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MARTINOVANJE NA TRGU SVOBODE 
V SLOVENSKI BISTRICI

Svet' Martin 
nar'di iz mošta vin

Martinovo, ko se mošt simbolično spre-
meni v vino, je eden najstarejših prazni-
kov pri nas in zagotovo največji na Štajer-
skem. Za vinarje ima martinovanje prav 
poseben pomen, saj pomeni zaključek 
opravil, ki se začnejo z rezjo trte v zim-
skih mesecih, nadaljujejo z zelenimi deli 
v spomladanskem času in s trgatvijo ter 
končajo s fermentacijo mošta, ki se prav 
v tem času spremeni v vino. Praznik sv. 
Martina smo na prav poseben način obe-
ležili tudi v Slovenski Bistrici, ki velja za 
mesto, obdano z vinogradi, in kjer smo 
izredno ponosni na svoja vina, še posebej 
na vinskega posebneža, ritoznojčana, ki 
se ponaša z označbo PTP (priznano tra-
dicionalno poimenovanje).
Martinovanje je potekalo med stojnica-
mi vinarjev in gostincev ter ob pestrem 
kulturno-zabavnem programu skozi ves 
dan. Točno ob 11. uri in 11 minut so bi-
striški vinarji z zdravico in pesmijo vo-
kalne skupine Košuta Pokoše otvorili 
letošnje martinovanje. Za njimi so se na 
odru predstavili člani ansambla Fretari, 
ki so že v dopoldanskih urah poskrbeli 
za dobro vzdušje na osrednjem mestnem 
trgu.
Z odlično ponudbo bistriških vin so se 
letos predstavili člani Konzorcija Ri-
toznojčan: Vinarstvo Avguštin, Vino-
gradništvo Brezovšek, Vino Frešer, Do-
mačija Gora pod lipo, Vinogradništvo 
Pečovnik-Martinus, Vina Kropec, Vina 
Repnik in Vina Vehovar. Za razvajanje 
brbončic so poskrbeli Gušt južna, Gostil-

na Turizem na posestvu Goričan in BBQ 
team foxy, ki so obiskovalcem ponudili 
jesensko obarvane jedi in sladice. Te so 
izvrstno dopolnjevale letošnjo vinsko po-
nudbo. 
Ob 16. uri se je začela osrednja priredi-
tev letošnjega martinovanja z bogatim 
kulturnim programom. Vinogradniki so 
na prizorišče pripeljali sod z mladim vi-
nom, ki ga je blagoslovil ložniški diakon 
Janez Ajd. Vinogradniki so nato skupaj 
z županom Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivanom Žagarjem nazdravili letošnji 
letini in ga ponudili vsem obiskovalcem 
prireditve. Dogajanje so popestrili God-
ci izpod Tinja, folklorna skupina Klasje 
KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec in 
harmonikarji Nina Jamnika. Za dobro 
vzdušje v večernih urah je poskrbel an-
sambel Žargon, ki je le malokomu dovo-
lil, da ne bi zapel in zaplesal. 
Martinovanja so se letos udeležili obi-
skovalci iz vse Slovenije in tudi iz tuji-
ne. Lahko so pokušali vrhunska vina in 
kulinarične dobrote ter uživali ob dobri 
glasbi. Kakovosten obisk je zagotovo 
odprl mnoge poslovne priložnosti za po-
nudnike. Marsikateri obiskovalec se bo 
po letošnji prireditvi zagotovo podal po 
podpohorski vinsko-turistični cesti in 
odkril lepote naših krajev in našo turi-
stično ponudbo. 
Organizatorji letošnjega vinskega pra-
znika so bili Občina Slovenska Bistrica, 
RIC Slovenska Bistrica, Konzorcij Ri-
toznojčan in Društvo vinogradnikov Ri-
toznoj.

Ivana Pečovnik,
RIC Slovenska Bistrica
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40 LET OBMOČNE OBRTNO-
PODJETNIŠKE ZBORNICE 
SLOVENSKA BISTRICA 

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenska Bistrica je bila ustanovljena leta 
1979. Danes je samostojna, strokovno-po-
slovna organizacija, ki torej deluje že 40. 
leto. Nahaja se v Špindlerjevi ulici 2 e v 
Slovenski Bistrici in združuje člane na ob-
močju štirih občin, in sicer Slovenske Bi-
strice, Poljčan, Oplotnice in Makol. 
Na sedežu zbornice so skrbno shranjene 
arhivske knjige, iz katerih je mogoče raz-
brati, kako bogata je obrtna dediščina na 
naših tleh. Že leta 1673, tj. pred skoraj 350 
leti, je imela Slovenska Bistrica 45 obrtni-
ških mojstrov, ki so bili združeni v cehe, 
skupno pa so zaposlovali 16 pomočnikov. 
Iz ohranjenih dokumentov, ki pričajo o 
razvoju poklicev in obrti, se nam razkriva 
zanimiva preteklost. Zapisnik pomočni-
kov, vajencev, Knjiga udinjanja, Knjiga uč-
nih pogodb, Vpisnik pomočnikov in Zapi-
ski mojstrov za obdobje 1889–1939 kažejo 
raznovrstno obrtniško tradicijo v naših 
krajih, na katero smo lahko zelo ponosni. 
Zbornica ponuja članstvo samostojnim 
podjetnikom in drugim oblikam gospo-
darskih družb, ki opravljajo dejavnosti, 
kot so obrtna dejavnost, obrti podobna 
dejavnost ali domača in umetnostna obrt. 

Delovanje zbornice je opredeljeno v sta-
tutu, ki je temeljni akt, druge tekoče delo-
vanje pa je opredeljeno z letnim načrtom 
dela. Zbornica skuša biti najboljši servis 
svojim članom in si z zastopanjem in sve-
tovanjem prizadeva k povečanju uspeš-
nosti poslovanja svojih članov. Vpisana je 
v register območnih obrtnih zbornic pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Upravljajo jo člani prek svojih predstav-
nikov v organih zbornice. Najvišji organ 
upravljanja je skupščina zbornice, ki šte-
je 25 članov. Izvolijo jih člani zbornice 
za mandatno obdobje štirih let. Izvršilni 
organ skupščine je upravni odbor OOZ 
Slovenska Bistrica, ki šteje devet članov. 
Zbornico predstavlja predsednik zbor-
nice. Do sedaj se je zvrstilo sedem pred-
sednikov. Prvi je bil Leopold Turk, za 
njim jo je vodil Silvester Fajs, nato Vinko 
Grobelnik, zatem sta bila še predsednika 
Samo Brbre in Olga Kalan, do leta 2018 
je bil predsednik Milan Skrbiš. Sama sem 
funkcijo predsednice dobila z izvolitvijo 
na prvi seji skupščine, ki je bila 20. junija 
2018.
Strokovna, finančna, administrativno
-tehnična in druga dela opravlja strokov-

na služba zbornice, ki jo vodi sekretarka 
zbornice. Prva sekretarka zbornice je bila 
Zofka Skrbiš, zatem Stanko Petek, za njim 
Stanka Kelih, sedaj pa je sekretarka Olga 
Kampuš.
Zbornica združuje pravne in fizične ose-
be. Članstvo v zbornici je prostovoljno. 
Trenutno je v njej združenih 350 članov. 
V okviru OOZ Slovenska Bistrica deluje 
sedem strokovnih sekcij.
Za člane zbornica nudi naslednje oblike 
dejavnosti: svetovanje, informiranje in 
obveščanje, izvajanje SPOT-točke, izobra-
ževanje in usposabljanje, izvajanje javnih 
pooblastil, zastopanje interesov članov, re-
ševanje strokovne problematike v okviru 
posameznih sekcij, druženje in sodelova-
nje, v okviru zbornice delujeta Stanovanj-
ska ustanova in Sklad za izobraževanje. 
Zbornica nudi koriščenje počitniških ka-
pacitet svojim članom in tudi nečlanom: v 
lasti ima počitniške zmogljivosti, ki se na-
hajajo v Republiki Sloveniji in v Republiki 
Hrvaški, in sicer devet počitniških enot 
na šestih lokacijah v Sloveniji (na štirih) 
in na Hrvaškem (na dveh).
Letos je za zbornico posebno leto, saj pra-
znuje okrogli jubilej, 40 let. Ob tej prilož-
nosti smo v Bistriškem gradu 28. novem-
bra 2019 imeli slavnostno prireditev. Ob 
častitljivi obletnici smo podelili jubilejna 
priznanja 29 članom zbornice: pet članov 
je prejelo priznanje za 40 let delovanja 
in dva člana za 50 let. Podelili smo tudi 
posebna priznanja naše zbornice in po-
sebna priznanja krovne Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije tistim, ki vrsto 
let aktivno sodelujejo, ter posebne zahvale 
članom, ki so zaslužni za ustanovitev naše 
zbornice. Vsem skupaj še enkrat iskrene 
čestitke.
V prihodnje bo zbornica še naprej delova-
la po načrtu in seveda bomo največ pozor-
nosti posvetili članom, ki za svoje uspešno 
poslovanje potrebujejo pomoč in nasvete. 
Usmerjali bomo sekcije, da se bodo še 
naprej udeleževale regijskih sestankov in 
drugih izobraževanj ter nato članstvo ob-
veščale o novostih in spremembah na po-
sameznih strokovnih področjih.
Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenska Bistrica želimo še naprej pod-
jetno in svetlo, proaktivno prihodnost, v 
kateri bo učinkovito uresničevala svoje 
poslanstvo v čim večje zadovoljstvo svojih 
članov.

