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BILI SO PASTIRJI
»Dan je bil lep, zabaven in zanimiv, zato ker sem prvič jedla pečeno jabolko in se igrala pastirske 'tumarije'.« (Pia)
To je samo eden od vtisov učencev, nastalih po preživetem dnevu na Ančnikovem gradišču, kjer so drugošolci
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica doživeli zgodbo o pastirskem življenju nekoč, ki jo je na zabaven, prisr-
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ZANIMIVOST

čen in poučen način predstavila ekipa Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica. Dogajalo se je v zadnjem tednu meseca maja, ko so drugošolci imeli zaključni izlet na naše
Pohorje in doživeli Pastirčkov dan.
V toplem pomladnem jutru jih je pred šolo pričakala
pastirica Neža. Skupaj z njimi se je odpeljala na Pohorje,
na Ančnikovem pa so jih pričakali pastirji Mica, Franča,
Joža, Ana in Polona. Mica je glavna pastirica in skupaj z
drugimi pastirji so jim na hudomušen način predstavili,
kakšno je bilo življenje pohorskih pastirjev nekoč. Izvajali so različne aktivnosti: pekli so krompir v žerjavici, tudi
slastna jabolka, ki so jim jih nataknili na palice, izdelali
so si svoje pastirske klobučke in zaigrali na ročno izdelane piščalke. Najbolj zanimive in zabavne pa so bile stare
pastirske igre – pastirske »tumarije«, ob katerih so neizmerno uživali. Druženje na Pohorju so zaključili ob lepih
melodijah narave in piščali ter se prijetno utrujeni vrnili
v šolo. Da je bilo res prijetno in lepo, pričajo tudi vtisi
učencev.
»Najbolj zanimivo mi je bilo, ko smo si izdelali pastirske
kape.« (Miha)
»Zabavno je bilo na travniku, saj smo se igrali pastirske
igre in se veliko nasmejali.« (Tian)
»Še posebej všeč mi je bilo, da smo lahko jedli pečen
krompir iz žerjavice.« (Matej)
»Pastirica Mica je bila prijazna in veliko nas je naučila.«
(Izza)
»Življenje pastirjev nekoč je bilo težko, saj so morali veliko delati. Bilo pa je tudi zabavno, saj so se lahko igrali s
senom.« (Alja)
Zahvaljujemo se Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica,
da nam je na tako zanimiv in poučen način predstavili
delo na paši in vlogo pastirja, kakršno je imel nekoč!
Učiteljice in učenci 2. razredov
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DAN LJUBEZNI
Foto: osebni arhiv

Klub študentov Slovenska Bistrica sestavljamo študentje
in dijaki z območja Upravne enote Slovenska Bistrica. V
več kot 30 letih delovanja smo v lokalni skupnosti najbolj poznani po organizaciji koncerta Dan ljubezni. To
pa ni edini projekt, ki ga klub organizira. Na primer, leta
2021 smo izvedli več kot 60 projektov na več področjih,
od zabave in športa do kulture in humanitarnosti. Večino
teh projektov izvajamo v zdaj že kultnem MC-ju na Trgu
svobode. Tega smo znova zatresli ravno pred kratkim, ko
so nas maja na Dnevu ljubezni zabavali Kingstoni. Od
nastopa trenutnega mandata kluba jeseni 2020 smo se
skozi vse lockdowne in protikoronske ukrepe trudili, da
bi pod svoje okrilje privabili čim več mladih v Slovenski
Bistrici. V tem času smo uspeli obuditi dijaško sekcijo,
njeni člani pa že pridno izvajajo projekte za svoje sošolce. Tako je skupaj z njimi v naši zasedbi trenutno skoraj
20 aktivistov, s katerimi sodelujemo in skupaj pripravljamo več projektov. V naš klub se lahko brezplačno včlani vsak dijak in študent, in to brez obveznosti. Vsak član
kluba študentov lahko koristi kopico ugodnosti, kot sta
brezplačno barvno tiskanje in možnost nakupa cenejših
smučarskih kart za Tri kralje in Roglo. Že drugo leto vsem
svojim članom nudimo tudi brezplačni termin igranja
tenisa. Ena izmed novosti je tudi brezplačna članarina v
Knjižnici Josipa Vošnjaka. Vsak naš član dobi tudi popust
pri vstopu na naše večje prireditve, kot je Dan ljubezni.
Hkrati vabim vse mlade, da se pridružijo naši ekipi in
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nam pomagajo pri organizaciji aktivnosti za naše sovrstnike. Za naše člane ni pomembno, koliko časa vložijo v klub, lahko pa po svojem četrtem letu delovanja
v klubu z gotovostjo trdim, da je bila pridružitev klubu
študentov ena najboljših odločitev v času mojega študija. Udejstvovanje v organizaciji, kot smo mi, da mladim odlično platformo za ustvarjanje na področjih, ki
nas zanimajo, pri tem pa dobimo dragocene izkušnje, ki
nam bodo koristile vse življenje. Vsak lahko prispeva k
zboljšanju življenja za mlade v naši okolici in vedno smo
veseli, če ima kdo kakšno idejo, ki bi jo lahko s pomočjo kluba uresničil. To poletje bomo na primer skupaj z
Alpinističnim klubom Slovenska Bistrica izvedli začetni
tečaj plezanja, veliko sodelujemo tudi z lokalnimi skavti
in Frizbi društvom Ultimate Slovenska Bistrica. To so zametki sodelovanja društev, s katerimi tudi mi spoznavamo lokalno okolje in se vedno bolj zavedamo njegovega
pomena in raznolikosti.
Osebno verjamem, da se lahko to sodelovanje razvije v
nekaj več. V primerjavi z drugimi kraji po Sloveniji smo
društva, ki delujejo za mlade, v Slovenski Bistrici zelo nepovezana in po večini ne vemo za delovanje drug drugega. Tudi naša občina je v preteklosti že ustanavljala razna telesa, ki naj bi se lotevala težav, kot so stanovanjska
problematika mladih, zaposlovanje, prekarno delo ali pa
prej omenjena participacija mladih. Na žalost so te stvari
ostale le na papirju in trenutno nimam občutka, da lahko
mladi v občini sodelujemo pri odločitvah, ki se nas tičejo, prav tako pa smo o njih slabo informirani. Pomembno
je, da se mladi zavedamo svojega vpliva na lokalno skupnost. S sodelovanjem v lokalnih organizacijah lahko ne
samo pripomoremo k bolj razgibanemu življenju za mlade v Slovenski Bistrici, ampak razvijamo in izpopolnjujemo tudi samega sebe. Kje in s kom se družimo, športamo, zabavamo in ustvarjamo, nas bolj oblikuje, kot kje in
s kom delamo. Vsem mladim priporočam, da ob šoli in
študiju namenijo tudi nekaj prostega časa društvom, ki
se ukvarjajo s stvarmi, ki vas zanimajo. Društva, mednje
spada tudi Klub študentov Slovenska Bistrica, ponujajo
mladim priložnost, da se udejstvujejo na področjih, ki jih
šolski sistem ne pokriva.
Zato smo tukaj tudi mi, Klub študentov Slovenska Bistrica, ki smo in tudi bomo največja mladinska organizacija
v Slovenski Bistrici.
Tomaž Strelec,
predsednik Kluba študentov Slovenska Bistrica
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NALOŽBE

RAZVOJ SE
NADALJUJE
POGOVOR Z DR. IVANOM ŽAGARJEM,
ŽUPANOM OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
V občini Slovenska Bistrica je v teh mesecih še posebej
živahno, saj se izvajajo nekatere pomembne naložbe.
Nekaj projektov je že končanih, nekaj pa jih je tudi tik
pred vrati.
Gospod župan, pred kratkim ste namenu predali urbane vrtove. Že zdaj lahko rečemo, da je projekt dosegel svoj namen, saj
so vsi vrtički zasedeni.
Prejšnji vrtovi so bili dokaj neurejeni. Ob načrtih za ureditev zelenega parkirišča se je porodila ideja, da bi vrtove
preselili in uredili na drugi lokaciji. Vsi, ki so najemniki, si
bodo lahko pridelali hrano za domačo kuhinjo. Po drugi
strani je to tudi območje družabnega življenja v mestu,
kar je v današnjih časih, ko smo pod pritiskom elektronske navlake, še toliko bolj pomembno. Vesel sem, da so
bili vrtovi takoj, ko so bili predani, tudi obdelani. Če bo
treba, bomo poskrbeli tudi za dodatno širitev vrtov.
Veliko olajšanje za podjetje Impol in središče Slovenske Bistrice je nedavno odprtje zahodne obvoznice. Da bi popolnoma
razbremenili promet v mestu, pa že načrtujete tudi tretjo etapo tega projekta.
Promet po zahodni obvoznici je končno stekel. Čeprav
je že predana v uporabo, bo treba nekatere stvari še
urediti in nekoliko preusmeriti promet. S tem smo dejansko razbremenili mestno jedro, vendar pa je vsaj en
del Ljubljanske ceste do vstopa na avtocesto še precej
prometno obremenjen. Zato tudi načrtujemo tretjo fazo
zahodne obvoznice. V okviru sprejemanja prostorskega načrta so že narejene idejne zasnove, prav tako pa
potekajo dogovori z Direkcijo za infrastrukturo. Upam,
da bomo k temu čimprej pristopili, res pa je, in kar velja
pravzaprav za vse investicije, da ljudje investicije zaznajo
šele takrat, ko pride do fizične realizacije. Prvo fazo zahodne obvoznice smo izvedli v pol leta, ta druga faza, ki
je nekoliko bolj kompleksna, pa je trajala nekoliko dlje.
Pred tem je bilo ogromno načrtovanja, usklajevanja in
vsega ostalega, kar je potrebno, tudi odkupa zemljišč.
Kljub temu upam, da bodo stvari za tretjo fazo nekoliko
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hitreje stekle. Tako bo Slovenska Bistrica dobila zahodno
obvoznico v pravem pomenu besede.

Pestro je tudi na športnem področju. Medtem ko se končuje
obnova športne dvorane, se začenja izgradnja plezalnega
centra. Pred vrati je tudi zamenjava umetne trave na velikem
nogometnem igrišču z umetno travo.
Kakor na vseh drugih področjih gre tudi pri tem področju za konstantno vlaganje in razvoj. Res pa je, da so posamezna obdobja, ko je investiranje toliko bolj obsežno
in zahtevno. Gre za obsežne investicije in nadgradnjo
športnega parka v Slovenski Bistrici. Pogovarjamo se o
dveh investicijah, ki sta lokacijsko na ločenih mestih, v
bistvu pa predstavljata isto vsebino. Športna dvorana je
stara skoraj 40 let in je bila nujno potrebna obnove. Pri
načrtovanju obnove se je izkazalo, da bo treba iz dvorane umakniti tudi vadbene prostore za plezanje. Plezalni
del smo želeli umestiti ob dvorani, ki stoji na spomeniško
zaščitenem območju, zato to ni bilo možno. Zato smo
morali poiskati nadomestno lokacijo v športnem parku.
Plezalni center je načrtovan po sodobnih trendih, investicija se sedaj začenja. Še posebej sem vesel, da smo
za obe investiciji na razpisih pridobili dodatna sredstva.
Za športno dvorano smo pridobili slab milijon evrov, kar
predstavlja dobro četrtino naložbe, za plezalni center pa
skoraj 50 odstotkov potrebnih sredstev. Seveda pa s tem
investicije v športni park še niso končane, športni park
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zahteva permanentni razvoj. V sodelovanju z zavodom
za šport in športno zvezo pripravljamo idejno zasnovo
nadaljnjega urejanja športnega parka. Umetno travo
na velikem nogometnem igrišču pa bomo zamenjali za
potrebe nogometa. Mimogrede, ob tej priložnosti bi rad
spomnil, da so se nogometaši uvrstili v drugo slovensko
ligo. Gre še za en uspeh slovenjebistriškega športa in ob
tej priložnosti nogometašem izrekam vse čestitke.

Na zadnji izredni seji so občinski svetniki potrdili tudi investicijski projekt za ureditev zelenega parkirišča. Nekateri izmed
njih so izrazili bojazen, da ne bo dovolj parkirišč za vse, ki bodo
želeli parkirati na tej lokaciji.
Parkirišče bo namenjeno dejavnostim v zdravstvenem
domu pa tudi za potrebe športne dvorane in športnega
parka. Mogoče je prehitro na pamet trditi, da bo parkirišč premalo. Vsekakor bomo na tem območju pridobili
dodatnih 200 parkirišč. Tudi to parkirišče je na območju,
ki je spomeniško zaščiteno, saj grajski kompleks sega še
dlje od zdravstvenega doma. Vloga za gradbeno dovoljenje je vložena, zato računamo, da bomo investicijo lahko
začeli izvajati še letos. Istočasno bomo uredili še ulico ob
potoku, ki je preobremenjena s parkiranjem. Razmišljali
smo tudi o gradnji parkirne hiše, vendar soglasja nismo
dobili. Vsekakor pa bo treba v prihodnje celovito rešiti
problem parkiranja za paciente zdravstvenega doma.
Pred vami so še nekatere druge večje naložbe. Omeniti je treba predvsem nadgradnjo doma starejših ter nadgradnjo in
obnovo zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici.
Zdravstveni dom bomo širili že četrtič. Dva milijona
evrov prispeva država, slab milijon prispeva zdravstveni dom, približno toliko tudi druge občine, dobra dva
milijona evrov pa Občina Slovenska Bistrica. Razpis bo
še letos, rok za dokončanje del pa je leto 2024. Pri nadgradnji doma starejših je občina sodelovala pri pripravi
dokumentacije do gradbenega dovoljenja, pristojno ministrstvo pa je z domom podpisalo pogodbo o sofinanciranju.
Kako se v delovanju občine oziroma vaših načrtih odražajo številne podražitve energentov in električne energije?
Cene pri postopkih javnega naročanja so seveda višje,
na primer pri plezalnem centru za približno 25 odstotkov. Tega žal ni mogoče obiti, seveda pa podražitve dodatno obremenjujejo proračun. Dobro v tej zgodbi je, da
smo precej sredstev pridobili iz drugih virov. Na ta način
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razbremenjujemo občinski proračun in lažje zapiramo
naložbe. Izmed pomembnejših naložb moram vsekakor omeniti še izgradnjo kanalizacije na Zgornji Polskavi, nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko, ureditev
upravne enote na Vošnjakovi ulici, obnovo Rotovža na
Trgu svobode in predvidoma prihodnje leto ureditev avtobusne postaje.

