tako pa ne prezrite raznolike ponudbe v naši
bukvarnici.
Janja Pepelnak

vitem večeru povedala marsikaj o svojem delu, priporočila
oglede nekaterih trenutno aktualnih gledaliških predstav in
zaupala tudi, katere knjige ima trenutno na nočni omarici.
Z interpretacijo svoje pesnitve Rumi in kapitan, ki je izšla v
obliki slikanice, nas je popeljala na širno morje, kjer smo stiskali pesti za Rumijino srečno vrnitev. Občudovali smo mojstrsko zložene rime in uživali ob čudovitih ilustracijah.
Pesnica nam je predstavila svojo zadnjo pesniško zbirko Zastali čas in nas pobožala s prebiranjem pesmi. Čudovito zložene besede so nam pričarale umetničino življenje in misli
med epidemijo, s pesmimi o materi pa smo se prepustili valovom spominov.
Vsestranska umetnica je z nami delila tudi nekatere utrinke
svojega življenja, večer pa je zaključila z besedami: »Srečna
sem. Srečna.«
MPP

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica s svojimi
šestimi krajevnimi knjižnicami več kot uspešno opravlja svoje poslanstvo. Tudi zadnji dve leti smo kljub
oteženi situaciji vse dejavnosti peljali pogumno naprej in v poslovanje vnesli še marsikatero novost. V prihodnje pa se knjižnici obetajo večje pridobitve. Osrednja knjižnica kljub velikosti že skoraj poka po šivih
in razveseljuje nas, da se že pripravljajo novi dodatni
prostori v sosednji stavbi, kamor bomo lahko vnesli

KNJIŽNICA

april 2022

nove vsebine in pridobili težko pričakovani prireditveni
prostor.
Večje novosti pa se obetajo v krajevnih knjižnicah. Dodatne prostore bo kmalu dobila knjižnica na Keblju, saj
so pred kratkim že opravili predajo ključev dodatnih
prostorov, ki se nahajajo čez hodnik že obstoječe knjižnice. V teh prostorih je bil vrtec, ta se je preselil v nove
prostore, odslej pa tudi Knjižnica Kebelj ne bo tako
utesnjena.
Knjižnica Oplotnica trenutno deluje v zelo utesnjenih
pogojih in zaradi prostorske stiske ni mogoče izvajati
različnih dejavnosti. Že v prihodnjem letu se bo selila
v neposredno bližino, v poslovno-stanovanjski objekt
Pohorski vrtovi. Knjižnični prostori bodo v pritličju na
okoli 150 kvadratnih metrih, ki bodo omogočali razne
dejavnosti, ki jih doslej ni bilo mogoče izvajati, vključno
s prireditvami za otroke in odrasle. Knjižnica bo z no-

DINO IN ČAROBNI TONI
Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je na
mednarodnem kongresu v Ljubljani leta 1967 razglasila 2.
april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa C. Andersena,
za mednarodni dan knjig za otroke, da bi na praznični način
opozorili, kako zelo pomembno je branje za otrokov razvoj
in še posebej branje kakovostne mladinske literature.
Tudi v naši knjižnici smo skupaj z vami želeli proslaviti ta dan.
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vimi, svetlimi prostori lažje dostopna, z več parkirnimi
mesti, kar bo gotovo zelo dobro sprejeto med obiskovalci.
Velika novost pa bo zagotovo pridobitev še ene že dolgo pričakovane krajevne knjižnice, in sicer na Zgornji
Polskavi. Knjižnica bo v baročnem dvorcu, ki ga uspešno obnavljajo že nekaj let. Knjižnični prostori bodo obsegali okoli 260 kvadratnih metrov, kjer bo tudi prireditveni prostor, tako da bo v knjižnici mogoče opravljati
raznolike dejavnosti za vse starostne skupine.
Zagotovo nas čakajo pozitivne pridobitve, ki smo jih
veseli zaposleni v knjižnicah, zagotovo pa tudi vsi obiskovalci in naši člani. Novosti bodo zagotovo prinesle
veliko zanimivih idej in prijetnih presenečenj.
Janja Pepelnak

Zato smo vas povabili na otroško gledališko predstavo Dino
in čarobni Toni v izvedbi gledališča Ku-kuc. Vaš odziv je bil
več kot odličen, saj je bil pripravljeni prostor zaseden do
zadnjega kotička. Še en dokaz več, kako zelo smo pogrešali
takšna druženja.
Škrat Toni, prekaljeni glasbenik, si vse svoje škratje življenje
želi priložnosti na Uradu za zvezde. In ravno v naši pionirski knjižnici je bil pravi trenutek, da uresniči svoje želje. Na
vse svoje presenečenje ugotovi, da za njim v vrsti za zvezde stoji dinozaver Dino, ki se ne znajde najbolje. S pomočjo
škrata Tonija in naših najmlajših obiskovalcev se stvari odvijejo tako, kot se morajo. Zabavna, poučna in hkrati čustvena
predstava, ki nikogar ni pustila ravnodušnega in jo je bilo
treba preprosto doživeti.
Tanja Jakolič