Silvija Strižič, predsednica Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Slovenska 

Bistrica
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PRISELJEVANJE TUJCEV:
POENOTENA LOKALNA, 
A RAZDVOJENA DRŽAVNA POLITIKA 

Meseca marca je na sedežu Ljudske uni-
verze v Slovenski Bistrici potekala javna 
tribuna v zvezi s problematiko integracije 
tujcev v naše lokalno okolje. Polna dvora-
na obiskovalcev tribune je bila dokaz, da 
je tovrstna problematika za naše občane 
resnično zanimiva in pereča, zato so se 
z njo podrobneje seznanili tudi občinski 
svetniki na redni majski seji občinskega 
sveta. Daljša razprava svetnikov je tokrat 
strnila vrste lokalnih politikov, ki so bili 
enotni v svojem pozivu vladi, da je treba 
na tem področju sprejeti sistemske rešitve 
na ravni države. Občinski svetniki so so-
glasno podprli predlagane rešitve k spre-
membi zakona o tujcih, in sicer, da se za 
tujce zagotovi potrebna sistemska uredi-
tev učenja slovenskega jezika, da se opre-

deli in določi znesek 
sredstev za preživljanje 
tudi po združitvi dru-
žine delavec migrantov, 
da se določijo norma-
tivi o kvadraturi bival-
nih površin na število 
prijavljenih stanovalcev 
in da bi moral vsak pre-
jemnik socialnih trans-
ferjev del te pomoči 
oddelati z družbeno ko-
ristnim delom.
A kljub sprejetim in po-

v dobrem letu dni povečalo za 52 odstot-
kov, a od tega naj bi kar tretjina teh tujcev 
odšla v druge države oziroma ne prebivajo 
na območju Republike Slovenije, pri nas 
pa uživajo pravice do različnih socialnih 
transferjev in do zdravstvenega zavarova-
nja.
»Ker se zavedamo problematike na tem 
področju, smo lokalni politiki vseh strank 
na občinski seji strnili vrste in podpr-
li predlagane rešitve. Želim si, da bi pri 
tako pomembnih odločitvah takšnemu 
zgledu sledili tudi poslanci v parlamentu. 
Ob spremembi zakonodaje pred dvema 
letoma je bilo rečeno, da se bodo takšne 
anomalije odpravile, a je iz prakse razvi-
dno, da težave ostajajo. Tudi zlorab prijav 
prebivališč in na temelju teh izkoriščanje 
socialnih transferov je iz leta v leto več. 
Težave torej ostajajo, zato bi vlada mora-
la slediti predlaganim rešitvam po spre-
membi zakonodaje na tem področju, je 
povedala poslanka mag. Karmen Furman.
In čeprav je vladna koalicija na skupni seji 
odbora za delo in notranje zadeve sicer 
potrdila, da se tukaj opozarja na resnično 
težavo, predlagani sklepi poslanke, ki so 
bili vsebinsko enaki in so zasledovali iste 
cilje kot sklepi, sprejeti na majski seji Ob-
činskega sveta Občine Slovenska Bistrica, 
v državnem zboru niso prejeli zadostne 
podpore za spremembo zakonodaje. Za 
predlagane sklepe so glasovale stranke 
SDS, NSi in SNS, proti pa so glasovali 
predstavniki koalicijskih strank (LMŠ, 
SD, SMC, SAB, DeSUS) in stranka Levica.

Uredništvo 

sredovanim sklepom vlada vse do danes 
ni sprejela prav nobene od predlaganih 
rešitev. V začetku meseca junija so tovr-
stno problematiko na pobudo  poslan-
ke mag. Karmen Furman obravnavali 
tudi poslanci v državnem zboru. Vlada 
je na pisno poslansko vprašanje bistriške 
poslanke predstavila podatke o socialnih 
transferjih, ki jih prejemajo tujci in nji-
hove družine. Iz podatkov je razvidno, da 
so se zneski prejetih socialnih transferjev 
v zadnjih štirih letih izrazito povečali, in 
sicer na nekaterih območjih tudi več kot 
50 odstotkov, največ na območju Centra 
za socialno delo Spodnje Podravje, kar 
za 67 odstotkov. Iz vladnih podatkov je 
med drugim tudi razvidno, da se je šte-
vilo dovoljenj za stalno prebivanje tujcev 

LETO DNI ČEBELARSKEGA CENTRA

Čebelarski center Slovenska Bistrica ved-
no bolj pridobiva na svoji prepoznavnosti. 
Pred kratkim so slovenjebistriški čebelarji 
obeležili prvo obletnico delovanja centra 
na Zgornji Bistrici, v katerem so uredili 

manjšo prodajalno medenih 
izdelkov, pijač in spominkov, 
društveno knjižnico s stro-
kovno in literarno vsebino, 
muzej z eksponati iz okolice 
in predavalnico, v kateri orga-
nizirajo predavanja in sreča-
nja. V objekt so vložili več kot 
9000 prostovoljnih delovnih 
ur, precej denarnih in materi-
alnih prispevkov donatorjev 
in simpatizerjev čebelarstva, 

velik delež je prispevala tudi Občina Slo-
venska Bistrica. Sicer pa slovenjebistriški 
čebelarji največ pozornosti poučevanju 
predšolske in šolske mladine o pomenu 
in življenju čebel ter ohranjanju zdrave-

ga okolja. V ta namen uspešno izvajajo 
sporazum med občino, vzgojno-izobra-
ževalnimi ustanovami in društvom. Ma-
ksimiljan Prah, predsednik Čebelarskega 
društva Slovenska Bistrica pravi, da jih je 
obiskalo že preko 1000 otrok. V društvu 
so zastavili tudi smele cilje do leta 2024, 
ko bodo praznovali 100. obletnico svoje-
ga delovanja, med drugim bodo uredili 
apiterapevtski čebelnjak. Čebelarski cen-
ter Slovenska Bistrica si je mogoče ogle-
dati vsako nedeljo popoldne – od aprila 
do novembra, organiziranim skupinam 
pa oglede ob poprejšnji najavi omogočijo 
tudi izven obratovalnega časa.

T. A. 
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TEDEN MOBILNOSTI 2019 
V petek, 20. septembra, smo se udeležili 
mobilnostne tržnice in tradicionalnega 
turnirja v ulični košarki v sklopu Evrop-
skega tedna mobilnosti 2019 v občini 
Slovenska Bistrica. Na Čopovi ulici nas je 
med 12. in 17. uro čakala stojnica. 
Iz podjetja iHELP je bila tam Vesna Av-

belj. 
Na stojnici smo predstavljali dva različ-
na defibrilatorja, mrežo oziroma lokaci-
je defibrilatorjev, delili smo zdravstvene 
kartice co-branding (Slovenska Bistrica), 
izobraževali o oživljanju, prikazali delova-
nje naprave Cardio First Angel in aplika-

UROŠ KUŠAR NOVI KOMANDIR POLICIJSKE 
POSTAJE SLOVENSKA BISTRICA 

Vodenje Policijske postaje Slovenska Bi-
strica je 4. novembra prevzel Uroš Kušar, 
ki je na tem mestu nasledil dolgoletne-
ga komandirja mag. Aleksandra Lubeja. 
Uroš Kušar je rojen leta 1973 in živi v Ma-
riboru. Po končani kadetski šoli za poli-
ciste se je pri Policiji zaposlil leta 1992. V 
času svoje poklicne kariere je delo najprej 
opravljal kot policist in nato kot poli-
cist kriminalist. Po končanem študiju je 
bil najprej pomočnik komandirja na PP 
Ruše, nato je delo opravljal kot inšpektor 
na PU Maribor, nazadnje pa je bil deset let 
komandir PP Podlehnik. Že več kot 20 let 
je tudi pripadnik Gorske policijske enote. 
V prostem času se rekreativno ukvarja z 
različnimi športi, ki so tako ali drugače 
povezani z naravo: od pohodništva in gor-
ništva do kolesarjenja in smučanja. Pozi-
mi pa najde čas tudi za kakšen dvoranski 
šport.

Ur

DAN OPERATIVNEGA GASILCA
Gasilska zveza Slovenska Bistrica je v so-
boto, 12. oktobra, na Treh kraljih izved-
la 2. Dan operativnega gasilca, prikazno 
– taktično vajo, na kateri so prikazali ra-
znolikost današnjih gasilskih intervencij 
in uporabo sodobne tehnične opreme. 
Na vaji so predstavili usklajeno delova-
nje vseh, ki delajo na področju zaščite 
in reševanja. Poleg 14 – ih prostovoljnih 
gasilskih društev so sodelovali reševalci, 
enota rdečega križa, policisti, vojaki in 
letos prvič tudi kinologi. Štirje reševalni 
psi so namreč pomagali pri vaji, pri kate-
ri so prikazali reševanje ponesrečenca pri 
požaru v naravi. Precej zanimanja je pri-
tegnilo reševanje ponesrečencev iz hotela 
Jakec, ki ga je zajel velik požar. Na Dnevu 
operativnega gasilca so predstavili še zah-
tevno reševanje z višine z vrvno tehniko 

in množično nesrečo. Pri tej nesreči so 
uporabili tudi vsa razpoložljiva sredstva 
za dekontaminacijo. Kot je povedal Franc 
Ačko, predsednik Gasilske zveze Sloven-
ska Bistrica, je bil cilj vaje dosežen, to je  
povečevanje skupne usklajenosti v pri-
meru večjih kompleksnih intervencij na 
našem območju. Vaja je pokazala uskla-
jeno delovanje posameznih prostovoljnih 
gasilskih društev, kakor tudi optimalno 
uporabo razpoložljive tehnike. Tudi ko-
munikacija, poveljevanje,  vodenje in 
sama realizacija vaje so bili na zavidljivo 
visoki ravni, kot se od društev na našem 
območju tudi pričakuje.

T. A. 

ciji iHELP. Po predstavitvi smo na Face-
bookovi strani iHELP objavili dogodek v 
obliki krajšega videa.