Pomembno je še izpostaviti, da je pred kratkim Bistriški grad
prešel v občinsko last.
To je pravilno, saj preko Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica ravno občina vlaga v grad. Tudi vse aktivnosti, ki
tam potekajo, so večinoma občinskega nivoja. Ko bomo
lastniki, bomo lažje upravljali z gradom, prav tako pa bo
več možnosti za kandidiranje za dodatna sredstva. Nenazadnje bomo lažje poskrbeli tudi za nekatere nujne
sanacije, saj je država žal zelo daleč od takšnih objektov.
Vsekakor je treba te posege izvesti čimprej, da se škoda
ne povečuje.
Vaš sedanji županski mandat se počasi izteka. Ali ste zadovoljni z doseženim?
Ta mandat je bil nekoliko poseben. Razvojno dinamiko smo ves čas peljali, dejstvo pa je, da je na dogajanje
najprej vplivala epidemija covida-19 in je zadeve nekoliko upočasnila. Ustavljena je bila tudi civilna družba.
Dodatne težave je povzročila naslednja kriza, vojna v
Ukrajini. Kljub temu menim, da smo stvari, ki smo si jih
zastavili, nadgradili. Omeniti moram gasilsko lestev, ki je
sploh nismo načrtovali, in številne investicije na področju komunalne ureditve, te se izvajajo po vseh krajevnih skupnostih. Z vrtcema na Keblju in v Laporju smo
nadoknadili tudi manko na področju predšolske vzgoje.
Je pa res, da se z razvojem v občini povečuje tudi število prebivalcev, zato se znova že čuti manko prostora za
predšolsko vzgojo in v 2. OŠ Slovenska Bistrica. Skratka,
ta mandat je prinesel dodatne težave, po drugi strani pa
je razvoj vendarle potekal.
Glede na povedano izzivov za prihodnje ne manjka. Torej razmišljate, da bi se potegovali za še en županski mandat?
Zaenkrat se ukvarjamo z izvedbo že omenjenih aktivnosti. Če bodo stvari normalno potekale, pa ne vidim razloga, da ne bi nadaljeval s svojim delom, seveda če mi
bodo volivci to tudi zaupali.
Tomaž Ajd
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

ZA PRAVILNO NASLAVLJANJE VAŠIH POTREB PO PRIDOBIVANJU RAZNIH
SOGLASIJ, DOVOLJENJ, DOKUMENTOV…, VAS NA NASLEDNJIH STRA-

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

ORGANIZACIJA IN NALOGE
OBČINSKE UPRAVE

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

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;
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NEH SEZNANJAMO, KATERE POSTOPKE ZA PRIDOBIVANJE NAVEDENIH
DOKUMENTOV VODI UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA IN KATERE
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KI STA DVE LOČENI INSTITUCIJI.

− izdajanje soglasij za uporabo javnih površin;
− sodelovanje pri vzdrževanju in urejanju občinskih cest, javne snage in javnih površin;
− priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje male
komunalne čistilne naprave;
− izdajanje soglasij za začasno uporabo javnih površin.

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
(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 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
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občinskega premoženja;
− pripravljanje pogodbe za najem občinskih zemljišč;
− sodelovanje pri geodetskih postopkih odmer občinskih cest;
− urejanje baze nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
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

DRUGA IZREDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
Foto: Aleš Kolar

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je v torek, 17.
maja, sešel na drugi izredni seji. Svetniki so v uvodu sprejeli spremembo odloka občinskega proračuna za leto
2002. Rebalans so potrdili predvsem zaradi spremembe
financiranja izgradnje plezalnega centra, saj je bila občina uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Prijavili se bodo tudi na razpis za zamenjavo
trave na velikem nogometnem igrišču z umetno travo,
53 tisoč evrov pa bodo namenili za projekt Dom-doma,
ki ga bo občina po poteku pilotnega projekta financirala
skupaj z Občino Poljčane.
Svetniki so v nadaljevanju seje potrdili novelacijo investicijskega programa za projekt Plezalni center Slovenska
Bistrica. Naložba je po zadnjih ocenah vredna 5,3 milijona evrov. Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, šolstvo
in šport je občina pridobila 2,4 milijona evrov.
Svetniki so sprejeli investicijski program za zeleno parkirišče, ki se bo nahajalo med zdravstvenim domom in
dvorano Bistrica. Skupaj bodo uredili 197 parkirnih mest
za osebna vozila, štiri parkirna mesta za avtodome in
sedem parkirnih mest za invalide. Pri ureditvi parkirišč
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inšpekcijo in medobčinsko redarstvo za nadzor. Najpogosteje
se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo:
− 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.

bodo upoštevali ekološke, okoljske in trajnostne standarde. Uredili bodo tudi pešpoti znotraj in na robu parkirišč ter zelene površine, zasajene z grmovnicami in drevjem, postavili osem elektro polnilnic za osebna vozila in
sanitarije z nadstreškom na avtobusni postaji. Naložba je
ocenjena na 1,5 milijona evrov, izvedli pa jo bodo v letih
2022 in 2023.
Ob koncu izredne seje so svetniki potrdili še dokument
identifikacije investicijskega projekta Veliko nogometno
igrišče z umetno travo – zamenjava trave. Veliko nogometno igrišče z umetno travo je del športnega parka.
Uredili so ga leta 2009, kar pomeni, da se je njegova življenjska doba glede na certifikat UEFA PRO že iztekla.
Izguba kakovosti in dotrajanost vplivata na zmanjšanje
varnosti in večanje števila poškodb pri igralcih. Potrebna je zamenjava umetne trave, s katero bodo zagotovili
varno in kakovostno vadbeno površino, ki je predpogoj
za izvajanje tako rekreativno-ljubiteljske športne dejavnosti kot tudi vrhunskega tekmovalnega športa. Namen
naložbe je omogočiti optimalne pogoje za vadbo in trening selekcij nogometne šole ter nadaljevati s kakovostno vadbo in množičnostjo igralcev NK Kety Emmi Bistrica, ki so si zagotovili napredovanje v drugo slovensko
nogometno ligo. Naložbo bo občina prijavila na Razpis
za sofinanciranje infrastrukturnih projektov za leto 2022,
ki ga je objavila Nogometna zveza Slovenije. Naložba
je vredna dobrih 268 tisoč evrov. Občina bo zagotovila
dobrih 208 tisoč evrov, 60 tisoč evrov pa bo prispevala
Nogometna zveza Slovenije.
T. A.

7

inf rmator

junij 2022

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-

8

UPRAVNA ENOTA

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,
• posredovanje osebnih podatkov s področja upravnih not-
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ranjih 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.

RAZPISI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za gospodarstvo

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2/843 28 00, + 386 2/843 28 38 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

Občina Slovenska Bistrica obvešča podjetnike in obrtnike (pod točko 1) ter
fizične osebe (pod točkama 2 in 3), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju občine Slovenska Bistrica in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica, da so še
odprti naslednji razpisi:
1. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje malega gospodarstva in obrti
na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2022.
Razpis je odprt od aprila do 22. oktobra 2022. Za posojilo je treba oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni občine Slovenske Bistrica, na spletni strani občine in pri NLB, d. d. Dodatne informacije lahko
prosilci dobijo na Novi Ljubljanski banki, d. d., Titova cesta 2, 2000 Maribor,
kontakt: Rok Lešnik, tel. +386 2 23 44 519 ali +386 41 303 153 oziroma
e-naslov: rok.lesnik@nlb.si.
2. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2022.
Razpis je odprt od aprila do 22. oktobra 2022. Za posojilo je treba oddati iz-

polnjeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni občine Slovenske Bistrica, na
spletni strani občine in pri NLB, d. d.
Vloga se vloži pri Novi Ljubljanski banki, d. d. Ljubljana, osebno ali kontaktni
osebi po elektronski pošti ali s priporočeno pošto: NLB, d. d., Titova cesta 2, 2000
Maribor, e-naslov: Simon. Unger@nlb.si, tel. št.: +386 2 515 41 99 ali +386 51
375 041.
3. Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje – živali, zavarovanje posevkov, nasadov in plodov v
tekočem letu.
Razpis je odprt od aprila do 20. julija 2022.
Dodatne informacije so dostopne v času uradnih ur na Občini Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Slavka ZAFOŠNIK, tel. št. 843 28 38, in na
Kmetijski svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Marija KRESNIK, tel. št 843 01 32.
Odprti razpisi so objavljeni na uradni spletni strani občine www.slovenska-bistrica.si.
Spremljajte uradno spletno stran Občine Slovenska Bistrica in najdite tudi druge
uradne objave.
Občina Slovenska Bistrica

OKROGLA MIZA O
INTEGRACIJI TUJCEV
V LOKALNO OKOLJE

Občina Slovenska Bistrica je v ponedeljek, 6. junija, v Bistriškem gradu izvedla okroglo mizo na temo integracije
tujcev v lokalno okolje. Na okrogli mizi, ki jo je neposredno prenašal Studio Bistrica, so javnost seznanili z normativno ureditvijo tega področja, z aktivnostmi občinskih
javnih zavodov in državnih organov za pomoč tujcem
in z ukrepi za njihovo lažjo ter čim hitrejšo integracijo v
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domače bivalno in delovno okolje, s težavami na področju integracije tujcev (poznavanje slovenskega jezika,
vključevanje v šolski sistem sredi šolskega leta, upoštevanje finančnih sredstev za prijavo prebivališča, bivalnih
pogojev in kriterijev bivalnih površin ipd.), prav tako pa
je bil namen tudi predstaviti primere dobrih praks, ki jih
v našem okolju tudi ni malo.
Problematiko so v uvodu predstavili mag. Emilj Trontelj,
načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica, mag. Katarina Štrukelj, vodja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo
migrantov, Grega Malec, vodja Sektorja za delovne migracije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti RS, in Joško Čučko, samostojni policijski
inšpektor Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Maribor. V razpravi so med drugimi sodelovali tudi
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, Tatjana
Pufič, ravnateljica OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Marjanca Frangež, ravnateljica 2. OŠ Slovenska Bistrica, in Urška Sedmak, direktorica Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica.
Okroglo mizo je povezoval Stanislav Mlakar, podžupan
Občine Slovenska Bistrica. Kot je navedel v povzetkih
omizja, je državni zbor 30. marca 2021 sprejel novelo
Zakona o tujcih (Uradni list RS št. 57/21), ki je prinesla
določene spremembe, ki bodo imele vpliv na priseljevanje tujcev. Občina Slovenska Bistrica na področju zakonodaje, ki ureja prebivanje in zaposlovanje tujcev, nima
nobenih pristojnosti. Ker pa tujci živijo v našem okolju,

Za vse dodatne informacije
in pridobitev ponudbe
se obrnite na našo
komercialistko svetovalko:
Špela Šopinger
M: 041 314 057
spela.sopinger@vzajemna.si

10

OBČINA

Foto: Tomaž Ajd

želimo, da se zakonodaja ustrezno uredi v smislu njihove
čim boljše vključitve v okolje, kjer bivajo in delajo.
Državni zbor RS ni sprejel vseh predlogov, ki so jih predlagali na 4. redni seji Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica 30. maja 2019. Na novo se uvaja pogoj znanja
slovenskega jezika za podaljšanje dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi združitve družine za polnoletne družinske člane, in sicer na vstopni ravni A1. Navedeno
pomeni, da bo moral družinski član, ki bo imel izdano
prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in bo želel podaljšati dovoljenje iz tega namena,
v času odločanja o podaljšanju dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi združitve družine predložiti dokazilo
o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika. Pogoj znanja
slovenskega jezika pa se uvaja tudi za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje, in sicer se bo zahtevalo znanje na
osnovni ravni A2. Za oboje je predpisano dvoletno prehodno obdobje in se tako te določbe začnejo uporabljati šele 27. aprila 2023. Med zaključki okrogle mize so
navedli, da bi bilo treba za
polnoletne tujce zahtevati
že ob prvi prijavi prebivanja potrdilo o osnovnem
PRESELILI
znanju slovenskega jezika.
SMO SE
Tudi za otroke tujcev bi
N A N OVO
morala biti zagotovljena
LO K AC I J O .
sistemska ureditev učenja
slovenskega jezika pred
vstopom v šolo.
Poslovalnica
Iz dokazil, s katerimi je lahVaruha zdravja, Vzajemne
ko tujec izkazoval zadostna
v Slovenski Bistrici
sredstva za preživljanje za
se nahaja na novi lokaciji,
podaljšanje ali izdajo naČopova ulica 9c.
daljnjega dovoljenja za
prebivanje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
se po novem izključujejo
prejemki, do katerih je tu-
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jec upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke, in prejemki, do katerih je upravičen na podlagi
zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev
(npr. otroški dodatek, denarna socialna pomoč ...). Prav
tako se iz nabora sredstev, ki se upoštevajo v izračun
sredstev za preživljanje, izvzemajo povračila stroškov v
zvezi z delom (stroški za prehrano med delom, prevoz
na delo in z dela) ter povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju določenih del in nalog na službenem

30 LET SKUPNOSTI
OBČIN SLOVENIJE

potovanju (npr. dnevnice). Zato bi morali, kot še poudarja Stanislav Mlakar, zagotoviti naknadno preverjanje, ali
imajo ti tujci dovolj sredstev za preživljanje v celotnem
času veljavnosti njihovega dovoljenja za prebivanje v RS.
Sistemsko bi bilo treba urediti obveznost javnih del tudi
za tuje državljane v času, ko so iskalci zaposlitve in prejemajo denarno socialno pomoč.
T. A.

Skupnosti občin Slovenije je čestital tudi Apostolos Tzizikostas, predsednik Evropskega odbora regij, v katerem
slovensko delegacijo vodi dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica.
T. A.

Skupnost občin Slovenije je sredi maja na Bledu slovesno obeležila 30-letnico delovanja. Skupnost, ki je v
začetku združevala 32 članic, je danes s 179 članicami
največja reprezentativna organizacija občin v državi. Ob
jubileju ji je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
izročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju
občin in sodelovanju v dobro ljudi ter države. Članicam

ELEKTRO
TRGOVINA

Zanesljiv partner pri vaših elektro projektih.
Slovenska
Bistrica

Vabljeni, da obiščete naši
trgovini, kjer boste našli
široko ponudbo elektro
materiala, svetil in orodja
priznanih blagovnih
znamk preverjene
kakovosti.
ELEKTRO MATERIAL

Vaš strateški partner
za celovite rešitve v
elektroenergetiki.

Tomažičeva ulica 18,
Slovenska Bistrica
(Industrijska cona)

02 292 80 10

DELOVNI ČAS:
pon - pet: 07:00 - 19:00

ORODJE IN PRIBOR

Vaš strateški partner za
celovite rešitve v obdelavi
pločevine.

Celovita storitev od razvoja do izdelka.