• V deželo prišla je pomlad
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica tokrat v vitrinah
gosti razstavo Centra za starejše Metulj iz Slovenske Bistrice.
Skupina ročnodelk je ustvarjala na temo pomladi in velike
noči. Ročnodelke se srečujejo ob torkih. Razstavljeni izdelki so
vsak zase dragocena umetnina z vtkanim znanjem, potrpljenjem, časom in veliko mero ljubezni do ustvarjanja.
Metulj, center za starejše, je namenjen starejšim iz lokalnega
okolja. Spodbuja jih in jim pomaga pri aktivnem preživljanju
tretjega življenjskega obdobja.
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Razstava likovnih del članov kulturno-umetniškega
društva Niansa
V prvem nadstropju osrednje knjižnice v Slovenski Bistrici je na
ogled pregledna razstava likovnih del, nastalih v poletnih slikarskih šolah. Z likovnimi deli se predstavljajo Jože in Peter Bezjak,
Ervin Dvoršak, Daniel Gajšt, Domen Hitrec, Anna Hmeljak Sangawa, Sara Kosmač, Božena Majcen, Roman Padežnik, Julija Piškur, Vera Protner Šaler, Ivan Skledar, Justina Strašek, Jože Šetar,
Zdenka Štibler, Lucija Ul.
Razstava je na ogled do 3. maja 2022.
Natalija Stegne

Ob svetovnem dnevu knjige Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica razpisuje

literarni natečaj za leto 2022
Ker je rdeča nit naše letošnje Vošnjakove bralne
značke za odrasle LJUBEZEN, smo se odločili, da
bomo literarni natečaj izvedli v sklopu omenjene
tematike in ga naslovili
LJUBIM, TOREJ SEM.
K sodelovanju vabimo vse starejše od vključno 14. leta
starosti. Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.
Mladoletni sodelujoči morajo k besedilu dodati Soglasje o udeležbi na natečaju, ki ga podpišejo starši
ali skrbniki (priloga 1), vsi avtorji pa morajo k besedilu
priložiti podpisano Izjavo o avtorstvu (priloga 2). Obe
prilogi najdete na spletni strani knjižnice, dobite pa jih
lahko tudi pri informacijskem pultu v knjižnici.
Besedila morajo biti avtorska še neobjavljena dela,
dolga do dve strani oziroma do 5000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v Wordu, pisava Arial, velikost pisave 12, obojestranska poravnava.
Prispela literarna dela bomo razvrstili v naslednje kategorije:
•izvirna kratka zgodba,
•izvirna pesem,
•izvirna zgodba za otroke.
V vseh treh kategorijah bomo prispela dela obravnavali glede na starostno skupino. Razvrščena bodo v
dve skupini:
•skupina: mladina (od 14 do 17 let),
•skupina: odrasli (od 18 let naprej).
Besedila pošljite na elektronski naslov mojca.plaznik@
kjv.si, v polje Zadeva pa vpišite »ZA NATEČAJ« in bese-
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dilo ter izjavi dodajte v priponke.
Zajeli bomo vsa besedila, ki bodo k nam prispela do
15. septembra 2022 in bodo ustrezala razpisnim pogojem.
Strokovna komisija bo pri izboru najboljših upoštevala kreativnost, slog, jezik, vsebino, inovativnost, sporočilnost in splošni vtis.
Med prispelimi besedili bo komisija izbrala zmagovalnega za vsako kategorijo in vsako starostno skupino
posebej, katerih avtorji bodo nagrajeni z darilnimi
boni slovenskih založb, hkrati pa bo izbrano najboljše
besedilo natečaja, katerega avtor bo nagrajen z bralnikom. Vsi drugi sodelujoči bodo nagrajeni s simboličnimi darili.
Knjižnica bo ob koncu natečaja izdala publikacijo, v
kateri bo objavljen izbor sodelujočih besedil. Za objavo v zborniku bo besedila izbrala strokovna komisija.
Rezultati natečaja bodo objavljeni 15. novembra 2022
v sklopu praznovanja dneva slovenskih splošnih knjižnic na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (www.kjv.si), na FB-profilu knjižnice, v tedenskih spletnih novicah Bistričan.si (www.bistrican.
si) ter v lokalnem časopisju (Panorama, Informator).
Nagrade bodo izročene na osrednji prireditvi ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
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Za več informacij o doživetjih med Pohorjem in Bočem obiščite spletno stran
www.tic-sb.si . Ali pa nam sledite na Facebooku in Instragramu.
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