Stran 6 PEKA POTICE Informator, december 2019

V POLJČANAH SO PEKLI 
SLOVENSKO POTICO
V 19. stoletju so v Novicah za ajdo zapisa-
li: »Ne bomo potice dali proč iz naše de-
žele, naša je ter naša bo ostala. Bodi nam 
Bog zahvalen zanjo!« Zato lahko trdimo, 
da spada potica med sladice, ki so jih znali 
pripraviti že naši predniki. Danes jo neka-
teri označujejo tudi kot ambasadorko Slo-
venije, saj so jo slovenski izseljenci ponesli 
povsod po svetu. Slovenska potica je pos-
tala mednarodno prepoznavna tudi po za-
slugi papeža Frančiška in Melanije Trump. 
Od leta 2018 je slovenska potica zaščite-
na, kar pomeni, da so pravila oziroma da 
obstaja specifikacija za peko slovenske 
potice, v kateri so natančno opisani posto-
pek priprave in potrebne sestavine. Poleg 
prekmurske gibanice, idrijskih žlikrofov 
in belokranjske pogače spada potica med 
proizvode, ki jih označujemo z znakom 
zajamčena tradicionalna posebnost. To 
je evropska shema kakovosti, s katero se 
zaščitita predvsem receptura in način pri-
delave ali predelave, proizvodnja pa ni 
omejena na geografsko območje in lahko 
te kmetijske pridelke ali živila proizvajajo 
vsi, ki upoštevajo predpisano recepturo, 
postopek in obliko.
Znaka za označevanje živil
Pravo, tradicionalno slovensko potico pe-
čemo v okroglem potičniku.
Potica je bila pogosto orehova; po izro-
čilu naj bi namreč s trenjem orehov trli 
tudi svoje težave, medtem ko oblika po-
gače simbolizira neskončnost, popolnost, 
celo božanskost. Ustvarjalnost gospodinj 
in občasno pomanjkanje sestavin pa sta 
botrovala k temu, da danes poznamo že 
več kot petdeset vrst potic. Kot slovensko 
potico lahko deklariramo potico z ore-
hovim nadevom, z orehovim nadevom z 
rozinami, samo z rozinami, pehtranovim 
nadevom in pehtranovim nadevom s sku-
to.

Priprava orehovega nadeva in testa za slo-
vensko potico
Priprava orehovega nadeva in potice
1. Zmleta orehova jedrca prelijemo z vro-
čim mlekom in jih ohladimo. 
2. Zmesi primešamo vaniljev sladkor, 
sladkor, cimet, zmehčano maslo in nazad-
nje še sneg iz beljakov. Sneg je lahko na-
rejen tudi iz beljakov in sladkorja. Nadev 
mora biti mazav, da se testo pri mazanju 
ne raztrga. 
3. Testo razvaljamo na debelino mezinca 
oziroma vsaj 0,4 cm do 1,5 cm.
4. Na 1 kg kvašenega testa nadevamo naj-
manj 1 kg orehovega nadeva. Potica mora 
imeti tri do štiri zavoje do srednje velikega 
modela (do vključno 29 cm premera), pri 
večjih modelih ima lahko enega do dva 
zavoja več.
5. Testo namažemo z nadevom. Po nama-
zanem nadevu lahko potresemo majhen 
del suhih mletih orehovih jedrc.
6. Testo z nadevom tesno zvijemo v zvi-
tek in ga položimo v potičnik, ki smo ga 
namastili z maslom in pomokali. Konca 
zvitka se morata dobro stikati. 
7. Potico v pekaču pustimo vzhajati. 

8. Pred pečenjem potico po želji premaže-
mo z mešanico masla, mleka in rumenja-
kov ali s posamezno komponento. Potico 
na več mestih po površini prebodemo. 
Priporočamo pečenje na 160 do 180 °C 
vsaj 40 minut. Ne glede na priporočeno 
temperaturo se lahko temperatura in čas 
pečenja prilagodita glede na vrsto peči in 
velikost potice. 
9. Potico stresemo iz potičnika, tako da je 
zgornji del spodaj, in jo ohladimo. 
10. Po želji jo potresemo s sladkorjem v 
prahu in ponudimo narezano na klinaste 
rezine.
V četrtek, 14. novembra, smo v kuhinjo v 
Poljčanah povabili priznano pedagoginjo 
in slaščičarko, Darinko Gostenčnik, s ka-
tero smo pekle potice. Izobraževanje, ki so 
se ga udeležile članice društev kmetic Slo-
venska Bistrica in Poljčane ter iz okolice, 
smo organizirali KSS Slovenska Bistrica 
v sodelovanju z Inštitutom KON-CERT 
Maribor. Darinka je najprej v ogreti ku-
hinji po predpisani recepturi iz specifika-
cije zamesila testo in nam medtem dajala 
drobne nasvete za dobro vzhajano kvaše-
no testo. Dobro pregneteno testo smo raz-
delili na tri dele, za tri potičnike. 
Izbira potičnika.
Čas, ko je testo vzhajalo, smo koristno 
porabile za malce izobraževanja. Sloven-
ska potica se lahko imenuje samo tista, 
za katero so uporabljene predpisane su-
rovine, se peče v predpisanem potičniku, 
ima najmanj tri zavoje in je certificirana. 
Zato sem zbranim predstavila postopek 
pri pridobivanju certifikata in potek le-
tne kontrole. Darinka nam je predstavi-
la zgodovinski razvoj potic, podrobno 
spregovorila o specifikaciji in posamezni 
recepturi, predstavila razliko med toplim 
in hladnim vzhajanjem testa ter sprego-
vorila o pravilni izbiri potičnika. Zbranim 
je tudi povedala, da je posebej vesela, da 
predstavlja peko slovenske potice prav v 
Slovenski Bistrici, saj se je zgodba o zaščiti 
začela prav v našem mestu pred nekaj leti, 
ko je bila prisotna na ocenjevanju kru-

Sestavine za testo:
1000 g bele moke
30 g kvasa
100 g surovega masla
120 g sladkorja
10 g soli
3–5 rumenjakov 
1 čajna žlička vaniljevega sladkorja
1 žlička ruma
do 500 ml mleka
Sestavine za orehov nadev:
1000 g orehovih jedrc (zmletih) 
375 g sladkorja
0–125 g surovega masla
3–4 beljaki 
10–20 g vaniljevega sladkorja
1–2 noževi konici cimeta
470–600 ml mleka
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ha, peciva in potic. Med podeljevanjem 
priznanj je prisotnim omenila, da potica 
še ni zaščitena. Pripomba je bila zagoto-
vo izrečena na pravem mestu, saj je bil 
na podeljevanju prisoten tudi takratni in 
sedanji župan, dr. Ivan Žagar. Kako so se 
zadeve nadalje odvijale, Darinka ni vede-
la natančno, vendar je čez dobro leto že 
sodelovala v delovni skupini, ki je bila 
sklicana na pobudo Žagarja, in pripravi-
la specifikacijo ter vso dokumentacijo za 
zaščito potice.
Čas je ob prijetnem druženju in izmenjavi 
mnenj, kako katera zavija in peče potice, 
hitro minil in že je bilo treba dobro vzha-
jano testo na tanko zvaljati in natančno 
namazati z nadevom, ki smo ga že imele 
pripravljenega. Potice smo dale v pekač, 
me pa smo si privoščile malico. Pohvala 

Nanašanje nade-
va in zavijanje
Potice so bile tes-
no zavite in po-
ložene v prej na-
mazan in izbran 
potičnik. Slaba 
ura omamnih vo-
njav iz kuhinje 
nas je opozarjala, 
da bodo potice 
kmalu pečene. 
Čeprav velja pra-
vilo, da potico 
razrežemo, šele 
ko je popolnoma 
ohlajena, najbolje 
naslednji dan, nasveta tokrat nismo upo-
števale. Še nekaj skupinskih fotografij in 
že smo lahko preštevale zavitke in okušale 
res odličen recept za slovensko potico. 
Dišeče in vzorno zavite potice, ki smo jih 
na koncu našega druženja lahko tudi po-
izkusile. 
In zares se strinjam z mislijo, ki jo je sode-
lujoč pri zaščiti slovenske potice povedal 
profesor dr. Janez Bogataj: »Pregovor pra-
vi, da življenje ni potica, no, jaz pravim, 
da življenje je potica. Včasih zelo zavito, 
včasih ravno, enkrat z več nadeva, drugič 

z manj.«
Gasilska ob sveže pečenih poticah
Jaz pa dodajam: potica, ki jo spečemo 
doma, ni vedno zlate barve, mogoče je 
včasih malce pretemna. Mogoče nadev 
tudi malce odstopa od testa in nima treh 
ali štirih zavojev, kot je določeno za slo-
vensko potico. Vendar največ šteje, da jo 
pripravimo z ljubezijo in da z njo razve-
selimo domače in ljudi, ki jih imamo radi.

Irena Kropf 
in zahvala za malico je tokrat namenjena 
predsednici Društva kmetic Poljčane, Va-
leriji Kovačič.

POČITNICE OB MORJU
SO ZA MNOGE OTROKE ŠE VEDNO 
TEŽKO DOSEGLJIVE
Zaključena je 64. sezona letovanja otrok v 
Mladinskem počitniškem domu Franko-
pan v Punatu na otoku Krku.
Območno združenje Rdečega križa Slo-
venije Slovenska Bistrica v sodelovanju z 
Območnim združenjem RKS Maribor od 
leta 1955 izvaja klimatsko zdravljenje in 
letovanje otrok ob morju v Mladinskem 
počitniškem domu Frankopan v Punatu 
na otoku Krku. V letovanje so vključeni 
otroci od 5. do 18. leta starosti iz občin 
Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska 
Bistrica. 
Na predlog zdravnika in samoplačniško 
ter v okviru socialnega letovanja otrok iz 
sredstev solidarnostne akcije RKS Peljimo 
jih na morje in donacije podjetja Elektro 
Maribor je v šestih izmenah v Mladin-
skem počitniškem domu Frankopan v Pu-
natu na otoku Krku letos letovalo ali bilo 
na klimatskem zdravljenju 118 predšol-
skih in šolskih otrok ter dve odrasli osebi.
Dve odrasli osebi in trideset otrok so leto-
vali v Mladinskem zdravilišču in letovišču 