SVETILA

Slovenske
Konjice

Zeče 25,
Slovenske Konjice
03 757 13 20

sob: 07:00 - 12:00

INŠTALACIJSKI MATERIAL

Zanesljiv partner pri vaših
elektro projektih.
Slovenska Bistrica, Tomažičeva 18
Slovenske Konjice, Zeče 25
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ČLOVEKOVE PRAVICE, RIC

VARUHOV KOTIČEK
TUDI V SLOVENSKI
BISTRICI
Foto: Aleš Kolar

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 11.
maja, s svojo ekipo gostoval v Slovenski Bistrici. V okviru
obiska se je posvetil občanom, ki so se predhodno prijavili na srečanje z njim in ki ocenjujejo, da so jim kršene
človekove pravice. V prostorih občine je odprl Varuhov
kotiček, obiskal je tudi bistriško enoto Doma dr. Jožeta
Potrča in se seznanil s projektom Dom-doma.
»Odprli bomo štiri nove pobude. Ena med njimi se
konkretno navezuje na občino in jo bomo proučili, ko
bomo prejeli vso potrebno dokumentacijo. Druge pobude pa so se nanašale na denacionalizacijo, hrup in nejasnosti v zvezi z davčno upravo,« je po srečanju z občani
poudaril Peter Svetina.
Obisk varuha je pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica. »Pozdravljam način, da se institut
varuha človekovih pravic približa ljudem, tudi z delom
na terenu, saj se na ta način ljudje lažje odločijo za obisk
varuha in predstavitvijo težav, s katerimi se srečujejo.
Marsikatero težavo naših občanov lahko s skupnimi
močmi lažje rešimo. Želel bi si, da bi tak način dela prevzele tudi druge državne institucije. V Sloveniji se srečujemo s centralizacijo institucij in s tem tudi odmikom teh
institucij od ljudi. In ta trend bi bilo treba obrniti,« meni
župan Ivan Žagar.
Peter Svetina je v pritličju občinske stavbe odprl tudi Varuhov kotiček, s katerim želi institucijo Varuha približati
čim širšemu krogu ljudi. Slovenska Bistrica je četrta občina v Sloveniji s tem kotičkom. Varuhov kotiček je opremljen s stojalom, na katerem so občanom na voljo koristne informacije o delu Varuha, v obliki zloženk in brošur.
Stojalo se nahaja pri vhodu v občinsko stavbo desno.

Priložen je tudi obrazec, ki ga ljudje izpolnijo in pošljejo na varuhov naslov. »To je prostor, na katerem lahko
občani najdejo vse potrebne informacije o tem, kdaj in
kako lahko pomagamo in v katerih primerih ne moremo
pomagati. Pomagamo lahko v postopkih proti državi in
lokalni samoupravi in nosilcem javnih pooblastil,« pojasnjuje varuh človekovih pravic.
Pred odprtjem Varuhovega kotička je Peter Svetina obiskal tudi enoto Doma dr. Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici, ki skupaj z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica
izvaja projekt Dom-doma. »To je dober projekt in ga zelo
pozdravljamo, saj ponuja starostnikom, da čim dlje časa
ostanejo v domačem okolju. Pomeni tudi deinstitucionalizacijo in projekt je pokazatelj, da ljudje to potrebujejo in si to želijo. Seznanili so me s tem, da se projekt zaključuje in da je za zdaj še nejasno njegovo financiranje
v prihodnje. Mislim, da bi država morala narediti več na
tem področju. Bom pa v konkretnem primeru zagotovo
kontaktiral tako Ministrstvo za zdravje kot Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, da najdeta neko rešitev,
da se projekt nadaljuje oziroma da se financiranje reši
sistemsko,« zagotavlja Peter Svetina.
Slovenjebistriški župan dodaja, da so se tudi sami obrnili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
a do zdaj odgovora še niso dobili. »Bomo pa v primeru,
če ministrstvo ne bo financiralo projekta, del financiranja
skupaj z občino Poljčane prevzeli sami. A žal storitve projekta Dom-doma ne bodo več zastonj,« pojasnjuje Ivan
Žagar.
Tomaž Ajd

USTANOVITEV S.P.-JA
IN SAMOZAPOSLITEV
TUJCA

Tujec, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje kot s. p. (samostojni podjetnik) in se v njem samozaposliti, potrebuje naslednje dokumente in dokazila:
• potrdilo o slovenski davčni številki (potrdilo izda
Finančna uprava Republike Slovenije),
• slovensko enotno matično številko (EMŠO) (potrdilo izda upravna enota),

12

RIC, NALOŽBE

junij 2022

•
•

veljavni osebni dokument,
izjavo lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni sam
lastnik zemljišča, na katerem se nahaja objekt, kjer
bo določen sedež podjetja (overitev izjave se lahko
opravi pri SPOT registracijski točki, kjer se bo izvedel
postopek ustanovitve s.p.-ja, ali na pristojni upravni
enoti),
• enotno dovoljenje za samozaposlitev (enotno
dovoljenje izda pristojna Upravna enota); oseba se
lahko samozaposli po enoletnem neprekinjenem
prebivanju v Sloveniji,
• dokazila iz svoje države, da oseba nima omejitev
iz od 1. do 4. točke prvega odstavka 10. a člena
Zakona o gospodarskih družbah:
• izkazati je treba, da oseba ni bila pravnomočno obsojena a kazen zapora zaradi 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 zoper splošno varnost ljudi in premoženja;
• izkazati je treba, da oseba v obdobju zadnjih 12
mesecev ni bila javno objavljena na seznamu
nepredlagateljev obračunov, na seznamu neplačnikov ali na seznamu zavezancev za davek,
ki jim je preklicana identifikacija za namene;
• izkazati je treba, da osebi v zadnjih treh letih
s pravnomočno odločbo pristojnega organa
države ni bila najmanj dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.
Dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik in ne
smejo biti starejša od 30 dni.
Če je tujec državljan ene države, stalno prebivališče pa
ima v drugi tuji državi, mora dokazila, da nima omejitev
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iz od 1. do 4. točke prvega odstavka 10. a člena Zakona
o gospodarskih družbah, pridobiti v državi stalnega prebivališča.
Dokazil, da tujec nima omejitev iz od 1. do 4. točke prvega odstavka 10. a člena Zakona o gospodarskih družbah,
ni treba pridobiti, če je tujec državljan Slovenije ali ima
stalno prebivališče v Sloveniji.
Odprtje s.p.-ja poteka v treh korakih. Začne se z vpisom v
Poslovni register Slovenije (PRS), nato s 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.
Tujec lahko odpre s.p.:
• od doma, na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno potrdilo in zahtevano opremo, ali
• na eni od SPOT registracijskih točk, ali
• po pošti, vendar mora biti podpis na vlogi overjen.
SPOT registracijska točka deluje tudi na RIC Slovenska Bistrica, kjer vam ob dostavi vseh potrebnih dokumentov
pripravimo dokumentacijo za ustanovitev s.p.-ja, vpis v
davčni register in samozaposlitev. Registracijska točka
deluje na Trgu svobode 5 v Slovenski Bistrici, telefonska
številka 02 292 72 10, e-pošta: danica.kosir@ric-sb.si.
Pripravila: Danica Košir, SPOT svetovalka na RIC Slovenska Bistrica
Članek je pripravljen v okviru projekta SPOT svetovanje
Podravje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenije, javne agencije.

URBANI VRTOVI
SLUŽIJO NAMENU
Pri blokovskem naselju v Slovenski Bistrici so sredi maja
slovesno odprli urbane vrtove, kjer je 56 vrtov in 15 visokih gred. Prejšnji vrtovi so bili ob glavni cesti tik ob zdravstvenem domu, na zavarovanem območju kulturnega
spomenika. Vrtovi so bili nenačrtovani in neoblikovani,
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kar je negativno vplivalo na urejenost in izgled mestnega prostora.
Komunala Slovenska Bistrica je na območju vrtov postavila tudi ute za orodje, uredili so sprehajalne poti, vodovodno in električno napeljavo ter javno razsvetljavo.
Društvo zeliščarjev Hermelika in Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica pa sta uredili vsaka svojo učno gredo ter
ju opremili z informativnimi tablami s koristnimi informacijami za uporabnike.
»Gre predvsem za pridobitev za meščane. S temi vrtovi
nadomeščamo prejšnje vrtove, kjer načrtujemo zeleno
parkirišče. Vesel sem, da so vsi vrtovi zasedeni, kar pomeni, da je zanimanje za samooskrbo veliko. Po drugi
strani pa je to tudi kraj, ki je primeren za druženje« je
ob odprtju urbanih vrtov poudaril dr. Ivan Žagar, župan

Občine Slovenska Bistrica.
Najemnik enega od vrtov je tudi Tomaž Černec. »Pred
leti smo si z družino vrt uredili blizu zdravstvenega
doma. To je bil prostor za pridelavo zelenjave in druženje. Ker večkrat hodimo na sprehode, smo opazili, da se
ta predel čudovito ureja. Rekli smo, zakaj ne bi poskušali
dobiti enega. To je zadetek v polno. Bistričani smo lahko ponosni na ta kraj, na to okolico. Zdaj si bomo lahko
marsikaj sami pridelali. Večkrat jamramo, da ni domače,
da ni dobro, pa drago je ... Zdaj pa imamo priložnost, da
si sami pridelamo hrano,« pravi Černec.
Naložba je vredna nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina Slovenska Bistrica je slabo polovico sredstev pridobila
na razpisu LAS Dobro za nas.
Tomaž Ajd

OBVESTILO
Spoštovani starši, stari starši, skrbniki.
Opozarjamo uporabnike urbanih vrtov, sprehajalce, krajane in
krajanke, da ste oziroma smo dolžni predvsem sami poskrbeti,

da so otroci pod nadzorom. Ne želimo si, da bi zaradi opuščanja
nadzora otrok prišlo do neželenih posledic. Otroci si zaslužijo
varno in srečno otroštvo.

KAZALNIKI GIBANJ
ZRSZ, URAD ZA
DELO SLOVENSKA
BISTRICA
Na Zavodu RS za zaposlovanje že nekaj mesecev zapored
beležimo padec brezposelnosti. Iz priloženih statističnih
podatkov je moč razbrati, da se tudi povečujejo potrebe delodajalcev, saj so objavili 48,8 odstotka več prostih
delovnih mest kot v enakem obdobju lani. Še vedno je
veliko povpraševanje po delavcih v gostinskih storitvah
(natakarji, kuharji), proizvodnji, gradbeništvu, voznikih
tovornih vozil – mednarodni prevozi in orodjarjih.
V skladu s strategijo zavoda se pri delu z brezposelnimi
osredotočamo predvsem na delo z dolgotrajno brezposelnimi, saj je pri tako velikih potrebah delodajalcev
nujno aktivirati ter opolnomočiti tudi osebe, ki imajo določene situacijske in druge ovire.
Delodajalcem sta še vedno na voljo ukrepa aktivne politike zaposlovanja Usposabljanje na delovnem mestu in
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KAZALNIKI GIBANJ ZRSZ
Novoprijavljeni brezposelni (priliv)
IV 2022
I–IV 2022
razlika I–IV 2022 in I–IV 2021 (v %)
Registrirana brezposelnost
stanje ob koncu IV 2022
razlika IV 2022 in III 2022 (v %)
razlika IV 2022 in IV 2021 (v %)
Ø I–IV 2022
Stopnja registrirane brezposelnosti (v %)
II 2022
razlika II 2022 in II 2021 (v odstotnih točkah)
Prosta delovna mesta
IV 2022
I–IV 2022
razlika I–IV 2022 in I–IV 2021 (v %)

OS
Maribor

Sl. Bistrica

550
3.169
–10,9

59
386
–12,3

8.010
–3,7
–26,6
8.705

841
–6,9
–26,6
960

8,3
–3,1

6,1
–2,0

1.412
6.955
+38,4

171
797
+48,4

Delovni preizkus, ki sta odlična ukrepa priložnosti tako z
vidika iskalcev zaposlitve kot delodajalcev. Za vse informacije smo delodajalcem na voljo na telefonski številki
02 840 21 14.
Alenka Lobnikar, vodja uradov za delo
Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica in Lenart
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UPRAVNI ODBOR
LAS-A DOBRO
ZA NAS POTRDIL
ŠE DVE OPERACIJI
Upravni odbor LAS-a Dobro za nas je na svoji 20. seji
1. junija potrdil dve operaciji, ki sta prispeli na 5. javni
poziv LAS-a Dobro za nas – ESRR. Skupna zaprošena
vrednost obeh operacij je znašala 138.825,88 EUR. Višina
razpisanih sredstev na 5. javnem pozivu, na tematskem
področju Ustvarjanje novih delovnih mest, je znašala
124.912,32 EUR. S potrditvijo obeh operacij so bila dodeljena vsa razpisana sredstva.
Seznam operacij, ki ju je potrdil UO LAS-a Dobro za nas:

AKTIVNOSTI
V PROJEKTU
NA(J)PREJ LOKALNO!
LAS Dobro za nas skupaj z LAS-om Bogastvo podeželja
(kot vodilnim partnerjem) in LAS-om Haloze sodeluje v
projektu 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
Jem domače (www.jemdomace.si).
V sklopu projekta so partnerji do zdaj izvedli številne aktivnosti:
• Javni poziv proizvajalcem hrane za pridobitev pomoči
za razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke za
različne prehrambne proizvode in živila;
• Javni poziv lokalnim ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in prodajo lokalno pridelane hrane in
pijače ter imajo za to registrirano dejavnost, in sicer za:
− brezplačno izdelavo QR-kode lokalnih ponudnikov
z njihovo predstavitvijo;

Zap.
št.

Naziv
operacije

Prijavitelj

Višina dodeljenih sredstev

Upravni odbor LAS-a Dobro za nas potrdil še dve operaciji

1.

2.

LAS igrala

Vrtec
Otona Župančiča
Slovenska Bistrica

Lokalno je
zakon

Kmetijska zadruga
Slovenska Bistrica

Upravni odbor LAS-a Dobro za nas je na svoji 20. seji 1. junija potrdil dve operaciji, ki sta prispeli na 5.
javni poziv LAS-a Dobro za nas – ESRR. Skupna zaprošena vrednost obeh operacij je znašala
138.825,88 EUR. Višina razpisanih sredstev na 5. javnem pozivu, na tematskem področju Ustvarjanje
novih delovnih mest, je znašala 124.912,32 EUR. S potrditvijo obeh operacij so bila dodeljena vsa
razpisana sredstva.

Seznam operacij, ki ju je potrdil UO LAS-a Dobro za nas:
Zap. št.

Naziv operacije

1.