RKS na Debelem rtiču v solidarnostni ak-
ciji Engrotuša, donaciji Nogometne zveze 
Slovenije in Radia 1 ter iz sredstev FIHO.
Skupno število napotenih na zdravstveno 
in socialno letovanje 2019 je 148 otrok in 
štiri odrasle osebe. 
V časih, ki niso enostavni, so nasmeški na 
obrazih otrok, ki jim Rdeči križ omogoči 
letovanje, zagotovo največje darilo. Med 
njimi so tudi otroci, ki sicer počitnic ob 
morju letos ne bi doživeli. Uresničili smo 
njihove želje in jim omogočili, da pozabijo 
na svoje stiske, strahove in da se počutijo 
enakopravni. Otroke usmerjamo v igro 
ter gibalne in socialne aktivnosti. Iskrena 
hvala vsem, ki s svojimi dejanji omogoča-
te otrokom lepo preživljanje počitniškega 
časa. 
V preteklih letih je več kot 66.000 daroval-
cev s svojimi prispevki omogočilo nakup 
prehranskih paketov z več kot 1410 tona-
mi prehranskih izdelkov in 400 tonami 
pralnega praška. Revščina kot družbeni 
pojav z mnogimi obrazi je dejansko del 

življenja velikega števila ljudi in lahko kot 
taka s svojo različno dolgo prisotnostjo in 
intenzivnostjo preseneti malodane kogar-
koli med nami. Prav nihče ni varen pred 
njo. V življenju posameznikov revščina 
pogosto seže globlje od mrzlega doma 
in prazne mize v njem. Vodi v socialno 
in kulturno osamljenost, ki sta za mnoge 
hujše gorje kot lakota in mraz.
Vabimo vas, da podprete akcijo Lepo je 
deliti. Že z majhnim prispevkom lahko 
pomagate. S poslanim SMS-om na 1919 z 
besedo SKUPAJ prispevate 1 evro, z bese-
do SKUPAJ5 pa 5 evrov. 
Hvala za dobrosrčnost v imenu vseh, s ka-
terimi boste delili. 
Prispevate lahko tudi z nakazilom na ra-
čun: SI56 0310 0111 1112 208.
Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 
1000 Ljubljana.
Koda namena: CHAR.
Namen: Lepo je deliti 2019.
Referenca: SI 00 96837.
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni Ob-
močnega združenja RKS Slovenska Bistri-
ca, Partizanska ulica 21. 

RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKA BISTRICA
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VEČ DELOVNIH MEST ZA 
NEDOLOČEN ČAS 
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Makole 62 301 6,8
Oplotnica 118 700 6,3
Poljčane 165 1.200 7,4
Slovenska 
Bistrica

861 8.825 7,1

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

Povečuje se delež pro-
stih delovnih mest za ne-
določen čas. 

Priložnosti za delodajalce

Registrirana brezposelnost D e l o v n o  a k t i v n o 
p r e b i v a l s t v o

Ugodnosti Zavoda, na-
menjene delodajalcem

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Zaradi primanjkljaja določenega kadra je 
pripravljenost delodajalcev, da delavce za-
poslijo za nedoločen čas, večja. 
V letošnjih desetih mesecih smo pri Za-
vodu na ravni celotne Slovenije prejeli 
128.478 prostih delovnih mest. To je ne-
koliko manj (–3,6 odstotka) kot v lanskem 
primerljivem obdobju, saj se gospodarska 
rast v državi umirja. Vseeno ocenjujemo, 
da so primanjkljaji, ki jih v zadnjem času 
zaznavamo na trgu dela, lahko priložnost 
za številne iskalce zaposlitve. 

Struktura prostih delov-
nih mest po poklicu
Med prostimi delovnimi mesti, ki so jih 
delodajalci sporočili Zavodu, je bilo v 
prvih desetih mesecih za 8,3 odstotka 
več prostih delovnih mest za poklice, za 
opravljanje katerih je praviloma potreb-
na visokošolska izobrazba. Delodajalci so 
letos prek Zavoda največ iskali vzgojite-
lje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih 
otrok, strokovnjake za zdravstveno nego, 
strokovnjake za oblikovanje, izvajanje in 
nadzor politik, programov in ukrepov, 
predmetne učitelje v osnovni šoli ter uči-
telje razrednega pouka.

Meseca oktobra 2019 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica registri-
ranih 1.133 brezposelnih oseb, kar je za 
6,9 odstotka več kot v predhodnem me-
secu in za 0,3 odstotka več kot v enakem 
obdobju lani, to je oktobra 2018. Oktobra 

2018 sta bila med registriranimi brezpo-
selnimi 202 mlada, kar je 26,6 odstotka. 

Po podatkih Statističnega urada RS se de-
lež delovno aktivnega prebivalstva pove-
čuje. Septembra 2019 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica 11.026 
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji 

delovnega mesta), kar je za 3,9 odstotka 
več kot v enakem obdobju lani. V Območ-
ni službi Maribor se je delež povečal za 3,1 
odstotka, povečal se je tudi delež na ravni 
Slovenije, in sicer za 2,4 odstotka.

Stopnja registrirane brezposelnosti v me-
secu septembru 2019 je na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica znašala 7,1 odstotka (to 
je za 0,2 odstotka manj kot v enakem ob-
dobju lani), na območju celotne Slovenije 
pa 7,4 odstotka (to je za 0,6 odstotka manj 
kot v enakem obdobju lani).

•Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 
ustrezne kandidate in njihove kompeten-
ce. Traja najmanj 100 ur oziroma največ 
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih 
lahko traja vključitev več kot en mesec. 
Namenjen je vsem brezposelnim osebam. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 31. 12. 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu za 
mlade
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposelne 
osebe spoznate v konkretni delovni situ-
aciji in jih usposobite za predvideno de-
lovno mesto. V program se lahko vključijo 
mladi do izpolnjenega 30. leta. Usposa-
bljanje lahko traja dva ali tri mesece. Pro-
gram je aktualen do razdelitve sredstev 
oziroma najdlje do 31. 12. 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu 2019
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so prijavljeni med 
brezposelnimi pri ZRSZ; starim 30 let in 
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavlje-
ni v naši evidenci; starim 30 let in več z 
nedokončano ali končano osnovno šolo 
in so prijavljeni v evidence brezposelnih 
oseb; posameznikom, ki se vključujejo na 
trg dela po končanem programu socialne 
aktivacije; starejšim od 30 let in so preje-
mniki denarne socialne pomoči. Usposa-
bljanje traja dva ali tri mesece. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oziroma naj-
dlje do 31. 12. 2019.
•Inovativni projekti za zaposlovanje 
mladih
V vzhodni Sloveniji poteka projekt: Aktiv-
no izobraževanje in usposabljanje mladih 
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NOVOST: Info točka 
za tujce tudi uradno 
odprla vrata 

– Aktivium, ki ga izvaja Študentska orga-
nizacija Univerze v Mariboru. Vključijo se 
lahko mladi od 15. do 28. leta s stalnim 
prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki so 
prijavljeni med brezposelnimi osebami. 
Program mladim nudi: inovativno, krat-
ko in praktično usmerjeno izobraževanje; 
razvoj veščin za samostojno vključevanje 
na trg dela in izboljševanje zaposlitvenih 
možnosti; stik z delodajalci, ukvarjanje z 
njihovimi praktičnimi primeri in izzivi, 
spoznavanje delovnega okolja in delovnih 
postopkov pri delodajalcih. Izvajalec ude-
ležencem povrne potne stroške in izpla-
čuje dodatek za aktivnost.
•Zaposlimo mlade
V zaposlitev s pomočjo subvencije Za-
poslimo mlade se lahko vključijo osebe, 
ki so mlajše od 30 let, prijavljene v evi-
denci brezposelnih in so uspešno zaklju-
čile usposabljanje v okviru inovativnih 
projektov za zaposlovanje. S subvencijo 
bo omogočena zaposlitev 225 mladim, 
od tega 40 odstotkom mladim s stalnim 
prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna 
Slovenija. Delodajalec lahko z ustrezno 
osebo sklene delovno razmerje za nedo-
ločen čas ali za določen čas, a najmanj 12 
mesecev. Prav tako delodajalec za zaposli-
tev ustrezne osebe iz ciljne skupine prej-
me subvencijo v skupni višini 5.000 EUR.
•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000 
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupi-
ne; 7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri 
kriterije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12 
mesecev prijavljene v evidenci brezpo-
selnih oseb; so starejše od 30 let in imajo 
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana 
ali zaključena osnovna šola); so starejše 
od 30 let in bodo po vključitvi v programe 
socialne vključenosti in aktivacije znova 
postale dejavne na trgu dela; so dopolnile 
30 let ali več in so prejemniki denarne so-
cialne pomoči.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (tj. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 31. 12. 2019. 
Sprememba v javnem povabilu je, da se v 
program Zaposli.me takoj po prijavi med 
brezposelne osebe lahko vključijo starejši 

od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno naj-
več osnovno šolo in so stari najmanj 30 
let, prav tako se lahko vključijo osebe, ki 
so dopolnile 30 let ali več in so prejemniki 
denarne socialne pomoči.
•Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne 
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste 
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim 
časom za najmanj 24 mesecev prejeli sub-
vencijo v višini 11.000 EUR. Subvencija se 
izplača v dveh delih: prvič po zaposlitvi 
in drugič po izplačilu plače za 18. mesec 
zaposlitve. Delovno razmerje mora biti za 
nedoločen čas oziroma najmanj do izpol-
nitve pogojev za upokojitev. Javno pova-
bilo je odprto do porabe sredstev oziroma 
najdlje do 30. 6. 2020.

Zavod je v Strategiji razvoja ZRSZ 2020 
med ključne usmeritve Zavoda do 2020 
umestil tudi osredotočenost na uporab-
nike. Kot je navedeno v Strategiji, »hitre 
spremembe na trgu dela postavljajo Za-
vod pred nove izzive«. 
ZRSZ je poleg aktivnosti izvajanja politike 
zaposlovanja in dela tujcev v letu 2019 za-
čel z dodatno aktivnostjo z vzpostavitvijo 
info točke za tujce s ciljem celovitega pri-
stopa k podpori tujim delavcem in njiho-
vim delodajalcem. 
Info točka za tujce je komunikacijski kanal, 
ki je na voljo tujim delavcem in deloda-
jalcem kot tudi širši javnosti, ki potrebuje 
informacije, svetovanje in administrativ-

no pomoč pri urejanju dokumentacije na 
področjih zaposlovanja in dela, svetova-
nje o novostih s področja zakonodaje pri 
zaposlovanju tujcev ter informiranje in 
svetovanje o pravicah pri delu, socialnem 
in zdravstvenem varstvu v Sloveniji. 
Z izboljšanjem gospodarske situacije v 
Republiki Sloveniji Zavod RS za zaposlo-
vanje v zadnjih letih posledično beleži po-
rast prostih delovnih mest. 
UMAR je v jesenski napovedi gospodar-
skih gibanj napovedal, da se bo v pri-
hodnjih dveh letih rast zaposlenosti pos-
topoma umirjala, vedno bolj pa se bodo 
odražala demografska gibanja in povpra-
ševanje po delu bo še naprej močen de-
javnik privabljanja tujih delavcev, ki bodo 
poleg visoke stopnje aktivnosti na trgu 
dela delno blažila demografske pritiske.
Rast števila delovno aktivnih tujih drža-
vljanov je bila v prvem polletju 2019 gle-
de na enako obdobje preteklega leta kar 
22,9-odstotna. Rast delovno aktivnih do-
mačih državljanov pa 1,1-odstotna. 
Delež tujih državljanov v skupnem številu 
delovno aktivnih državljanov znaša 10,9 
odstotka. Povečana rast števila delovno 
aktivnih tujih državljanov je prisotna od 
leta 2014 kot posledica močne gospodar-
ske rasti. 
Po deležu delovno aktivnih tujcev izsto-
pajo dejavnosti gradbeništva, predeloval-
ne dejavnosti, prometa in skladiščenje ter 
gostinstva.

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

Pesnica

EU DAN DELODAJALCEV 2019
V četrtek, 28. novembra, smo na Zavo-
du znova organizirali dan, ki je bil v ce-
loti posvečen delodajalcem. Posebnost 
letošnjega sklopa aktivnosti EU dneva 
delodajalcev je, da jih organiziramo v 
sodelovanju z združenji delodajalcev. 
Dogodek so podprli naši partnerji: Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije, Go-
spodarska zbornica Slovenije, Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slove-
nije ter Združenje delodajalcev Slovenije. 
Z izvedbo aktivnosti smo se pridružili 

evropskim javnim službam za zaposlova-
nje, ki EU dan delodajalcev organizirajo z 
namenom krepitve sodelovanja s tem po-
membnim partnerjem na trgu dela. Tudi 
letos EU smo dan delodajalcev organizi-
rali v sodelovanju z Evropskim tednom 
poklicnih spretnosti. V Evropskem tednu 
poklicnih spretnosti 2019 se je med 14. 
in 18. oktobrom  zvrstilo že 1.407 pove-
zanih dogodkov in dejavnosti, s katerimi 
je kampanja evropskega tedna poklicnih 
spretnosti dosegla 2,5 milijona ljudi.
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PROGRAMI CSD MARIBOR
PIKA. DNEVNI CENTER 
ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE MARIBOR 
… je socialnovarstveni program Centra za 
socialno delo Maribor. 
Otrokom in mladostnikom nudimo psi-
hosocialno podporo, pomoč pri vključe-
vanju v socialno okolje, pri izboljšanju uč-
nih navad in razumevanju šolske snovi ter 
prostor za kakovostno preživljanje proste-
ga časa (kreativne, glasbene, športne idr. 
delavnice).
Lokacija: Ljubljanska ulica 6, 2000 Mari-
bor (nasproti UKC Maribor).
Kontakta: 051 304 015, e-pošta: pika.
dcmb@gmail.com.
Poslovni čas za uporabnike:
•od ponedeljka do petka med 10. in 18. 
uro (razen praznikov);
•v času šolskih počitnic med 8. in 16. uro.

ZAVETIŠČE ZA 
BREZDOMCE MARIBOR 
… je socialnovarstveni program Centra za 
socialno delo Maribor. Sprejemamo pol-
noletne osebe moškega spola, ki nimajo 
možnosti bivanja drugje oziroma se znaj-
dejo v akutni bivalni in eksistenčni stiski 
predhodne narave. 

Zavetišče nudi uporabnikom organizira-
no celodnevno namestitev 365 dni v letu 
24 ur dnevno (prenočevanje in bivanje).
Lokacija: Šentiljska cesta 7, Maribor.
Kontakti: 02 420 31 93 in 070 829 223 (šte-
vilki sta dosegljivi 24 ur na dan); e-pošta: 
zavetiscecsd1@gmail.com, zavetiscecsd@
gmail.com.
   
SVETOVALNICA ZA 
ŽRTVE NASILJA IN 
ZLORAB MARIBOR 
… je socialnovarstveni program Centra za 
socialno delo Maribor.
Storitve svetovalnice so na voljo žrtvam 
nasilja in osebam z izkušnjo nasilja v dru-
žini obeh spolov in vseh starosti. Oblike 
pomoči, ki so na voljo, so informiranje 
(osebno, po telefonu, po e-pošti), oseb-
no svetovanje in psihosocialna pomoč, 
spremstvo (na policijo, sodišče, različne 
urade), zagovorništvo, strokovno vodena 
skupina za samopomoč in skupina za ot-
roke uporabnic/uporabnikov. Zagotavlja-
mo anonimnost in zaupnost. Vse storitve 
so brezplačne.
Lokacija: Slovenska ulica 8, 2000 Maribor.
Kontakti: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 
762 333, 051 489 529; e-pošta: info@sve-
tovalnica-mb.si.
Uporabnicam/uporabnikom smo na vo-
ljo: 
•na Slovenski ulici 8, 2000 Maribor: od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter 
ob sredah in četrtkih med 12. in 20. ure 
ter v lokalnih skupnostih;
•v občini Lenart (prostori CSD Maribor, 
enota Lenart): ob ponedeljkih med 8. in 
16. uro;
•v občini Ruše (prostori CSD Maribor, 

enota Ruše): ob sredah med 8. in 12. uro;
•drugje: po dogovoru.

MATERINSKI DOM 
MARIBOR 
… je socialnovarstveni program Centra za 
socialno delo Maribor.
Gre za namestitveni program, ki je na-
menjen materam z otroki, nosečnicam, 
porodnicam in samskim ženskam, ki so 
se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči 
eksistenčni, bivanjski, osebni, odnosni in 
drugi stiski ter nimajo druge možnosti bi-
vanja – pretežno zaradi posledic nasilja v 
družini in socialno-ekonomske stiske ter 
ob namestitvi potrebujejo strokovno in 
drugo pomoč. 
Lokacija: Na Jelovcu 22, 2354 Brestrnica.
Kontakti: 02 623 25 26, 051 260 159, e-po-
šta: info@materinski-dom.si.

VARNA HIŠA MARIBOR,
pomoč ob nasilju v družini, 
je javni socialnovarstveni program Cen-
tra za socialno delo Maribor, ki nudi 
ženskam, samim ali skupaj z otroki varno 
bivanje na anonimni lokaciji, strokovno 
pomoč in podporo pri okrevanju od pos-
ledic nasilja, svetovanje ter zagovorništvo. 
Vsem, ki preživljajo nasilje in razmišljajo 
o umiku, smo za pomoč dosegljive tudi po 
telefonu.
Če preživljate nasilje, ne čakajte, pokličite.
Kontakta: 02 480 11 86, e-pošta: var-
nahmb@t-2.net.

Foto: www.mbreport.si Foto: CSD Slovenije
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30 LET LESNE GALANTERIJE GAJŠT DANIEL 
Lesna galanterija, Gajšt 
Daniel, s. p., z Zgornje 
Polskave letos praznuje 
30 let delovanja. Osnov-
na dejavnost podjetja 
je izdelava lesenih ma-
sivnih stopnic v najra-
zličnejših izvedbah in 
kakovostnih rangih po 
naročilu. Malo družin-
sko podjetje je nastalo 
leta 1989. Ustanovitelj 
Daniel Gajšt se je odlo-
čil, da bo naredil prekva-
lifikacijo svojega poklica 
prav zaradi svoje iskrene 
ljubezni do lesa. Sprva je 
podjetje delovalo v mali 
delavnici, nato se je v le-
tih 1992 in 1993 proizvo-

dnja selila v nove prostore, v katerih danes 
delata oče Daniel in njegov sin Boštjan. 
Napredek se je kazal hitro, po začetnih, 
preprostejših izdelkih so začeli nastajati 
novi oblikovno in konstrukcijsko zah-
tevnejši. Podjetje je leta 1996 prejelo zlati 
ceh kot najvišje priznanje Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije, za izjemno 
delo pa je Danielu Gajštu Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije podelila srebrni 
ceh v letih 1993, 2012 in 2019. Daniel in 
Boštjan Gajšt sta enotnega mnenja, da je 
država premalo poskrbi za male obrtnike. 
Delo, ki je ustvarjeno z rokami, je prema-
lo cenjeno in preveč je sive ekonomije ter 
dela na črno, ki pa ga država in inšpektorji 
dopuščajo, saj ni nobenega nadzora. Kot 
pravita Daniel in Boštjan Gajšt, Slovenci 
premalo cenimo svojo naravno danost, 
da na našem ozemlju premoremo kar 60 
odstotkov gozdov. Ne znamo izkoristi-
ti svojega znanja in sposobnosti, zato les 
prodajamo tujcem, namesto da bi proda-
jali izdelke ali vsaj polizdelke.
Podjetje Gajšt želi postati široko pre-
poznavno in inovativno, a zvesto svojim 
zastavljenim ciljem. Njihova kakovost bo 
ostala na visoki ravni, kljub temu da bodo 
sledili sodobnim trendom, ki jih narekuje 
sedanji čas. Njihovo glavno vodilo je ka-
kovost, funkcionalnost in oblikovna všeč-
nost njihovih izdelkov.