LAS igrala

Prijavitelj

Vrtec Otona Župančiča

28.412,94 €

96.499,38 €
Višina dodeljenih
sredstev
28.412,94 €

Slovenskabosta
Bistrica
Zgoraj navedeni operaciji
do konca junija 2022
2.
Lokalno je zakon
Kmetijska zadruga Slovenska 96.499,38 €
Bistrica
posredovani v dokončno potrjevanje na Ministrstvo za
gospodarski
indotehnologijo.
Zgoraj navedenirazvoj
operaciji bosta
konca junija 2022 posredovani v dokončno potrjevanje na
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vodilni partner LAS Dobro za nas:
RIC Slovenska Bistrica,
Mirjana Predikaka

Vodilni partner LAS Dobro za nas:
RIC Slovenska Bistrica,
Mirjana Predikaka

− predstavitev in promocijo dejavnosti ter skupine
izdelkov v katalogu ponudnikov (brošura);
− vključitev prodajnih izdelkov v časopis (prodajni
letak);
− vključitev in vpis v spletno tržnico Jem domače
(www.jemdomace.si).
Prav tako so bile izvedene naslednje izobraževalne vsebine:
• brezplačni tečaj uporabe Facebooka za poslovne namene;
• brezplačna delavnica Senzorika mesnih izdelkov (praktični prikaz), v sklopu katere so udeleženci spoznali, kako
kot kupec prepoznati kakovosten mesni izdelek oziroma
kako kot lokalni ponudnik mesnih izdelkov te še izboljšati.
V Slovenski Bistrici smo za ponudnike projektnega območja izvedli izobraževanja na temo Vinska senzorika in
retorika, 1. in 2. stopnja, ter Smernice dobre higienske
prakse. Za izvedbo izobraževanj za vinske ponudnike in
ljubitelje vin je poskrbel Zavod SloVino, ki ima dolgoletne izkušnje na področju enogastronomije in izvajanja
izobraževalnih vsebin. Skozi skrivnosti zaznavanja in
opisovanja vin nas je pri 1. stopnji popeljala priznana
enologinja, specialistka za področje vinarstva in pridelavo sadjevca Tadeja Vodovnik Plevnik. Udeleženci so
imeli priložnost pokušati vina in spoznati osnove vinske
organoleptike in retorike. Številne arome so senzorično
zaznavali s pomočjo kovčka arom, kar je bilo edinstveno

15

inf rmator

junij 2022

doživetje za vse udeležence. 2. stopnjo na temo vinske
senzorike in retorike je izvedla strokovnjakinja z vinskega
področja, dr. Tatjana Košmerl, ki nas je ponovno popeljala v svet zaznavanja vin ter nas podučila, kako zaznati
osnovne pomanjkljivosti, napake in bolezni vina. Strokovnemu predavanju je sledila še vodena pokušina vin
(mirnih, penečih in arhivskih).
V sklopu predavanja Smernice dobre higienske prakse:
Mikrobiološka kakovost živil v prometu in v odnosu do
zakonodaje smo skupaj s predavateljico mag. Marjeto
Jarc z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani šli skozi
tehnične zadeve, na katere moramo biti pozorni pri pridelavi in predelavi hrane in pijač ter na katere institucije
se lahko obrnemo, če želimo zadostiti vsem pogojem
HACCP-a.
Veseli nas, da so bila izobraževanja dobro obiskana in
vsebine skrbno izbrane. V prihodnjih mesecih nas v
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Slovenski Bistrici čakajo še ostale izobraževalne vsebine:
Poroka vina in hrane, Priprava in izvedba predstavitve
področja pridelave lokalnih vin ter predstavitev vinarjev,
predavanji Dopolnilne dejavnosti in ustrezna registracija
za ponudnike živil in hrane ter vinske ponudnike.
O vseh aktivnostih projekta vas bomo sproti obveščali
na spletni strani Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, LAS Dobro za nas ter partnerskih LAS-ov. Vabimo vas tudi, da spremljate FB-strani sodelujočih
partnerjev in tako poskrbite za pravočasno obveščenost
o dogodkih.
Ivana Pečovnik,
RIC Slovenska Bistrica

NALOŽBE
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PODPISANA
POGODBA
ZA GRADNJO
PLEZALNEGA CENTRA
Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je z
Igorjem Hvastjo, direktorjem koprskega podjetja Makro 5 Gradnje, podpisal pogodbo za gradnjo plezalnega
centra v Slovenski Bistrici. Naložba je vredna dobrih 4,85
milijona evrov, občina je 2,4 milijona pridobila od države.
Osnovni namen naložbe je ureditev sodobnega plezalnega centra v skladu s priporočili Mednarodne zveze za
športno plezanje, ki bo ustrezal standardom za izvedbo
tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na najvišji
ravni in bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih kot
tudi športnih in profesionalnih plezalcev. Tekmovanja v
športnem plezanju bo možno organizirati v notranjosti
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novega objekta, prav tako pa tudi zunaj njega. Hkrati bo služil tudi za izvajanje drugih programov športne
rekreacije, športne vzgoje in programov civilne zaščite,
gasilcev, reševalne službe, policije in drugih. Z naložbo
namerava Občina Slovenska Bistrica omogočiti dejavnost tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športnega
plezanja.
»Danes je za slovenjebistriško športno plezanje sanjski
dan. Podpisa pogodbe z izvajalcem del smo resnično
veseli, saj to pomeni, da smo korak bliže uresničitvi velikih želja. Trenutno treniramo v prostorih, ki smo jih sami
uredili, in ne ustrezajo potrebam, ki jih imamo. Plezalni
center bo eden od boljših v regiji in z njim imamo velike
načrte. Ciljamo na tekme svetovnega pokala, ki jih bomo
organizirali skupaj s krovno zvezo. Najprej predvidevamo
mladinski svetovni pokal, kasneje pa tudi članskega. Poleg tega bo objekt namenjen rekreaciji in na razpolago
civilni zaščiti, gasilcem, policistom in drugim, ki se bodo
lahko v centru urili,« je ob podpisu pogodbe poudaril
Tomi Aurednik, predsednik Alpinističnega kluba Impol.
T.A.

Vabljeni v novo
prodajalno Sanolabor
v Slovenski Bistrici
(Žolgarjeva 14)!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih
pripomočkov, naravne kozmetike in več
Izposoja medicinskih pripomočkov
na naročilnico ZZZS
S kartico ugodnosti Sanolabor
do še bolj ugodnih nakupov
www.sanolabor.si
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1. julij 2022
Koncert Alo!Stari
7. julij 2022, 18.00
Zaključni koncert flavtistične šole
MARTIN BELIČ
avgust 2022
Koncert narodnozabavnih ansamblov
Štirje kovači, Igor in Zlati zvoki

Poletne
ustvarjalne delavnice

v gradu v Slovenski Bistrici,

od 4. julija do 8. julija 2022, od 9.00 do 11.30.
Prijave zbiramo do 29. junija na naslov
ursula.pipenbaher@zavod-ksb.si.
Cena delavnic za ves teden je 10 € za otroka, število mest
je omejeno.

Grajska tržnica,
četrtek, 23. junij 2022,

od 13.00 do 16.30.

V soboto, 25. 6. 2022, Grajske tržnice NE BO!
Foto:Nino Verdnik

Foto: Arhiv ZZK

Foto: Arhiv ZZK

Foto: Arhiv ZZK

“V mejsti nas ni!”
V maju in juniju letos ponovno potekajo aktivnosti v okviru Doživetij Pohorja, zato nas ni v gradu.
Izvajamo Pastirčkov dan in Mlinarjev dan, najdete pa nas lahko na arheološkem najdišču Ančnikovo
gradišče in na Šmartnem na Pohorju.

Se vidimo na Pohorju!
Ekipa Doživetje Pohorja

Foto: Arhiv ZZK

Marca smo v galeriji Grad odprli razstavo
»Vedute – Podobe krajev in gradov med Pohorjem in Bočem«,
18. maja 2022 pa smo izdali istoimenski katalog, kjer »so prvič zbrane vse

grafične upodobitve krajev in gradov, /.../ ki so nastale na območju /.../ med
Pohorjem in Bočem. Te podobe so bile do zdaj zbrane v raznih knjigah, zdaj
pa so prvič predstavljene skupaj in vse te grafične upodobitve so komentirane,« je na tiskovni konferenci povedal
dr. Ferdinand Šerbelj.
Avtorja razstave sta Primož Premzl, založnik, galerist in zbiratelj, ter dr. Ferdinand Šerbelj, umetnostni zgodovinar.
Razstava bo odprta do 15. septembra 2022.

Foto: Arhiv ZZK

Foto: Nino Verdnik

Foto: Arhiv ZZK
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INTERVJU

JANKO MLAKAR,
PREDSEDNIK
PGD SLOVENSKA
BISTRICA
PGD Slovenska Bistrica letos praznuje častitljiv jubilej, 150-letnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1872. Vse
skupaj se je začelo z zborom bistriške požarne brambe. Kakšni
so torej bili začetki delovanja društva?
Začetki so bili zelo zanimivi. Zaradi številnih požarov v
mestu Slovenska Bistrica je bila aktivirana enota požarne brambe iz Maribora. Z vlakom so se pripeljali do Pragerskega, kjer jih je čakal voz z vprego. Dandanes se kaj
takšnega smešno sliši, ampak to je bila realnost takratnega časa. A kljub temu so nekaj le obvarovali. Zato je bila
ravno ustanovitev požarne brambe v Slovenski Bistrici
prvi pomembni mejnik v zgodovini društva.
V dolgoletni zgodovini je bilo še precej ostalih pomembnih
mejnikov. Kateri so posebej zaznamovali delovanje društva?
Zelo pomembna sta izgradnja gasilskega doma in nabava prvih vozil in prvih orodij. Po besedah starejših gasilcev bi bili za opremo, kot jo imamo danes, včasih zelo
hvaležni. Na vozilih so namreč stali v gumijastih škornjih.
Čas, odkar sem pri gasilcih, pa je zagotovo zaznamoval
požar Marijine cerkve v središču mesta. Zaradi tega požara smo dobili tudi rabljeno avtolestev z Japonske. Potem so pridobitve koncesij. Med pomembnimi mejniki
moram omeniti tudi posredovanja zaradi žledu, med
drugim je bila avtolestev nenehno v uporabi po več dni.
Zgodilo se je tudi precej manjših nesreč in prometnih
nesreč, pri katerih smo morali posredovati s tehničnim
reševanjem. Prav tako pa je v mestu večkrat poplavljal
potok Bistrica. Naše ekipe so posredovale tudi v požarih
na Krasu in pa pri odpravljanju posledic neurja v Črnomlju, Ptuju, Slovenskih Konjicah …
Danes je društvo, ki je osrednja enota v občini Slovenski Bistrici, sodobno opremljeno. Kaj vse imate na voljo v vaših vrstah?
Imamo vozilo, ki je opremljeno za posredovanje v nesrečah z nevarnimi snovmi in za tehnično reševanje. Za reševanje z višin čakamo na novo avtolestev, stara je že neuporabna. Imamo tudi avtocisterno s 5000 litri vode, dve
kombinirani avtocisterni z 2500 litri, poveljniško vozilo
ter moštveno in hitro tehnično vozilo, ki ga bo tudi treba
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Foto: Aleš Majerič

kmalu nadomestiti z novim. Vsako leto sproti nabavljamo novo osebno opremo, pri tehničnih intervencijah se
namreč materiali veliko bolj uničujejo. Na predstavitvah
ljudem pokažemo, da gasilska obleka ni lahka obleka,
kot na primer suknjič ali smučarska oprema. Obleka je
res varna, po drugi strani pa tudi zelo draga.
Kot pravite, boste kmalu bogatejši za novo gasilsko vozilo z
lestvijo. Za kakšno vozilo gre, kaj so njegove glavne prednosti?
Stara avtolestev je neuporabna. K razpisu za nabavo
vozila je poleg Občine Slovenska Bistrica pristopila tudi
Občina Oplotnica. Novo avtolestev pričakujemo ob koncu poletja, veselimo se je, vozilu bomo dodali tudi nekaj
dodatne opreme, kar nam bo olajšalo delo pri reševanju
in gašenju z višin z lažjim dostopom do stanovanjskih
blokov. Tudi v industrijski coni je vedno več objektov, ki
so težje dostopni. S tem vozilom je možno tudi reševanje iz globin, na primer z vrvno tehniko iz globin.
Kako ste organizirani, katere dejavnosti izvajate in kako je
trenutno s članstvom?
V našem društvu je predvsem veliko gasilskih družin,
seveda pa v naše vrste radi pridejo tudi drugi. Število
članov nekoliko niha, trenutno jih imamo okoli 140. Računam, da jih bomo letos, ko imamo jubilej, privabili še
nekoliko več. V društvu deluje več sekcij, imamo pionirje,
mladince, članice in veterane, srce društva pa je operativa, ki funkcionira 24 ur na dan. Odzovemo se vsakemu
klicu na pomoč in tako je že skoraj 30 let. Moram poudariti, da so vse sekcije zelo uspešne, vesel sem tudi, da
imamo tudi krožek gasilec ciciban v vrtcu. Brez dela po
sekcijah dejansko ni uspešnega društva.

INTERVJU
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Koliko intervencij ste že izvedli letos, kateri dogodki so bili v
ospredju?
V ospredju so nesreče, v zadnjem času je bilo tudi kar
nekaj zahtevnih požarov, še posebej zahteven je bil lanski požar na Osankarici. Sicer pa smo doslej v tem letu
izvedli 41 intervencij. Naše delovanje je zelo zaznamovala tudi epidemija covida-19, imeli smo težave s ponesrečenci v prometnih nesrečah, vendar se k sreči nihče
zaradi intervencij ni okužil ali zbolel za covidom.
Povezani ste tudi v Gasilsko zvezo Slovenska Bistrica, v katero
so poleg gasilskih društev iz občine Slovenska Bistrica vključena še gasilska društva iz občin Oplotnica, Poljčane in Makole.
Kakšen je pravzaprav glavni namen zveze in kako ste zadovoljni z njenim delovanjem?
Z Oplotnico, Poljčanami in Makolami sodelujemo tudi
pri požarih in prometnih nesrečah. Sedež gasilske zveze
je v Laporju, v kratkem pa naj bi se preselil v Slovensko
Bistrico. Gasilska zveza poleg sej organizira tudi srečanja
članic, veteranov, prav tako pripravlja dan operativnega
gasilca. Gre za neke vrste generalko, s katero prevetrimo
svoje znanje, opremo … Gasilska zveza letno organizira
tudi nekaj različnih tečajev.
Poudariti je treba še, da društva iz Gasilske zveze Slovenska
Bistrica dosegajo številne uspehe na tekmovanjih, pri čemer
seveda prednjačijo gasilci PGD Šmartno na Pohorju. Poleg njih
bodo na letošnji domači olimpijadi v Celju nastopile še ekipe
Keblja, Tinja in Oplotnice. Gre vsekakor za izjemen dosežek.
Gasilci Šmartnega na Pohorju so pravzaprav izven konkurence, to lahko povem brez zadržka. Tinjčanom, Kebeljčanom in Oplotničanom kapa dol. Želim jim, da dosežejo čim boljši uspeh na letošnji olimpijadi, ki bo letos od
17. do 24. julija v Celju, in upam, da bo gasilska zveza po
tekmovanju zanje pripravila pravo veselico, kaj šele sprejem. Za ekipe, ki se jim ni uspelo uvrstiti na olimpijado,
pa verjamem, da jim bo to še večji izziv za nadaljnja tekmovanja in uvrstitev na katero od naslednjih olimpijad.
Moram poudariti, da so ta izbirna tekmovanja zares pravi
šport. Tekmovalci morajo biti psihično in fizično pripravljeni, prav tako pa so tehnično izpiljeni.
Ob častitljivem jubileju pripravljate številne prireditve. Nekaj
jih je že za vami, osrednje pa vas še čakajo.
Izvedli smo Florjanovo mašo. Udeležba je bila zelo dobra, gasilke in gasilci so se po maši prijetno družili. Med
drugim smo se predstavili na Paradi učenja, grajski tržnici, sodelujemo tudi s Centrom za krepitev zdravja. 20.
avgusta bomo na prostoru bivšega Crouzeta pripravili veselico. Predstavili se bomo tudi po občinah v naši
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okolici, v oktobru, mesecu požarne varnosti, načrtujemo
večjo gasilsko vajo, parado in krst avto lestve. Decembra
pa vas bomo obiskali s tradicionalnimi koledarji. Zagotovo sem še kaj pozabil, ampak nič ni skrito, o vsem boste
informirani.
Koliko ste bili stari, ko ste se pridružili gasilcem? Kdo vas je
navdušil za gasilstvo?
Oče in mama sta bila gasilca v PIGD Steklarna, mama je
redno kuhala na občnih zborih. V mladih letih sem sicer bolj dejavno deloval pri tabornikih in judu, kjer sem
se naučil marsikaterih življenjskih navad, reda in osnov
spoštovanja, pozdravljanja, česar je sedaj ogromno premalo. Po služenju vojaškega roka sem se zaposlil in se
preko sodelovanja v Civilni zaščiti leta 2000 vpisal v PGD
Slovenska Bistrica. Gasilstvo sem poleg vseh tečajev
dodobra spoznal s pomočjo kamere in fotoaparata, posneti material smo uporabljali za interne analize. Ko se je
zgodila hujša prometna nesreča na pragerski obvoznici,
pa sem začel aktivno sodelovati, tako da sem dobri dve
leti nazaj imel za sabo že 1000 intervencij. Spominjaš se
samo dobrih intervencij, vse, kar je žalostno, pa moraš na
nek način pozabiti oziroma odmisliti. Imamo tudi službe
za psihološko pomoč, vendar od gasilcev v našem društvu zaenkrat še nihče ni potreboval takšne pomoči. Vesel sem, da ob koncu leta ugotovimo, da dobro delamo
in da se vsi gasilci z intervencij vrnejo zdravi, kar je tudi
največ vredno.
Zakaj ste odločili, da prevzamete mesto predsednika društva?
Odločitev ni bila lahka, najprej se moraš pogovoriti z
družino, dosti je odrekanja, vsi pričakujejo, da boš na vsaki prireditvi, na katero si povabljen. Pri tem mi pomagajo
namestnik, poveljnik in njegov namestnik. Voditi takšno
društvo, kot je naše, je zahtevna stvar, ni vse samo z rožicami postlano. Sicer pa smo odprti za sodelovanje z
vsemi gasilskimi društvi, policijo, reševalci, vojsko in še bi
lahko našteval.
Kaj za vas pomeni biti gasilec in nasploh prostovoljec?
Biti gasilec in nasploh prostovoljec je morda v slovarju knjižnega jezika morda premalo zapisano, pomoč
ljudem, pomagati v stiski, biti gasilec je že skoraj kot
mavrica na nebu, ker spekter gasilskega dela ni več osredotočen samo na gašenje, kot je bilo nekoč, ampak še
na številne druge intervencije, tudi na posredovanja z
nevarnimi snovmi, vendar samo vztrajnost in zagnanost
sta tisti, ki te ženejo, da delaš kot prostovoljec še kanček
poguma in iznajdljivosti, si pa po vrhu še gasilec. Ni lahko, nikoli ni bilo lahko, je pa s ponosom.
Tomaž Ajd
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JULIJ 2022
»KDO SO« - razstava

do 31. 7.

do 15. 8.

do 15. 9.

Razstavišče
Pristava,
CDUO

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovenska
Bistrica

Galerija
Grad (Grad
Slovenska
Bistrica)

Organizator: Društvo Majolika v
sodelovanju s Centrom domače in
umetnostne obrti
»LEPO JE ZGORAJ STATI,
SPOMINE V SRCU BRATI« razstava ob 100-letnici ustanovitve
Planinskega društva Slov. Bistrica
Organizator: PD Slov. Bistrica,
Knjižnica Josipa Vošnjaka

do 30. 9.

1. PET

1. PET
do 7. 7.

Glasbena
šola
Slovenska
Bistrica

4. PON
do 8. 7.

7. ČET

Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

18.00

Organizator: Društvo Majolika v
sodelovanju z Zavodom za kulturo
Slovenska Bistrica in CDUO
KONCERT ALO!STARI

Grad
Slovenska
Bistrica

10.00-20.00

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

»NOVA PRETEKLOST« - razstava
Razstavišče
Graslov
stolp

3. NED

Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

13. SRE
do 15. 7.

9.00-18.00

15. PET
10.00

10. MEDNARODNA POLETNA
ŠOLA FLAVTE PROFESORJA
MARTINA BELIČA

22. PET

Organizator: Glasbena šola
Slovenska Bistrica

21.00

Parkirišče
nasproti
gradu

Grad
Slovenska
Bistrica

Grad
Slovenska
Bistrica

Center
domače in
umetnostne
obrti

Prostori
KŠSB

BISTRIŠKA KUHNA – festival
ulične kulinarike
Organizator: RIC Slov. Bistrica v
sodelovanju z Zavodom Ma-kole
POLETNE USTVARJALNE
DELAVNICE
(Prijave do 29. 6. 2022 na e-naslov
ursula.pipenbaher@zavod-ksb.si)
Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica
ZAKLJUČNI KONCERT
FLAVTISTIČNE ŠOLE
MARTIN BELIČ
Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica
SLOVENSKI ROKODELSKI
TABOR: TRIDNEVNI ROKODELSKI
TABOR KERAMIKE IN
LONČARSTVA V SLOV. BISTRICI
Organizator: CDUO, Rokodelska
zadruga, z.b.o., so.p.
PRVI TERMIN ZAČETNEGA
TEČAJA PLEZANJA (več informacij:
Klub študentov Slovenska Bistrica)
Organizator: Klub študentov
Slovenska Bistrica
POLETNI KONCERT

Prostori
KŠSB

Organizator: Klub študentov
Slovenska Bistrica

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA
9. 7.

MRZLA GORA (2203 m)

23. - 24. 7.

VELIKO ŠPIČJE (2398 m) – VELIKA ZELNARICA
(2320 m) – VELIKA TIČARICA (2091 m)

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

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
7. 7.
17. 7.

IZLET Z VLAKOM V KOPER
(veteranski odsek)
MATAJUR
(člani)

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

24. 7.
30. - 31. 7

S KOLESOM PO NOTRANJSKI
(kolesarski odsek)
TABOR MLADINCI – TEGOŠKA PLANINA
(mladinski odsek)

AVGUST 2022
do 15. 8.

do 15. 9.

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovenska
Bistrica

Galerija
Grad (Grad
Slovenska
Bistrica)

»LEPO JE ZGORAJ STATI,
SPOMINE V SRCU BRATI« razstava ob 100-letnici ustanovitve
Planinskega društva Slov. Bistrica
Organizator: PD Slov. Bistrica,
Knjižnica Josipa Vošnjaka
RAZSTAVA VEDUTE »PODOBE
KRAJEV IN GRADOV MED
POHORJEM IN BOČEM«
Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica
»NOVA PRETEKLOST« - razstava

do 30. 9.

avgust

4. ČET
do 7. 8.

Razstavišče
Graslov
stolp

Grad
Slovenska
Bistrica

Spodnja
Polskava

Organizator: Društvo Majolika v
sodelovanju z Zavodom za kulturo
Slovenska Bistrica in CDUO
KONCERT NARODNOZABAVNIH
ANSAMBLOV ŠTIRJE KOVAČI,
IGOR IN ZLATI ZVOKI
Organizator: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica
*SPODNJEPOLSKAVSKO
POLETJE 2022 (Fire combat,
Polkaholiki, Sanjski muzikanti, Klapa
Šufit, gledališka predstava idr.)
Organizator: KS Spodnja Polskava
z društvi

*Več na Facebook strani Spodnjepolskavsko poletje.

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

AKTUALNI POHODI PD SLOVENSKA BISTRICA
6. - 7. 8.

KRN (2244 m)

20. 8.

VELIKI OLTAR (2621 m)

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

AKTUALNI POHODI PD POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
6. 8.
18. 8.

PETZEK
(člani)
ŠMOHOR
(veteranski odsek)

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

27. 8.

S ČOLNOM V PODZEMJE V PLANINSKO JAMO
(člani)
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DRUŠTVA

ODLIČNI REZULTATI
ZA OZSČ SLOVENSKA
BISTRICA
Brežiška zveza slovenskih častnikov je pred kratkim organizirala tradicionalno mednarodno tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško in metanju ročne bombe.
Na tekmovanju so nastopili tudi člani OZSČ Slovenska
Bistrica. Ekipo so sestavljali vodja Jože Majcen, Miroslav
Kamenik in Stanislav Dolničar, med posamezniki pa je
tekmovala Brigita Ptičar. Bistriška ekipa je v konkurenci
16 ekip osvojila odlično drugo mesto. Odlično so se izkazali tudi v metanju ročne bombe, saj so osvojili tretje
mesto. Odlično se je odrezala tudi Brigita Ptičar, ki je v
metanju bombe osvojila bronasto medaljo. Medalje sta
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Na fotografiji: Tomaž Lautežar, Miroslav Kamenik,
Brigita Ptičar, Stanislav Dolničar in Jože Majcen

podelila podpredsednik ZSČ Brežice Peter Bohm in vodja za logistiko Tomaž Lautežar. Dogajanje so popestrili
tudi z razstavo orožja in pripomočkov.
Brigita Ptičar

DRUŠTVA
junij 2022
ODPRTE PRIJAVE ZA SLOVENSKI ROKODELSKI TABOR 2022
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RAZSTAVA O ČEBELAH

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo med poletnimi počitnicami letos prvič organizirajo Slovenski rokodelski tabor 2022, ki bo
potekal v sedmih slovenskih krajih, kjer delujejo regijski rokodelski centri: v Ribnici, Rogatcu, na Dolah
Likovno
društvo
Paleta iz Slovenske
Bistrice
je obVeržeju
svetov-in v Škofji Loki. Z rokodelci bo lahko ustvarjalo 62
pri Litiji,
v Moravčah,
Slovenski
Bistrici,
nemmladih.
dnevu čebel v grajskem parku za knjižnico pripravilo razstavo na temo čebelic in narave, ki so jo slovesno
Tabor
je namenjen
otrokom
in na
mladostnikom
med 12. in 17. letom starosti, ki bi radi aktivno in ustvarjalno
odprli
že leta
2019 v galeriji
Atems
gradu Štatenberg.
preživeli
del poletnih
počitnic
in obenem
Razstavo
z naslovom
Čebele
– naše
življenje,razmišljajo
ki zajemao svojem prihodnjem poklicu. Mladi bodo lahko pobliže
spoznalidel
delo
posameznih
mojstrov
rokodelcev
in skupaj z njimi ustvarjali svoje izdelke. Ker gre za manjše
20 likovnih
članov
Likovnega
društva
Paleta, gostov
Foto: Aleš
skupine (od
5 do 10Radelj
udeležencev),
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Udeleženci bodo skupaj tri dni med 9. in 18. uro. V program je vključeno spoznavanje tradicionalnega lončarstva
na dnevu s tradicionalnim lončarjem, ustvarjanje na delavnicah oblikovanja gline (prostoročne tehnike in delo na
lončarskem vretenu), druženje z vrstniki, raziskovanje sodobne keramike, redukcijsko žganje nastalih izdelkov ter
sodelovanje na razstavi in predstavitvi končnih del. V program sta vključeni tudi hrana in ekskurzija na Razstavo
slovenske keramike 2005–2022 z obiskom stalne zbirke umetniške keramike v Muzeju občine Šenčur in
Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje.
Gre za prvo tovrstno popularizacijo rokodelskih panog in poklicev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
bo vsebine financiralo v celoti, zato bodo tabori za udeležence popolnoma brezplačni. Za ohranjanje in razvoj
rokodelstva je ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi so neskončen vir
navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno ustvarjalnost. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju
želijo mladim omogočiti prostor, v katerem spoznavajo svet rokodelstva pod mentorstvom izjemnih strokovnjakov
in mojstrov svojih poklicev.
Podrobnosti o posameznih taborih so objavljene na spletni strani www.rokodelci.si. Prijave so za vse tabore
odprte do zapolnitve prostih mest najpozneje pa do 30. 6. 2022. Za informacije o rokodelskem taboru v Slovenski
Bistrici obiščite spletno stran CDUO www.keramikacenter.com ali pišite na cduo@keramikacenter.com.
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Udeleženci bodo skupaj tri dni med 9. in 18. uro. V program je vključeno spoznavanje tradicionalnega lončarstva na dnevu s tradicionalnim lončarjem, ustvarjanje
na delavnicah oblikovanja gline (prostoročne tehnike
in delo na lončarskem vretenu), druženje z vrstniki, raziskovanje sodobne keramike, redukcijsko žganje nastalih
izdelkov ter sodelovanje na razstavi in predstavitvi končnih del. V program sta vključeni tudi hrana in ekskurzija
na Razstavo slovenske keramike 2005–2022 z obiskom
stalne zbirke umetniške keramike v Muzeju občine Šenčur in Mednarodnega simpozija umetniške keramike
V-oglje.
Gre za prvo tovrstno popularizacijo rokodelskih panog
in poklicev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsebine financiralo v celoti, zato bodo tabori
za udeležence popolnoma brezplačni. Za ohranjanje in
razvoj rokodelstva je ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi so neskončen
vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno ustvarjalnost. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju
želijo mladim omogočiti prostor, v katerem spoznavajo
svet rokodelstva pod mentorstvom izjemnih strokovnjakov in mojstrov svojih poklicev.
Podrobnosti o posameznih taborih so objavljene na
spletni strani www.rokodelci.si. Prijave so za vse tabore
odprte do zapolnitve prostih mest najpozneje pa do 30.
6. 2022. Za informacije o rokodelskem taboru v Slovenski

NOVA PRETEKLOST
V RAZSTAVIŠČU
GRASLOV STOLP
V sklopu letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je v sredo, 25. maja, potekal osrednji dogodek ob 20. obletnici
ustanovitve Društva Majolika. Svečanemu odprtju razstave likovnih del sedanjih in nekdanjih članic in članov
društva Nova preteklost v Graslovem stolpu sta sledila
ogled razstave Kdo so? v Razstavišču Pristava ter sproščeno druženje v prostorih Centra domače in umetnostne obrti (CDUO).
Na svečanem odprtju razstave, ki jo je Društvo Majolika
v Razstavišču Graslov stolp pripravilo v sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in CDUO, je zbrane
nagovoril župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.
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Bistrici obiščite spletno stran CDUO www.keramikacenter.com ali pišite na cduo@keramikacenter.com.