T. A. 
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V okviru rednih mesečnih koncer-
tov sta v mesecu oktobru nastopili 
priznani slovenski glasbenici, fla-
vtistka Tinkara Kovač in violinist-
ka Anja Bukovec, ki sta v slabi dve 
uri trajajočem koncertu navdušili 
občinstvo.

IZJEMEN KONCERT TINKARE KOVAČ IN GOSTJE ANJE BUKOVEC
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Rojena Bistričanka, ljubiteljica zgodovine 
in potovanj je izdala knjigo, ki opisu-
je Slovensko Bistrico vse od podelitve 
tržnih pravic do konca 18. stoletja. Pose-
bej je analizirala terezijanski popis hiš leta 
1754 za potrebe davkov in nabora fantov 
za služenje v cesarski vojski. Veliko delo 
odstira življenje v tedanjem času, kakšno 
posest so imeli gospoščina bistriškega 
gradu in cerkveni beneficiji. Knjigo je 
izdal Kulturni center Maribor. Tam jo je 
mogoče tudi kupiti.

PREDSTAVITEV KNJIGE NINE POKERŽNIK SLOVENSKA 
BISTRICA Z OKOLICO V 18. STOLETJU

V Galeriji Grad je bila na ogled velika pregledna razstava o 
arhitektu in industrijskem oblikovalcu Branku Kraševcu (1927–2016).

Odprtja razstave se je udeležilo veliko obiskovalcev, 
ki so se z obiskom poklonili velikemu bistriškemu 
arhitektu Branku Kraševcu. Razstavo je odprl župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, v kultur-
nem programu sta nastopila Urška Križanec, vnuk-
inja arhitekta, ob spremljavi Jureta Paka. Arhitekta 
je predstavil avtor razstave Matjaž Bertoncelj, prav 
tako arhitekt in grafični oblikovalec. Avtor razstave 
je dvakrat izvedel tudi vodenje po razstavi.
Branko Kraševac je bil vodja obrata aluminijskih 
konstrukcij in vodja projektivno-razvojnega biroja 
tovarne Impol, nato vodja projektivno-konstruk-
tivnega biroja obrata Montal.
V evropskem prostoru je različne rešitve alumini-
jastih fasadnih oblog zasnoval na javnih, poslovnih 
in hotelskih objektih, in sicer v Atenah, Kijevu, 
Varni, na območju nekdanje države pa v Beogradu, 
Mrkonijć gradu, Novem Sadu, Osijeku, Prijedoru, 
Sarajevu, Tuzli in v Zagrebu. Za svoja dela je pre-
jel številna strokovna priznanja in tudi nagrado 
Prešernovega sklada.

Foto: arhiv ZZK Slovenska Bistrica
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Društvo invalidov Črešnjevec,
Svet za invalide občine Slovenska Bistrica 

in 
Občina Slovenska Bistrica

Spoštovani!
V ponedeljek, 9. decembra 2019, vas ob mednarodnem dnevu invalidov in 
ob 5. obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov vabimo na sveča-
no prireditev, kjer se bomo ob prisrčnem druženju seznanili z nekaterimi 
invalidskimi organizacijami in ponovno sprostili ob bogatem kulturnem 

programu.
Prireditev bo potekala v Viteški dvorani Bistriškega gradu 

(Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica),
z začetkom ob 17. uri.

Vljudno vabljeni!
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MIRA KRESNIK,  
vodja Župnijske karitas 
Slovenska Bistrica

Gospa Mira Kresnik, februarja lani ste 
na mestu vodje nasledili Milana Borka. 
Kako je prišlo do tega, da ste prevzeli to 
funkcijo, kako ste se vživeli v novo vlo-
go?
Odločitev za prevzem vodje Karitas je bila 
zelo težka, saj zahteva veliko angažiranosti 
na več področjih. V Župnijski karitas je 
ogromno predvsem sodelavk, ki so zelo 
prizadevne in dejavne na vseh področjih, 
vendar ker žal tudi vodenje humanitarne 
organizacije zahteva veliko papirologije, 
se te funkcije vsi otepajo. To je bil tudi 
eden izmed razlogov, zakaj prejšnji vodja 
te funkcije ni želel več opravljati.

Kdaj in zakaj ste se sami vključili v delo 
slovenskobistriške Karitas? 
V delo Karitas sem se vključila januarja 
2013, ko so iskali osebo za administrativ-
na dela. Ker sem doma na tem področju, 
sem se odločila za sodelovanje, vendar 
hitro ugotovila, da je Karitas veliko več. 
Da sem se vključila, mi nikdar ni bilo žal, 
saj sem tukaj spoznala ogromno ljudi s 
širokim srcem in odprtimi rokami za po-
moč sočloveku.

Kako pa je s članstvom, katere dejavno-
sti izvajate, koliko pomoči pomoči pot-
rebnim ste letos že namenili?
V Župnijsko karitas Slovenska Bistrica je 
vključenih 31 prostovoljk in prostovoljcev. 
Karitas deluje tudi na območju dekanije, 
ki vključuje še sosednje župnije, in sicer 
Zgornjo Polskavo, Črešnjevec, Šmartno 
na Pohorju, Tinje, Zgornjo Ložnico, La-
porje, Poljčane in Makole. Na ravni deka-
nijske karitas se sestajamo enkrat meseč-
no in pregledamo delovanje posameznih 
župnijskih karitas. Župnijska karitas nudi 
pomoč ljudem v stiski. V letošnjem letu 
smo razdelili preko 12 ton hrane, od tega 
11 ton hrane iz EU in tono hrane, ki smo jo 
nabavili sami, precejšnje število oblačil in 
higienskih pripomočkov. Šolske potreb-
ščine smo nabavili za 46 otrok v skupni 
vrednosti 750 evrov, razdelili 190 kosov 
zvezkov, ki so jih zbrali otroci v vrtcih v 
Slovenski Bistrici v okviru akcije Podari 
zvezek, ter plačali položnice za osnovne 
življenjske potrebščine v višini 1.402,47 
evra. Enkrat letno organiziramo srečanje 
starejših in bolnih, prostovoljci Karitas 
pa obiskujejo bolne in ostarele tudi na 
domu. V okviru Župnijske karitas Sloven-

ska Bistrica delujejo še naslednje skupine: 
ročnodelska skupina Spominčice, ki izde-
luje cvetje, voščilnice, adventne venčke in 
druga priložnostna spominska darilca – 
njene članice se stajajo vsak petek ob 10. 
uri –, skupina za druženje v enoti Doma 
Jožeta Potrča Slovenska Bistrica, sestaja se 
vsak četrti torek v mesecu, Al-anon, to je 
podporna skupina za pomoč svojcem al-
koholikov, ki deluje vsak torek od 18. do 
20. ure v zimskem in od 19. do 21. ure v 
poletnem času, skupina za krasitev cerkva 
in skupina za izobraževanje za pomoč 
učencem z učnimi težavami.

Konec novembra ste obeležili tudi teden 
Karitas, seveda pa boste marsikomu po-
magali tudi decembra. 
Zadnji teden v mesecu novembru obe-
ležujemo teden Karitas, v katerem se še 
posebej posvečamo obiskom starejših in 
onemoglih ter raznosu koledarjev, kar 
je največji prihodek naši organizaciji. V 
letošnjem letu smo za zaključek tedna 
Karitas organizirali dobrodelni koncert, 
katerega izkupiček smo namenili petim 
družinam z več otroki oziroma z otroki s 
posebnimi potrebami.
V mesecu decembru skupaj z župnijo in s 
skavti organiziramo miklavževanje, ki se 
ga vsako leto udeleži veliko otrok. Pred 
božično-novoletnimi prazniki družinam 
z otroki razdelimo priboljške v obliki sla-
ščic in higienskih pripomočkov, ki jih v 
mesecu decembru v ta namen zbirajo ot-
roci v Vrtcu Blaže in Nežica.

In kako sodelujete z Območno organi-
zacijo Rdečega križa Slovenska Bistrica? 
Sodelovanje z Rdečim križem Slovenska 
Bistrica ocenjujem kot zelo dobro. Nji-
hovo področje delovanja je sicer širše, 
vendar pa se v osnovni skrbi za pomoči 
potrebnim dopolnjujemo.
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Gospod Jožef Trglec, predsednik obmo-
čnega združenja Rdečega križa v Slo-
venski Bistrici ste postali pred dobrega 
pol leta. Kako je prišlo do dogovora, 
da vodenje prevzamete od takratnega 
predsednika Janka Predana, dr. med., ki 
je bil na čelu združenja kar 40 let?

Na začetku leta smo odprli kadrovski po-
stopek in zaprosili krajevne organizacije 
Rdečega križa, da evidentirajo kandidate 
za vodstvo in organe RKS – Območnega 
združenja Slovenska Bistrica. Odziv je 
bil skromen, zato smo se angažirali tudi 
v območnem odboru, zlasti predsednik 
Janko Predan, dr. med., in tudi sam, ki 
sem bil enajst let podpredsednik obmo-
čnega združenja. Bolj ali manj uspešno 
je bilo opravljenih več razgovorov. Pred-
sednik Janko Predan je vztrajal, da kot 
podpredsednik združenja prevzamem 
funkcijo predsednika in nadaljujem delo. 
Vesel sem, da sva s predsednikom uspeš-
no nagovorila Tanjo Pavlović, dr. med., za 
podpredsednico območnega združenja. 
Naj povem, da je bila to zame ena najtež-
jih odločitev, stopiti v čevlje dolgoletnega 
predsednika Janka Predana. Še težje je bilo 
zato, ker sta istočasno odšla oba, predse-
dnik in sekretarka. Glede na to, da sem 
bil enajst let podpredsednik, se kaj dosti 
nisem mogel izmikati, in odločitev, da 
prevzamem vodenje, je padla, ko je Tanja 
Pavlović prevzela podpredsedniško funk-
cijo. Delo sva si razdelila po področjih de-

je še vedno v veliko oporo Marija Bračič, 
sicer pa se glede stila vodenja še navajava 
drug na drugega in skušava čim več ko-
municirati. Kar se tiče sodelovanja, sva na 
dobri poti, oba želiva prispevati za dobro 
najstarejše in največje humanitarne orga-
nizacije v svetu in na Slovenskem – Rde-
čega križa. Za oba so s statutom točno 
opredeljene pristojnosti in naloge, sam pa 
želim do podrobnosti spoznati tudi delo 
sekretarke in vse postopke vodenja; po 
statutu oba odgovarjava za uspešno de-
lovanje Rdečega križa. Predsednik vodi 
območno združenje, skrbi za zakonitost 
in javnost delovanja organov ter zastopa 
in predstavlja organizacijo.