Vsem članicam in članom ter nekdanjima predsednicama, Tatjani Koropec in Ireni Kramer, in sedanji predsednici, Ljubici Zgonec Zorko, je izrekel priznanje za njihovo
dosedanje delo. Poudaril je, da društvo že dve desetletji
pomembno prispeva k ohranjanju lončarske dediščine,
hkrati pa sledi razvoju in trendom ter bogati kulturni
utrip lokalnega okolja in mu veča prepoznavnost.
Akademski slikar Dušan Fišer, mentor projekta Nova preteklost, je predstavil razstavo in koncept nastajanja raz-
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stavljenih kreacij, ki ponujajo vpogled v daljše obdobje
ustvarjalnosti članic in članov ter reinterpretacijo njihovih začetnih del. Razvojno pot društva je orisala članica
Irena Gajser, program pa je glasbeno zaokrožila mlada
kitaristka Urška Košak, učenka Glasbene Šole Slovenska
Bistrica (mentorica Mojca Čepin). Obiskovalke in obiskovalci so si v treh nadstropjih Graslovega stolpa in pred
samim razstaviščem ogledali skupno 76 razstavljenih
del, ki jih je ustvarilo 35 sedanjih in nekdanjih članic in
članov društva.
Sledil je ogled razstave v razstavnem prostoru Pristava
v CDUO, kjer se ob društvenem jubileju na razstavi Kdo
so? s svojimi deli predstavljajo vse tri dosedanje predsednice Društva Majolika. Zbrani so nato na prijetnem
popoldanskem druženju ob pogostitvi izmenjali svoja
mnenja in vtise, obujali spomine in snovali nove načrte.

IGROTEKA

IGROTEKA

V tednu svojega praznovanja smo v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obogatili zbirko knjižničnega
gradiva še z različnimi družabnimi in didaktičnimi igrami
– igroteko. Ker si v knjižnici želimo otrokom ponuditi v
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Razstava v Razstavišču Pristava bo odprta do 31. julija,
razstava v Razstavišču Graslov stolp pa bo na ogled skozi
vse poletje. Septembra sledi pestro jesensko dogajanje,
ob katerem bo izdan katalog z vsemi dogodki in sodelujočimi avtoricami in avtorji ob 20. obletnici.
Društva Majolika
uporabo varne igrače, smo v svojo zbirko vključili igrače,
ki ustrezajo normativom varnih igrač (z oznako CE).
Za izposojo kakovostnih igrač smo se odločili, ker je igra
otrokova osnovna dejavnost, ki spodbuja njegovo radovednost, strpnost, ustvarjalnost ter mu daje neskončno
možnosti pri raziskovanju in razvija njegove psihične
in fizične sposobnosti. Vpliva tudi na otrokovo pridobivanje različnih izkušenj in znanja, na inteligenco, na
njegovo čustveno življenje in razvoj v družbeno bitje.
Igrati se z otrokom je nekaj najlepšega, zato zajemite trenutke igre z veliko
žlico dobre volje in
naj vas popeljejo k
sprostitvi in zabavi.
Pomembno je le, da
velja za vse igralce
(male in velike) pravilo: kdor hoče zmagati, se mora naučiti
tudi izgubljati.
Še prej pa vas vabimo v svojo sredino,
da pobrskate tudi
med igračami v naši
igroteki in izberete
igro, ki bo vam in
vašemu otroku polepšala skupne trenutke.
Darja Kolar
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ZARJA ROBAR ZLATA
NA MEDNARODNI
GLASBENI OLIMPIJADI
Meseca marca je v organizaciji Zveze glasbene mladine
Slovenije in Akademije za glasbo v Ljubljani potekalo državno tekmovanje 11. Slovenska glasbena olimpijada.
Udeležila se jo je tudi šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Pred tem so meseca februarja organizirali šolsko
tekmovanje, na katerem so se najbolje izkazali učenci Hugo Gorišek in Zarja Robar iz matične šole ter Zoja
Furlan in Tija Moškon iz POŠ Pragersko. Vsi štirje so nato
predstavljali šolo na državnem tekmovanju.
Glasbena olimpijada je kompleksno tekmovanje, saj se
morajo učenci pomeriti in dobro izkazati v treh kategorijah. Prvi del je pisni, ki zajema glasbeno teoretično znanje, razumevanje vnaprej določenih glasbenih člankov
in splošno glasbeno razgledanost. Drugi del tekmovanja
je izvajalski del, v katerem tekmovalci izkažejo svoj pevski talent in smisel za interpretacijo. Tretji del tekmovanja
pa predstavlja zapis in izvedba avtorske skladbe, saj se
učenci od 7. do 9. razreda preizkušajo v komponiranju
lastnih skladb.
Na državnem tekmovanju je sodelovalo 109 učencev iz
65 šol po vsej Sloveniji. Naši učenci so se za tekmovanje
odlično pripravili in prejeli bronasto (Hugo Gorišek), srebrno (Zoja Furlan) in dve zlati priznanji (Tija Moškon in
Zarja Robar).
Zarja Robar je na tekmovanju prejela 95 točk in s tem
dosegla 1. mesto v Sloveniji. Prejela je tudi posebno
nagrado za odličen nastop v pevskem delu tekmovanja.
S svojim dosežkom se je uvrstila na Mednarodno glasbeno olimpijado, ki je bila organizirana na daljavo in je
potekala od 2. do 7. maja v Ljubljani. Tekmovanja se je
v dveh starostnih kategorijah udeležilo 33 udeležencev,
sicer nagrajencev nacionalnih glasbenih olimpijad iz
sedmih evropskih držav: Cipra, Češke, Estonije, Latvije,
Litve, Poljske in Slovenije. V prvi kategoriji so tekmovali osnovnošolci v starosti od 12 do 15 let, v drugi kategoriji pa srednješolci, stari od 16 do 19 let. Od 2. do 6.
maja so potekala pisna preverjanja glasbenih znanj ob
uporabi aplikacije Exam.net. Žiranti so v tem času ocenili
posnetke pevskih nastopov in avtorskih skladb, ki so jih
tekmovalci posneli že v pripravljalnem obdobju. V obeh
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skupinah so po trije tekmovalci z najvišjim skupnim seštevkom točk prejeli zlata priznanja, tekmovalci, uvrščeni
od 4. do 6. mesta, srebrna priznanja, vsi drugi udeleženci
pa bronasta priznanja.
Zarja Robar je s svojo skladbo za klavir Pomladni ples, s
pevskim nastopom slovenske zimzelene pesmi Poletna
noč in z odlično opravljenim teoretičnim testom dosegla
zlato priznanje ter prejela posebno nagrado za odličen
pevski nastop.
Misel tekmovalke Zarje Robar: »Čez celoten potek glasbene olimpijade sem znova začutila, kaj mi glasba pomeni.
Rada ustvarjam nekaj novega in kadar se z nečim ukvarjaš z veseljem, je lažje doseči dobre rezultate, kot če delaš
na silo. Spoznala sem preteklost slovenske glasbe, dopolnila
svoje glasbeno znanje ter nadgradila glasbene sposobnosti. Z odličnim mentorstvom in trdim delom so se uresničile
nepričakovane sanje. Dejstvo, da sem bila najboljša v Sloveniji, je še vedno nedoumljivo! Uspeh na mednarodni glasbeni olimpijadi je pa moj trud popolnoma poplačal. Zdaj mi
resnično ni žal za vse ure učenja (tudi med počitnicami), dopolnjevanja in vaje, saj vem, da se je splačalo. Ko se združijo
delo, veselje in strast, delo ni več muka, ampak čisti užitek.«
Misel mentorice Rebeka Bračič: »Glasbena olimpijada
je zahtevno in široko zastavljeno glasbeno tekmovanje.
Mladi tekmovalci se morajo pokazati na področjih vokalne interpretacije (petje), komponiranja in izvajanja lastnih
skladb, razumevanja predlaganih glasbenih vsebin ter pri
tem pokazati še širok spekter glasbenega znanja, kar bi
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marsikdaj še kateremu izmed odraslih glasbenikov povzročilo težave. Zavedam se, da si kot učiteljica glasbe na osnovni šoli in s tem mentorica tekmovalcem ne morem lastiti
vseh zaslug za odličen uspeh učencev. Brez odličnega vodenja, učenja in mentorstva učiteljev na glasbeni šoli »moji«
tekmovalci ne bi dobili ustreznega glasbenega znanja. Vendar tudi zgolj osnovno glasbeno zanje ni dovolj za takšen
dosežek. Veselje do glasbe, močna volja ter resnična strast
je bilo tisto, kar je Zarji prineslo mednarodni uspeh. V času
priprave na šolsko, državno in mednarodno tekmovanje
sem začutila tisto res pristno učiteljevo poslanstvo – usmerjati, voditi in spodbujati učence, da ustvarijo najboljše, kar
zmorejo, ter da ostanejo zvesti sebi. Ponosna sem na Zarjo

EVROPEJČEK 2022
II. gimnazija Maribor, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, je 10. maja premierno organizirala tekmovanje
osnovnih šol v poznavanju Evropske unije pod naslovom Evropejček 2022.
Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev in učenk iz šestih
mariborskih osnovnih šol in OŠ Pohorskega odreda, ki
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in njen dosežek in vem, da bo glasba njena popotnica tudi
v nadaljnjem življenju.«
so jo zastopale učenke Brina Lampret, Mia Erker in Nika
Vukovič iz 8. c razreda. Na vhodnih vratih nas je pozdravil nekdanji učenec Matic Mohorko, sledila sta sprejem
kandidatov in nagovor prof. Saša Mikića, prof. Mateje
Krumpak in ravnatelja dr. Marka Jagodiča. Po uvodnem
delu se je začelo uradno tekmovanje. Tekmovalne pole
so učenci reševali 45 minut. Po zahtevnem podvigu se
je zelo prileglo okusno kosilo. Med seštevanjem rezultatov so nahranili še svoje možgane s poučnim predavanjem predstavnika Hiše EU, Petra Mrdovića, o delovanju
Evropske unije. Na tekmovanju so se dekleta odrezala
zelo dobro in si prislužila strokovno ekskurzijo v Ljubljano, kjer bodo obiskala Državni zbor Republike Slovenije
in Hišo EU ter preživela zabaven dan, poln novih odkritij.
Ponosni smo, da smo lahko del začetka čudovitega
medobčinskega sodelovanja, in veselimo se prihodnjih
izzivov na temo Evropske unije.
Mojca Kobale Pahor, prof.,
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

POTTERJEVA
ČAJANKA NA POŠ
ZGORNJA LOŽNICA
Na podružnični šoli na Zgornji Ložnici so v ponedeljek,
25. maja, obeležili svetovni dan knjige in avtorskih pravic.
Učenci šolske skupnosti so pod mentorstvom učiteljice
Virineje Goričan in v sodelovanju s knjižničarko Mojco
Stegne pripravili razstavo o Harryju Potterju in čajanko.
Vsi učenci šole so si ogledali razstavo knjig in risbic o
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Harryju Potterju in čarovniških palic, ki jih je izdelala devetošolka Lana Strnad. Sledila je čajanka. Udeležilo se
jo je dvajset učenk in učencev od 5. do 9. razreda. Na
njej so se pogovarjali o Harryju Potterju in s spletnim
kvizom ugotovili, v katero hišo Bradavičarke sodimo.
Preverili smo tudi svoje poznavanje filmov o najbolj priljubljenem čarovniku na svetu. Učenke Lana Strnad, Vita
Strnad in Lana Petrič so z učiteljico pripravile sladko presenečenje – maslenušek. Karamelno poslastico s stepe-
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no sladko smetano so navdušeno zaužili vsi udeleženci
čajanke. Polni energije so se učenci pomerili še v kvizu
o fantazijski pripovedi v sedmih knjigah pisateljice J. K.
Rowling. Prijetno druženje v šolski knjižnici so končali s
preizkusom poguma pri okušanju okusnih in neokusnih
bombonov.
Razšli so se z različnimi okusi v ustih, a z enakim mnenjem: »Bilo je krasno.«
Virineja Goričan in Mojca Stegne

DAN ŠOLE NA
OŠ POHORSKEGA
ODREDA
Začetek pomladi naznanja novo rojstvo. Svež, topel pomladi veter je prinesel vznemirjanje, pričakovanje in radost … Po dolgem premoru so v živo izpeljali prireditev
ob dnevu šole. Nekaj lepega je v zraku je bila osrednja
tema letošnje prireditve. Skupaj so se veselili, družili, peli,
plesali, se smejali.
Kljub vsem omejitvam v zadnjih dveh letih so se učenci naučili veliko novega in svoje znanje pokazali na različnih tekmovanjih. Odlični rezultati so samo dokaz, da
zmorejo s sodelovanjem in vztrajnostjo premagati vse
ovire.
Nagovorila jih je tudi ravnateljica šole, Tatjana Pufič. Posebej se je zahvalila podjetju Impol, ki je sponzor otroških igral ob šoli. Najbolj so se jih zagotovo razveselili
najmlajši učenci.
Prav tako se zahvaljujejo vsem, ki so
kakorkoli pomagali
pri prireditvi – učencem,
povezovalcema
programa,
delavcem šole, staršem in obiskovalcem
prireditve.
In ob koncu druženja
jih je lepo opomnil
mešani pevski zbor:
odprimo srca na stežaj in jih napolnimo
z ljubeznijo ter razu-
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mevanjem.
Z roko v roki gre velikokrat lažje.
Janja Kotnik
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KO PREBIRAŠ, SE
POBIRAŠ
Z velikim pričakovanjem smo v osrednji knjižnici gostili Aljošo Bagolo, enega najbolj priznanih in največkrat
nagrajenih slovenskih oglaševalcev, o izgorelosti, ko naenkrat ni zmogel več. Pogovor je vodila Mojca Plaznik
Plavec.
Po izkušnji z izgorelostjo se je podal na pot soočanja s samim seboj in ob tem napisal dve knjigi. Prva knjiga nosi
naslov Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke in je
doživela izjemen odziv, pa tudi druga – Srečo, prosim, ki
niza veliko število prodanih knjig. Sam pravi, da popolnega razumevanja izgorelosti ni, vendar samo pretirano
delo ne vodi v stanje izgorelosti. Prepričan je, da je izčrpanost samo kaplja čez rob. Čeprav tudi zdaj ogromno
dela in je telesno seveda utrujen, ga delo predavatelja,
svetovalca in pisatelja osrečuje in na nek način polni ter
hkrati osrečuje. Skozi proces spoznavanja samega sebe,
svojih občutkov in razumevanja odnosov v družini njegovega otroštva je nastala prva knjiga. Seveda pa z napisano knjigo ni bilo konec zdravljenja in ozdravitve. Pot se
je nadaljevala. Duševno zdravje Aljoša Bagola primerja s
težko telesno poškodbo, ko telo nikoli več ni tako, kot je
bilo.