Kdaj in zakaj ste se pridružili Rdečemu 
križu?
Kjerkoli sem deloval, v Krajevni skupnosti 
Alfonz Šarha kot predsednik ali kot član 
sveta KS, na občinski ravni kot občinski 
svetnik v mandatih od 2002 do 2010, sem 
deloval in se zavzemal za delo humanitar-
nih organizacij in za pomoč sočloveku. Kot 
svetnik sem v tem mandatnem obdobju 
sodeloval tudi s svetnikom, predsednikom 
Rdečega križa, Jankom Predanom, in on je 
v meni prepoznal lastnosti, ki jih imamo 
humanitarci. Pred enajstimi leti sta me po-
vabila skupaj s sekretarko k aktivnemu so-
delovanju v RKS – Območnem združenju 
Slovenska Bistrica. Od takrat do letošnje-
ga maja sem opravljal funkcijo podpred-
sednika območnega združenja. 

Zagotovo ste zadovoljni, ker članstvo 
vašega združenja ne upada, kar je še po-
membneje, opazna je pripadnost članov 
in članic. Posebej pa ste lahko ponosni 
na krvodajalstvo. 
Naše članice in člani, naše prostovoljke in 
prostovoljci so izjemni posamezniki, so 
plemeniti ljudje. Prostovoljske humani-
tarne organizacije temeljijo na delu pro-
stovoljcev, oni so temelj naše organizacije. 
Več kot tristo jih dela na terenu v občinah 
Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska 
Bistrica. To so ljudje, ki imajo neposreden 
stik s pomoči potrebnimi. Organizacija so 
zgolj in samo ljudje in vsi morajo slediti 
istim plemenitim ciljem. Krvodajalstvo je 
najvišja oblika solidarnosti in je eden od 
kazalnikov vsestranskih družbenih odno-
sov. V skladu z Zakonom o preskrbi s krvjo 
v Republiki Sloveniji je glavni organizator 
krvodajalskih akcij Rdeči križ Slovenije in 
to poslanstvo v RKS – Območnem zdru-
ženju Slovenska Bistrica s pomočjo priza-
devnih sodelavk in sodelavcev v krajev-
nih organizacijah Rdečega križa uspešno 
opravljamo. Letno zagotavljamo več kot 
2700 krvodajalk in krvodajalcev, kar po-
meni več kot 1100 litrov krvi letno. Delež 
krvodajalcev na število prebivalcev na ob-
močju upravne enote Slovenska Bistrica je 
7,9 %. Letos smo organizirali 19 rednih te-
renskih krvodajalskih akcij v odvzemnih 
centrih na Keblju, v Makolah, Oplotnici, 
Poljčanah, na Pragerskem, v Slovenski 
Bistrici, Šmartnem na Pohorju in na Ti-
nju. Število krvodajalk in krvodajalcev ne 
upada. Kri odvzemajo delavci Centra za 
transfuzijsko medicino UKC Maribor. Ko 
ni terenskih akcij, je možno kri darovati v 
UKC Maribor, in sicer ob torkih od 7.00 
do 17.30 in ob četrtkih od 7. do 11. ure. 
Vabljeni. Skupaj rešujmo življenja.

Katere pa so ostale dejavnosti, ki jih iz-
vajate ? Koliko ljudem ste že pomagali 
letos? 
Poslanstvo Rdečega križa je: dejavno od-
zivanje na pojave stiske in nemoči, še po-
sebno ranljivih skupin, razvijanje čuta za 
solidarnost in razumevanje stiske drugih, 
spodbujanje in širjenje vrednot zdravja in 
zdravega življenja, spoštovanje in nago-
varjanje ljudi, da delijo del svoje blaginje, 
motiviranje in pridobivanje krvodajalk 
in krvodajalcev, načrtno izobraževanje 
in usposabljanje za humanitarno delova-
nje, izvajanje nalog iz javnega pooblastila 
države in zagotavljanje spoštovanja člo-
vekovih pravic, posebno ob oboroženih 
spopadih in drugih izrednih stanjih. V 
Rdečem križu je bogat spekter dejavnosti; 

lovanja Rdečega 
križa. V šestih 
mesecih vodenja 
RKS – Območ-
nega združenja 
Slovenska Bistri-
ca sem opravil že 
mnoge stvari kot 
predsednik, in 
mislim, da uspeš-
no, tako da mi ni 
žal prevzema te 
odgovorne nalo-
ge. 

Kako pa sode-
lujeta z novo 
sekretarko Pe-
tro Hojnik, ki je 
nasledila Marijo 
Bračič, ki je se-
kretarsko delo 
opravljala 24 
let?
S sekretarko se 
oba še učiva, njej 

JOŽEF TRGLEC,  
predsednik OO 
Rdečega križa 
Slovenska Bistrica
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poleg krvodajalstva še opravljanje nalog v 
projektu Darovalec – zbiranje pristopnih 
izjav in informiranje o možnostih daro-
vanja delov človeškega telesa. Postanite 
darovalec – dajte življenju priložnost. Iz-
redno obsežna sta socialna dejavnost in 
delo s starejšimi. Socialna dejavnost je 
tako samoumevna, da mnogokrat ostaja 
delo številnih prostovoljk in prostovolj-
cev brez pravega družbenega priznanja. S 
prostovoljnim delom zagotavljamo osno-
vo za izvajanje različnih prvih in nujnih 
pomoči posameznikom in družinam v 
stiski, še zlasti otrokom, starejšim, bol-
nim in osamljenim osebam, osebam brez 
osnovnih sredstev za preživljanje, invali-
dnim osebam, mladim in brezdomcem, 
ki nimajo osnovnih eksistenčnih pogojev 
za življenje. Pri Rdečem križu nudimo 
pomoči potrebnim oblačila, obutev, po-
hištvo, gospodinjske pripomočke, šol-
ske potrebščine, igrače, prehrambne in 
higienske artikle in drugo. V letošnjem 
letu je materialno pomoč dobilo že več 
kot1700 ljudi (razdelili smo npr. 29.000 
kosov oblačil, več kot 1300 parov obutve, 
1200 paketov plenic za odrasle in otroke, 
58 ton hrane). V okviru programa Ohra-
njanje socialnih stikov – druženje in po-
moč izvajamo programe: druženje, po-
moč na domu in obiskovanje ostarelih in 
mlajših bolnih, invalidnih in osamljenih 
oseb, obiskovanje in druženje ob visokih 
osebnih jubilejih in praznikih, srečanja 
starejših krajanov in krajank, druženje z 
varovanci oziroma stanovalci Doma dr. 
Jožeta Potrča Poljčane in enote Slovenska 
Bistrica, vozičkanje ter obiske v drugih 
domovih, medgeneracijska druženja, sku-
pine starejših za samopomoč … Bogata je 
zdravstvenopreventivna dejavnost Rde-
čega križa (predavanja, delavnice, posta-
je RK – meritve …) in aktivnosti varstva 
in zaščite prebivalcev ob elementarnih in 
drugih nesrečah. Izobražujemo in širimo 
znanja prve pomoči na tečajih, ki so: te-
čaj prve pomoči (PP) za bodoče voznike 
motornih vozil, tečaj PP na delovnem 
mestu, tečaj PP za bolničarje, tečaj Sekun-
de rešujejo: temeljni postopki oživljanja 
in usposabljanje ekip PP. Aktivnosti so v 
veliki meri namenjene tudi podmladku in 
mladim v Rdečem križu, v okviru česar 
izvajamo projekte, v katere se mladi radi 
vključujejo: Mladi in humanost kot zrca-
lo samopodobe, YABC – Mladi za boljši 
svet, Drobtinica, Samo eno življenje imaš, 
pazi, kako z njim ravnaš, Od potreb do 
akcije, Vozičkanje itd.
December je za vašo humanitarno or-
ganizacijo prav poseben mesec. Kaj vse 

boste postorili? 
December je za vse nas poseben mesec, saj 
je praznično in pravljično obarvan, ven-
dar žal ne za vse ljudi enako. Tako kot dru-
ge mesece bodo tudi ta mesec v Rdečem 
križu bogate aktivnosti: delitev paketov 
hrane, obiski starejših in bolnih na domu, 
skupni obisk prostovoljk in prostovoljcev 
vseh Krajevnih organizacij Rdečega križa 
v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah in 
v enoti Slovenska Bistrica (prijetno dru-

Skupaj lahko soustvarjamo srečo. Delo 
prostovoljk in prostovoljcev v vseh huma-
nitarnih organizacijah pomeni neizmer-
no veliko človekoljubnega dela. V življe-
nje ljudi prinašajo energijo, človečnost in 
strpnost. Hvala za pripadnost in opravlje-
no delo. 

T. A.

ženje s stanovalci, 
kulturni program 
in skromna obda-
ritev), akcija RKS 
Sosed sosedu so-
sed »Zbiramo hra-
no. Lahko prispe-
vaš?« v trgovskem 
centru Mercator, 
zbiranje hrane v 
okviru projekta 
trgovskega podje-
tja Lidl »Za bolj-
ši svet«, zbiranje 
p r o s t o v o l j n i h 
prispevkov za ko-
ledarje Rdečega 
križa – za delo-
vanje krajevnih 
organizacij Rde-
čega križa, sre-
čanje prostovoljk 
in prostovoljcev 
Rdečega križa 
ob 5. decembru, 
m e d n a r o d n e m 
dnevu prostovolj-
cev, tečaj prve po-
moči za bodoče 
voznike motornih 
vozil, predavanja 
s tematiko s pod-
ročja zdravstvene 
preventive in de-
lavnice.