MAJSKA SREČANJA
VRNILA RAZIGRANOST
IN SPROŠČENOST
Dolgo so čakali, a vendarle dočakali!
Na OŠ Gustava Šiliha Laporje so izkoristili prve zares tople majske popoldneve za druženje v šolskem parku.
Prav poseben dan pa je bila sreda, 11. maj. V popoldanskem času so namreč na široko odprli vrata vsem učencem, njihovim staršem, sorodnikom in mimoidočim. Za
vse zbrane so pripravili dogodek Majska srečanja, letos s
podnaslovom Zdravi nekoč, zdravi danes.
Dogodek so si zamislili kot sproščeno druženje, skozi katero bi se lahko izrazili učenci, ki že četrto leto obiskujejo
aktivnosti pod okriljem koncepta RaP – tako imenovani
razširjeni program. Gre za veliko pridobitev na šoli, saj

Njegova druga knjiga se nadaljuje tam, kjer se je prva
končala. Z njo se je učil doživljati zadovoljstvo, iskati srečo v majhnih trenutkih in nadzorovati svoje misli. Sprašuje se, kaj je pravzaprav tisto, kar nas v tem sodobnem
času resnično osrečuje. Zdi se mu pomembno, da nas
okolica in vsa prodana navidezna sreča ne posrkata vase.
Da si dovolimo biti kreativni, edinstveni, da si dovolimo
tudi kdaj biti ne srečni. Da sproti razčiščujemo svoje
misli in občutke. Prepričan je, da naša sreča ni pogojena z uspešnim posnemanjem uspehov in želja drugih ali
lažne sreče, ki jo vidimo vsak dan okoli sebe. Sam pravi,
da ko se sprijaznimo, smo prijazni do sebe, in paziti moramo, da hkrati ne postanemo žrtev, kar je najlažje ter
pogosto. Zdi se mu pomembno, da svojo edinstvenost
negujemo, jo uresničujemo, se pri tem spoštujemo in to
dovolimo tudi drugim.
Tanja Jakolič
lahko učencem ponudijo kar 15 dodatnih ur interesnih
dejavnosti, zato lahko res vsak najde nekaj zase.
Koncept RaP zajema različna področja, na laporski
osnovni šoli pa so se osredotočili na gibanje in zdravje za
dobro telesno in duševno počutje. Omenjeno področje
v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor,
dostopen vsem učencem. Vsebuje različne dejavnosti, s
katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni
in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo
za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno
okolje vseh in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo
na zdravje in dobro počutje. Učenci imajo priložnost, da
skupaj z učitelji in starši izberejo tiste dejavnosti, ki upoštevajo njihove interese, razvijajo in nadgrajujejo njihova
močna področja ter krepijo šibka. Ob tem imajo čas tudi
za počitek, sprostitev in umiritev. Učenci spoznajo različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega
sloga, jih preizkusijo, občutijo in doživijo.
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Na Majskih srečanjih so aktivnosti, ki tečejo pod okriljem
RaP-a, predstavili v obliki šestih različnih delavnic, ki so
bile razporejene po šolskem parku, na šolskem vrtu in
šolskem igrišču. Želeli so, da starši vidijo svoje otroke v
akciji, nato pa se v njej preizkusijo tudi sami.
Učitelja športa sta šolsko igrišče spremenila v gimnastično telovadnico na prostem, kjer so učenci, ki sicer obiskujejo gimnastiko, predstavili svojo točko. Vsak skok je
vzbudil spontani aplavz obiskovalcev, ki je dal učencem
pogum, da so bili deležni tudi samostojnih salt in zahtevnejših gimnastičnih elementov. V šolskem parku se je
predstavila Sproščevalnica, ki je mimoidoče nagovarjala
z izzivi, ki temeljijo na zaupanju in sodelovanju. Gre za
veščine, ki jim dajemo poudarek že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pot je vodila naprej, in sicer
do delavnice Zaigrajmo na stara glasbila. Tukaj so se
predstavili člani folklorne skupine z ustvarjanjem starih
preprostih inštrumentov. Nekaj korakov naprej pa je k
aktivni udeležbi vabil Tolkalni krog, v katerem so učenci
višjih razredov predstavili svoje močno področje – muziciranje s pomočjo tolkal.
Posebno nalogo so si zadali Laporski vrtičkarji. Na šolskem vrtu so v spomin na dan, ko smo prvič po epide-

NA MINKI SREBRNE
LUTKE IN ZLATA ANA
Po korona času ne okrevajo samo družbeni odnosi, temveč se celotno življenje vrača na stare tirnice. Sproščanja
ukrepov so se še posebej razveselili učenci na šolah. Več
je druženja, stisk roke in trepljaj po rami nista več prepovedana. Vidimo nasmeške. Oživele do dodatne šolske
dejavnosti, dovoljena so tekmovanja.
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miji smeli brez omejitev medse povabiti svoje najbližje,
posadili češnjo. Češnja namreč simbolno privablja ljubezen, srečo, poglablja družinske vezi in napoveduje nove
začetke. Učenci so jo ponosno posadili skupaj s starši.
Češnja, rasti, da bomo kmalu lahko uživali tvoje plodove!
A to še ni vse. Šolski vrt je ponudil posebno aktivnost
– izmenjavo semen starih sort, v kateri so bili že pred
dogodkom aktivni tudi starši. S seboj so prinesli zavojčke
semen starih sort solat, peteršilja, fižola in drugih nepogrešljivih vrtnin ter naredili izmenjavo. Tudi tukaj lahko
rečemo le, naj raste, da se bodo stare sorte rastlin ohranile tudi za prihodnje generacije.
Celotno dogajanje so pospremili še z mini odprto kuhinjo, kjer so učenke 7. razreda, ki sicer obiskujejo jutranjo
aktivnost Zdrav zajtrk, poskrbele za pogostitev. Na meniju so bile ajdove palačinke in sadno-zelenjavni smutiji.
Vse pohvale učenkam za premierno kuhanje pred množico.
Obiskovalci so krožili med vsemi zgoraj predstavljenimi
delavnicami in bili aktivni tudi sami. Na šolskem igrišču
se je celo odvila tekma mešanih generacij v nogometu.
Ni treba posebej poudarjati, kako se počuti otrok, ko vidi
ob sebi razigranega starša. Neprecenljivo!
Učitelji OŠ Gustava Šiliha Laporje se še predobro zavedamo, kakšen vpliv ima aktivno medgeneracijsko druženje
na počutje slehernega posameznika. Zato smo ponosni,
da nas dvoletni premor ni oddaljil.
Zahvaljujejo se za vse pozitivne odmeve obiskovalcev in
se kmalu nadejajo novih skupnih dogodkov. Slogan šole
Sami lahko naredimo veliko, s skupnimi močmi pa zmoremo še več tako spet živi.
Mateja Zupanec
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Lutke
Na naši šoli smo ponovno začeli z dejavnostjo lutk. Za začetek v mehurčku. S prebiranjem različnih knjig, ki bi jih
poustvarili. In smo jo našli. Štorkljico Binco Minco avtorice Darje Jaušovec, ki je knjigo šolski knjižnici tudi podarila. Dekleta, Nevrija, Gentijana, Ana in Vanesa, so vsako
vrstico natančno prebrala ter poskušala zgodbo pretopiti v besede, ki jih bo govorila lutka. Ustvarila in izdelala
so tudi lutke. V gledališki list smo zapisali: »Vsak dan je
poseben, če smo v družbi tistih, ki jih imamo radi. Če pa
na en navaden dan, mogoče petek, izvemo pomembno
novico, je lahko ta navadni petek najlepši ali najstrašnejši
dan v našem življenju. Štorkljica Binca Minca je v petek
izvedela zelo pomembno novico, ki je bila …«
V mesecu aprilu, natančneje 22. aprila, je bilo v Lutkovnem gledališču Koruzno zrno v Slovenski Bistrici izvedeno območno srečanje lutkovnih skupin 2022. Srečanje je
strokovno spremljala Barbara Jamšek. Naša dekleta so si
za svojo interpretacijo, vodenje lutk in izvedbo prislužila
srebrno priznanje. Bravo punce.
Športne igre
Osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom vsako leto pripravijo tekmovanja, na katerih se učenci in učenke pomerijo v atletskih
disciplinah. Tudi naše učenke in učenci so se preizkusili. Najprej so športne veščine pokazali na šolskem tekmovanju, na katerem so bili izbrani najuspešnejši, in se
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odpravili na regijske igre, nato so se pomerili še na državni ravni. Tokrat je državne športne igre OŠPP v atletiki
gostila OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice. Tekmovanje je
potekalo v športnem parku na Bledu.
Našo šolo so zastopale učenke: Anja Erker, Zala Pavlovič,
Ana Gregl in Vanesa Razboršek. Učenke so se na tekmovanju odlično odrezale, Ana je dosegla 1. mesto v teku
na 300 m.
A. P.

TIK PRED KONCEM
POUKA NA SŠSB
Lepše kot je vreme, več je dogodkov ob koncu šolskega leta. Če smo v prejšnji izdaji s ponosom poročali o
izjemnih dosežkih naših dijakinj in dijakov, tudi v tej z
veseljem obveščamo, da se bera zlatih, srebrnih in bronastih priznanj in medalj na tekmovanjih na državni ravni ni ustavila pri številki 17. K temu je treba prišteti kar 22
novih priznanj s tekmovanj z različnih področij. Šola in
dijaki smo bogatejši za štiri zlata priznanja (Rok Vlaj, Anej
Tkalčič in Katarina Grilj – matematika, Hana Brumec in
Damjan Dovnik – raziskovalna naloga iz fizike), 13 srebrnih priznanj (Neja Burlak – statistika, Julija Fridrih, Kaja
Vidmar in Aneja Lončarič – španščina, Dejan Gavrić in
Luka Ocepek – matematika, Neža Založnik in Klara Jevšinek – računovodstvo, Rok Vlaj – kemija, Neža Rojs – raz-

iskovalna naloga iz biologije, Nina Grobelnik – raziskovalna naloga iz kemije, Filip Rap – raziskovalna naloga
iz fizike, Jan Ačko in Miha Bučar – raziskovalna naloga iz
fizike) in pet bronastih priznanj (Ana Iršič, Rok Vlaj, Svit
Stramšak in Jan Ačko – kemija, Gašper Koklič – raziskovalna naloga iz fizike). A to še ni vse. Tudi na športnem
področju smo se v letošnjem šolskem letu povzpeli na
sam vrh. Naši fantje so namreč v ulični košarki 3 × 3 dosegli odlično tretje mesto med vsemi šolami v državi.
Uspehu so se pridružili tudi nogometaši, ki so na zaključ-
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nem turnirju v Kopru osvojili prav tako 3. mesto.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas obiskali v naši telovadnici na naši pevski prireditvi Zborovizija. Še posebej se
zahvaljujemo sodelujočim pevkam in pevcem ter njihovim mentorjem in spremljevalcem z OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica in 2. Osnovne šole Slovenska
Bistrica. Zborovizijo smo predstavili tudi izven meja naše
občine – v čudovitem ambientu grajskega dvorišča v
Oplotnici.
Konec maja smo dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov svečano izročili spričevala. Ta dan smo obeležili še s
prireditvijo Umetnije, na kateri smo nagradili najboljše
dijake na likovnem, fotografskem in literarnem področju.
Z veseljem smo občudovali njihove fotografije, risbe, filme in prebirali njihove pesmi.
Bili smo tudi mednarodni. Konec maja in v začetku junija
sta se na pot odpravili kar dve skupini dijakov na izmenjavo v okviru projektov Erasmus +, ki potekata na šoli
– eni v Turčijo, drugi v Srbijo. V okviru razpisanih ekskurzij
sta se v aprilu na pot v Prago odpravila dva avtobusa in
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en avtobus v Benetke.
Na šoli nas je obiskal kreativec desetletja Aljoša Bagola,
ki je v svojem predavanju razkril marsikatero podrobnost iz sveta kreativnega ustvarjanja. Konec maja smo
s pomočjo Zavoda PIP organizirali okroglo mizo o varni
rabi interneta in o spletnem nasilju. Eminentni gostje so
v razpravi izpostavili, kje so meje strpnosti in sovražnega
govora na spletu.
Do konca šolskega leta nas čaka še kar nekaj ekskurzij po
Sloveniji, dijaki zaključnih letnikov opravljajo izpite splošne in poklicne mature ter zaključne izpite, pripravljamo
se na prireditev Žanjem te uspeh, na kateri bomo podelili priznanja in nagrade najboljšim dijakinjam in dijakom
šole. Z nestrpnostjo pričakujemo rezultate poklicne in
splošne mature. S tem se bo zelo pestro in v marsičem
posebno šolsko leto zaključilo. Verjamemo, da se ga
bomo kljub vsem posebnostim (karantene) spominjali z
veseljem in ponosom.
Mag. Marjan Kampuš

PARADA UČENJA
2022
Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v okviru Tednov
vseživljenjskega učenja pripravila tudi tradicionalno Parado učenja. Živahno je bilo predvsem na Trgu svobode,
kjer so organizatorji izvedli pester kulturni in izobraževalni program.
Gasilci so predstavili svojo opremo in pripomočke. Z
dogodkom so obeležili tudi 150-letnico delovanja gasilcev v Slovenski Bistrici. Javna agencija RS za varnost
prometa je postavila poligon, na katerem so lahko obiskovalci preizkusili, kako zelo so spremenjene naše zaznave, kadar smo pod vplivom alkohola. Svoje aktivnosti
sta predstavila tudi Center za starejše Metulj in Knjižnica
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Prav tako pa ni manjkalo številnih kreativnih in svetovalnih delavnic.
»To je najbolj učinkovito učenje. Raziskave kažejo, da
ljudje ne gredo daleč, ko iščejo nova znanja. Zavedamo se, kako je pomembno, da je na Ljudski univerzi in
tudi pri vseh ostalih izvajalcih, ki so se danes predstavili
na Paradi učenja, možnosti in priložnosti za kakovostna
nova znanja več kot dovolj,« pravi mag. Brigita Kruder,
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direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica.
Ljudska univerza Slovenska Bistrica je gostila tudi tri
nove ambasadorje učenja. Rok Rutnik, mladi poklicni
gasilec in strojnik poučuje tudi na ljudski univerzi. Božo
Jamas je poklicna pot vodila od tajniškega dela v javnem
sektorju do samostojne podjetnice, sedaj se med drugim ukvarja z masažo dojenčkov in jogo. Tretja ambasadorka učenja pa je Marija Košič, ki že vrsto let na ljudski
univerzi vodi tečaje šivanja. Za šivanje je namreč na neformalnem področju največje povpraševanje.
»Poudariti je treba še raznolikost. Učenje je namreč marsikaj, je vsak trenutek, ko ugotovimo, da nekaj ni prav, da
nekaj ni dobro, da moramo nekaj opraviti. Iščemo načine,
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kako to storiti čimbolj učinkovito, najbolj hitro in tako, da
smo nato zadovoljni. In ravno
to razsežnost vseživljenjskega učenja želimo poudarjati
z dogodki, kot je današnji.
Ni dovolj, da se učimo v šoli,
pač pa zavedanje, da delamo
na sebi, skrbimo za osebnostno rast, se rekreiramo, se
družimo in pletemo socialne
mreže. To je učenje, ki najbolj
prispeva k zadovoljstvu človeka. Ravno odprtost za vseživljenjsko učenje je ključna,
da bomo tudi v prihodnjih
dneh dobro in zadovoljno živeli,« še dodaja Brigita Kruder.
		
Tomaž Ajd

ČAROBEN VEČER V
KNJIŽNICI
Veliko dni je minilo, odkar smo pri nas nazadnje poslušali
pripovedovalke in pripovedovalce pravljic, in nestrpno
smo pričakovali tisti dan, ko se nam bodo spet pridružili
na pravljičnem večeru za odrasle.
In smo ga dočakali. Lep pomladanski večer, ko se sonce
počasi umika luni, ko dnevna svetloba izginja in na nebu
zatrepetajo prve zvezde, ko se kruta resničnost umakne
in izza omar pokukajo pravljična bitja, ki z nami zaplešejo čarobni ples in nas popeljejo v čudovite svetove domišljije. Tam je vse mogoče. Tam so vile in palčki, ki te
povlečejo za lase in nos, tam so čarovnice in čarovniki, ki
te začarajo in spet odčarajo, tam se junaki borijo z zmaji
in jih tudi premagajo, tam revni včasih obogatijo, tam
dobro vedno premaga zlo.
Na čudovit pomladanski večer so nas v knjižnici na čarobni pravljični ples popeljali Suzana Slavič in Lea Hedl iz

BRALNI PROJEKT
POLETAVCI 2022

Mariborske knjižnice, Liljana Klemenčič iz Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj, Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart in Marko Bezenšek iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Poslušali smo pravljice iz različnih koncev sveta, ljudske in
umetne, nagajive in razmišljujoče, polne ljubezni pa tudi
žalosti. Vsega po malem je bilo v tisti uri, ki je kar prehitro
minila. Ker pa seveda ni plesa brez glasbe, smo v goste
povabili še pevko Ines Mohorko Germ, ki je s slovenskimi
popevkami lepo zaokrožila večer.
MPP

Ker ste mladi bralci že lani dokazali, da radi berete, vas po
10. juniju vabimo na prevzem bralnih zgibank v vse krajevne in v osrednjo knjižnico. Vanje boste lahko vpisali
naslove prebranih knjig, starši pa bodo potrdili vaše branje s svojim podpisom. Lahko pa se odločite za spletno
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sodelovanje. Zloženko najdete na spletni strani Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Nosilka projekta POLETAVCI je Mestna knjižnica Ljubljana, naša knjižnica pa
bo pri projektu sodelovala že drugo leto zapored.

OB DNEVU
KNJIŽNICE

Knjižnica – moj svet.
Tu se iščem in se najdem. Rastem.

Vsako leto ob dnevu Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica pripravljamo dejavnosti, ki potekajo ves teden
praznovanja. Dan knjižnice obeležujemo 25. maja in v
tem tednu se predstavljamo na stojnici pred osrednjo
knjižnico, ves teden poteka brezplačni vpis, člani, ki v
tem tednu obiščejo katero od naših knjižnic, lahko sodelujejo v nagradnem žrebanju, Stepišnikova bukvarnica
pa ponuja razširjeno ponudbo gradiva.
Tokrat smo na osrednji prireditvi gostili Marka Radmiloviča in Toneta Vogrinca, ki sta skupaj predstavljala knji-

ZLATA LETA
SMUČANJA
Ob dnevu knjižnice smo v goste na osrednji dogodek
povabili Marka Radmiloviča in Toneta Vogrinca, ki sta
skupaj predstavila knjižno uspešnico Vsi me kličejo Tona.
Pred dogodkom so člani bralnega kluba ob sproščenem
druženju poklepetali o odlični kriminalki Kolesar avtorja
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Vse o POLETAVCIH spremljajte na www.poletavci.si ali na
spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Veselimo se ponovnega sodelovanja z vami.
Darja Kolar
žno uspešnico Vsi me kličejo Tona.
Ker želimo v našo knjižnično družino privabiti čim več
članov, je bil na voljo brezplačni celoletni vpis za odrasle,
za otroke pa brez stroškov izdelave izkaznice v vseh naših knjižnicah. Zaposleni smo ves teden s promocijskim
materialom predstavljali knjižnico in dejavnosti, ki jih
izvajamo, na stojnici pred osrednjo knjižnico. Poudariti
velja dva nova projekta, ki uspešno tečeta. Že drugo leto
poteka literarni natečaj, tokrat pod temo Ljubim, torej
sem, ter bralni klub, ki združuje ljubitelje branja. Pohvalimo se lahko še z novo pridobitvijo v pionirski knjižnici,
kjer smo začeli z igroteko – izposojo didaktičnih igrač in
iger. Stepišnikova bukvarnica je pokala po šivih, saj smo
razširili ponudbo z raznolikim gradivom po simboličnih
cenah, ob večjem nakupu pa kupce še dodatno nagradili. Vsi, ki so v tem tednu obiskali katero od naših knjižnic,
so lahko izpolnili listič z nagradim vprašanjem in se potegovali za privlačne nagrade. Člane knjižnice smo ob
obisku presenetili z drobnimi promocijskimi darilci.
Knjižnica niso le knjige, temveč mnogo več. Je prostor za
druženje, prebiranje revij in časopisov, obisk prireditev,
ogled razstav, izvajanje projektov in še marsikaj. Zato vabljeni, da raziščete možnosti, ki jih knjižnica nudi.
Janja Pepelnak
Marka Radmiloviča in seveda o aktualni avtobiografiji Toneta Vogrinca, ki jo ravno tako z mojstrsko besedo razkrivata omenjena avtorja.
Tone Vogrinec je vsem poznan športni delavec, ki je v
času svoje kariere obredel skoraj ves svet in prijateljeval s
številnimi osebnostmi iz sveta športa ter ustvarjal velike
športne zgodbe. Vogrinec je namreč veliki športni junak
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je takrat še jugoslovansko smučanje od sodelovanja na tekmovanjih popeljal do zmag in omogočil razvoj mnogim vrhunskim
tekmovalcem in tekmovalkam. Predvsem z nekaterimi
potezami in treningi, ki so jih druge reprezentance pozneje tudi same povzele.
Knjiga se bohoti na malo manj kot petsto straneh. Popelje nas po njegovi poti in življenjskih preizkušnjah. Je polna anekdot, prigod in pestrih zgodb, in nekatere od njih
sta nam avtorja tudi nagajivo razkrila. Knjiga nagovarja
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tiste, ki na osemdeseta leta prejšnjega stoletja gledajo
z nostalgijo, pa tudi vse druge, ki želijo v to obdobje na
smučarski cirkus pogledati z njegovimi očmi. Tona pravi,
da je v življenju imel veliko sreče, da je bil na pravem
mestu ob pravem času, da je imel vizijo in vztrajnost.
Knjiga Vsi me kličejo Tona je na voljo v fizični obliki v knji-
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žnici. Če pa nanjo ne bi radi čakali, si jo lahko takoj izposodite v elektronski obliki v portalu Biblios. Zagotovo jo
priporočamo. 				
Tanja Jakolič

Program Studia Bistrica lahko spremljate
tudi na YouTube kanalu Studia Bistrica
(studiobistrica.si/youtube).

MEDNARODNI
ATLETSKI MITING
ZNOVA ODLIČNO
USPEL
Atletsko društvo Slovenska Bistrica je zadnjo soboto v
maju kljub občasno deževnemu in hladnemu vremenu
odlično organiziralo 22. Mednarodni atletski miting. V
okviru mitinga so izvedli tradicionalni Stepišnikov memorial v metu kladiva in memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Stepišnikov memorial je dobil Hrvat Matija
Gregorič (71,48 m), drugi je bil Jan Emberšič (Domžale),
ki je s 66,89 metra izboljšal starejši mladinski slovenski
rekord. V suvanju krogle je slavil Armin Sinančević (20,99
m), prek 20 m je sunil še Mesud Pezer iz Bosne in Hercegovine (20,51 m). Prvo ime mitinga je bil tudi letos Ptujčan Kristijan Čeh, ki je v metu diska slavil z 68,19 m in
popravil svoj rekord stadiona. Agata Zupin (Velenje) je
prepričljivo zmagala v teku na 400 m ovire (56,84 s), Neja
Filipič (Mass) pa v skoku v daljino (6,46 m). Lia Apostolovski (Mass) je bila najboljša v skoku v višino z 1,86 metra.
Martina Ratej (Kladivar) je v metu kopja slavila s 56,37 m.

NOGOMETAŠI
BISTRICE V DRUGI
SLOVENSKI LIGI

Foto: Tjaša Brglez

V teku na 300 m je zmagal Rok Ferlan (Triglav) in s 33,15
sekunde ter osebnim rekordom ugnal dolgo vodilnega
Lovra Mesca Koširja (Mass). Na mitingu so nastopili tudi
številni bistriški atleti in atletinje. V teku na 3000 metrov
je Klemen Španring osvojil drugo mesto z rezultatom
8:44,10 min. Drugi je bil tudi Nino Celec v skoku v daljino
z rezultatom 7,41 m. Tretje mesto je osvojil Žiga Jurše v
teku na 60 metrov med pionirji (7,68 s). V članski kategoriji so uvrstitve med prvih deset dosegli še Gregor Durič
s petim mestom v teku na 3000 metrov (9:46,89 min),
Gala Trajkovič s sedmim mestom v teku na 400 metrov
čez ovire (1:02,27 min), Žan Ritlop je bil osmi v skoku
v daljino (6,51 m), Nenad Zdravković je osvojil deveto
mesto v teku na 300 metrov (36,14 s), Nina Podgrajšek
pa je bila deseta v metu kopja (39,24 m).
T. A.
Ljubitelji športa so zadnjo nedeljo v maju v športnem
parku v Slovenski Bistrici proslavili uvrstitev nogometašev NK Kety Emmi Bistrice v drugo slovensko nogometno ligo. Bistriški nogometaši, ki so sicer tekmo zadnjega
kroga prvenstva izgubili proti ekipi Cirkulan, so prejeli
pokal za naslov prvakov 3. slovenske nogometne lige –
vzhod. Zgodovinski dogodek je s programskimi vložki
popestrila tudi navijaška skupina Attems boys.
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»Cilj za prihodnjo sezono je vsekakor zgornji del lestvice. Upam, da se bomo primerno okrepili, da bi to tudi
dosegli,« je po zadnji tekmi povedal Jaka Dabanovič,
vratar NK Kety Emmi Bistrica. »Pričakujem, da bomo napadali visoka mesta. Imamo kakovostno ekipo, tako da
menim, da ne bo problemov,« pa je ob slavju napovedal
Jan Ljubec.
Bistričani so si tekmovanje v drugi slovenski ligi zagotovili že tri kroge pred koncem prvenstva, ko so v Celju
premagali ekipo Šampiona. Trener Bistrice Simon Dvoršak po odločilni zmagi ni skrival zadovoljstva. »Sezona je
šla v smer, kakršno smo si lahko samo želeli. Jeseni smo
startali fenomenalno, med igralci se je ustvarila prava
kemija. Pridno smo nabirali točke in naredili zalogo, ki

SPREJEM ZA
ODLIČNEGA
NOGOMETAŠA ŽANA
JEVŠENAKA

Mladi nogometaš Žan Jevšenak s Spodnje Polskave je
dosegel izjemen uspeh. S portugalsko Benfico je konec
meseca aprila osvojil prestižno lovoriko mladinske lige
prvakov, potem ko so v švicarskem Nyonu v finalu s kar
6 : 0 premagali avstrijski Salzburg. Jevšenak je v odločilni
tekmi igral 80 minut.
Za Jevšenaka so krajani pripravili sprejem v sredo, 1. junija, na nogometnem igrišču na Spodnji Polskavi. »Zah-
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Foto: Aleš Kolar

nam je zdaj prišla zelo prav. To je velik uspeh, ekipa si je
po dveh letih garanja resnično zaslužila preskok na višji
nivo. Upam na vse najboljše,« pravi slovenjebistriški strateg.
Jože Fajs, Tomaž Ajd

Foto: Jan Kolar

valjujem se NK Spodnja Polskava in krajevni skupnosti.
Spominjam se prvih trenutkov na tem igrišču in res sem
vesel, da sem Spodnjepolskavčan. Sanje vsakega otroka
so, da osvoji ligo prvakov, to mi je uspelo s trdim delom
in vztrajnostjo,« ni skrival veselja Žan Jevšenak.
Odličnemu nogometašu sta med drugimi čestitala tudi
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, in Igor
Ritonja, predsednik NK
Spodnja Polskava. Že pred
sprejemom so se na nogometnem igrišču pomerile
mlajše selekcije U9 s Spodnje Polskave ter Majšperka in selekcije U7 s Pragerskega, Boča iz Poljčan ter
s Spodnje Polskave. Mladi
nogometaši, njihovi starši
in nogometaši NK Spodnja
Polskava so Jevšenaku
pripravili veličasten špalir z
baklami.
J.F., T.A.
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Aluminium Kety Emmi d.o.o.

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

AVTOMOBILSKO
INDUSTRIJO IN
INDUSTRIJO VOZIL

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

ELEKTROINDUSTRIJO
INDUSTRIJO MEDICINSKE
TEHNIKE IN OPREME
GRADBENIŠTVO itd.

Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Kolodvorska 37a | 2310 Slov. Bistrica | T +386 (0)2 80 50 500 | E info@emmi.si | W http://emmi.si
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Naše enostavne rešitve omogočajo, da vse uredite
preko spleta. Tako boste hitro in brez težav izpolnili vse
zakonske obveznosti.

V 4. korakih do rešitve:
www.embalažna-shema.si.

NAJ VAS NOVA
ZAKONODAJA
NE STISNE V KOT.
www.embalazna-shema.si
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ULIČNE

KULINARIKE
3.7.2022, med 10. in 20. uro
PARKIRIŠČE NASPROTI GRADU
SLOVENSKA BISTRICA

Več na www.bistriskakuhna.si

V SLOVENSKI BISTRICI

SVETOVNI “STREET FOOD” OKUSI
LEGENDARNI RITOZNOJČAN
LOKALNO PIVO IN DRUGI NAPITKI
SLADKE PREGREHE

* Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Foto: Pexels