Poudariti je tre-
ba še, da dobro 
sodelujete tudi z 
Župnijsko karitas 
Slovenska Bistri-
ca. 
Z vsemi prosto-
voljskimi orga-
nizacijami dobro 
sodelujemo, saj 
delamo vsi z istim 
ciljem, pomaga-
ti ljudem, pot-
rebnim pomoči. 
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LETOS PRIŽIGIMO ENO SVEČO MANJ 

Izdelovanje sveč iz naravnih materialov 
na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, 
projekt Pogum
V Sloveniji je poraba nagrobnih sveč zelo 

velika. Pri nakupu sveče kot simbola spo-
mina in spoštovanja do pokojnih pogosto 
niti ne razmišljamo o tem, da bo nakup 
ali del del tega nakupa prej ali slej končal 
med odpadki. Količino odpadkov z gro-
bov lahko zmanjšamo tako, da prižgemo 
svečo manj, na grob položimo svečo iz na-
ravnih materialov ali našim svojcem priž-
gemo virtualno svečo prek spleta.
V zadnjem tednu pred krompirjevimi po-
čitnicami smo strokovni delavci 2. osnov-
ne šole osveščali učence o prekomerni 
uporabi plastičnih sveč in z različnimi 
aktivnostmi spodbujali izvedbo sveč iz 

naravnih ma-
terialov.
Učenci no-
v i n a r s k e g a 
krožka so iz-
delali plakat, 
ki je nosil 
naslov Le-

Foto: Katja Leva tos prižgimo svečo manj, in ga obesili na 
oglasno desko v jedilnici šole, in to z na-
menom, da osveščamo tudi starše o tem, 
da velja ob spoštovanju tradicije prižiga-
nja nagrobnih sveč pomisliti tudi na po-

sledice, ki jih ima veliko število 
prižganih sveč na okolje. 
Učitelji so del razredne ure posve-
tili ogledu različnih posnetkov, ki 
prikazujejo posledice uporabe 
plastike na okolje, in ob tem iska-
li rešitve, kako nadomestiti pla-
stične sveče. Učenci so dali ideje, 
ki so jih pri likovni umetnosti, 
tehniki, razredni uri ali pri po-
daljšanem bivanju tudi realizira-
li. Naredili so sveče iz naravnih 
materialov, lesa ali kamna. Še 
posebej ustavrjalni so bili učenci 
izbirnega predmeta oblikovanje 
lesa. Naredili so estetsko dovr-
šene lesene sveče. Te so učenci 
položili na grobove ob komemo-
raciji na pokopališču v Slovenski 
Bistrici.                                     
Če smo z našimi aktivnostmi in 
osveščanjem vplivali vsaj na ne-
kaj manj prižganih sveč, smo na-
redili veliko. Verjamemo v to, da 
lahko z malimi koraki pridemo 
do velikih sprememb. Bodi del 
teh sprememb tudi ti!
Varovanje okolja je naša dolžnost. 
Bodimo modri pri uporabi sveč 
in plastike na splošno. 

Novinarski krožek
 2. osnovne šole
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NA 2 .  OSNOVNI  ŠOLI 
SLOVENSKA BISTRICA 
BEREMO SKUPAJ  

Ljudje beremo več, kot se zavedamo; krat-
ka sporočila na telefonih in družbenih 
omrežjih, oglasna sporočila, navodila za 
uporabo različnih produktov, vendar no-
vejše raziskave kažejo, da zanimanje za 
leposlovje upada, s tem pa tudi funkcio-
nalna pismenost.
Ker na naši šoli spodbujamo branje in tudi 
medvrstniško druženje, smo se v okviru 
nacionalnega meseca skupnega branja 

osmošolci pri pouku slovenščine družili 
z drugošolci. Druženje je bilo namenje-
no branju in spletanju prijateljstev. Brali 
smo dela Svetlane Makarovič, ki je letos 
praznovala okrogli jubilej. Otroci smo z 
zanimanjem prisluhnili zgodbam Pekar-
na Mišmaš, Kosovirja na leteči žlici, So-

vica Oka, Strašni volk, Smetiščni 
muc, Veveriček posebne sorte … 
Med branjem smo se imeli lepo in 
povezali smo se z našimi mlajšimi 
prijatelji. Ne boste verjeli, vsaka 
skupinica si je našla svoj kotiček 
v šolski knjižnici. Tako smo brali 
pod mizami, na tleh, po klopeh in 
še kje. 
Natanko čez teden dni smo se 
ponovno dobili in pripravili drug 
drugemu majhna presenečenja. 
Drugošolci so izdelali bralna 
znamenja, ki so jih poimenovali 
grickoti, medtem ko so osmošol-
ci mlajšim prijateljem pripravili 
razglednice, na katere so napisali 
naslov knjige, ki jim jo priporo-
čajo za branje. Vsi smo bili veseli 
in zadovoljni. Hkrati pa smo se že 
dogovorili za ponovno snidenje 
v mesecu decembru. Druženje je 
bila zame dragocena izkušnja, za 
katero sem zelo hvaležna. Spodaj pa 
lahko preberete še, kako so se poču-
tili drugošolci.
»Všeč mi je bilo, ko smo skupaj bra-
li pravljico Muca se umije.« (Izidor, 
2. b)
»Zelo mi je bilo všeč, ko smo brali 
po kotičkih. Hvala za povabilo in 
druženje.« (Lana, 2. b)
»Bilo mi je zelo všeč, ko smo brali 
in se smejali. Hvala knjižničar-
ki za povabilo in hvala osmošol-
cem.« (Valentina, 2. b)
»Všeč mi je bilo to, da smo se dru-
žili in da smo skupaj brali knjige.« 
(Matevž, 2. b)
Berimo. Uživajmo v branju. Po-
govarjajmo se o prebranem. Spo-
sojajmo si, kupujmo in darujmo 
knjige.

Eva Kneževič, 8. b



Stran 28 ŠOLSTVO Informator, december 2019

OTVORITEV NOVE 
KUHINJE NA 2. OŠ 
SLOVENSKA BISTRICA 

V času krompirjevih počitnic so se na 2. 
OŠ Slovenska Bistrica zaključila večme-
sečna gradbena in inštalacijska dela, tako 
da je bil projekt nove šolske kuhinje pra-
vočasno in uspešno zaključen.

Že prvi dan po jesenskih počitnicah so 
učenci in strokovni delavci šole lahko 
razvajali svoje brbončice s hrano, ki je 
nastala izpod rok nove kuharske ekipe. V 
prvem novembrskem tednu so si ogledali 

Foto: Vesna Potočnik novo kuhinjo vsi učenci, Alenka Mikolič, 
organizatorka šolske prehrane, pa jim je 
predstavila novo kuharsko ekipo, razkazala 
nove prostore in jih pogostila s pecivom.
Tretji petek v mesecu novembru, ko obe-
ležujemo dan slovenske hrane, smo ime-
li uradno otvoritev kuhinje in jo predali 
namenu. Za prireditev so učenci pripra-
vili prisrčni program, ravnateljica pa se je 
zahvalila vsem, ki so pripomogli k temu, 
da se je dolgoletna želja – samostojna 
kuhinja – končno izpolnila in realizirala. 
Prav posebno zahvalo je namenila županu 
Slovenske Bistrice, izvajalcem, projektan-
tom in drugim sodelujočim pri tem pro-
jektu.
Po končani prireditvi je sledila pogostitev 
za goste in strokovne delavce, ko so lahko 
okušali tradicionalno lokalno hrano, po-
horski lonec in skutno gibanico, kot se za 
dan slovenske hrane tudi spodobi.
Učenci, strokovni delavci in vodstvo šole 
se javno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del 
naše nove pridobitve.

Katja Leva
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VETERANI OBISKALI PRVOŠOLČKE 

V mesecu oktobru sta Miran Krušič in 
Alojz Gostenčnik v imenu Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo in 
Policijskega veteranskega društva Sever 
Maribor, odbora Slovenska Bistrica, obi-
skala vse prvošolčke na vseh šolah v obči-

himne, zastave in grba. 
Ob njunem obisku so 
vsi prvošolčki prejeli 
majico z natisnjenimi 
državnimi simboli, z 
občinskimi emblemi in 
z emblemom veteran-
skih organizacij. Akcijo 
so finančno in moralno 
podpirali župani vseh 
štirih občin, prav tako 
sta predstavnika vete-
ranskih organizacij kot 
pobudnikov spodbuja-
nja domovinske pripa-
dnosti že od malih nog 
naprej, kar so na vseh 
šolah odlično spreje-
li. Otroci so pokazali 
veliko navdušenje in 
povsod so jim zapeli 
slovensko himno ter 
pokazali, da gredo po 
poti domovinske vzgo-
je. Akcija, ki bo zago-
tovo naletela na plodna 

ni Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in 
Oplotnica ter jim podelila majčke. Njun 
namen je bil spodbuditi prvošolčke, da že 
na začetku šolanja začnejo spoznavati svo-
jo državo in njeno prepoznavnost s simbo-
li s poudarkom na poznavanju slovenske 

SVETOVNI DAN HRANE Ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obe-
ležujemo 16. oktobra, smo tudi na OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
izvedli dejavnosti s ciljem, opominjati na 
to, da so naša dejanja naša prihodnost in 
da je svet brez lakote mogoč, če bomo s 
hrano znali smotrno ravnati. Odločili smo 
se za aktivne korake v smeri ozaveščanja, 
in sicer tako, da smo pripravili ustvarjal-
no delavnico, na kateri so učenci izdelali 
opozorilne table, s katerimi so v odmoru 
na hodniku šole in v jedilnici v času ko-
sila ozaveščali o pozitivnem odnosu do 
hrane. Sprehodili smo se tudi skozi naše 
mesto in opozarjali mimoidoče. Želimo si, 
da bo tudi letošnji dan hrane spodbuda za 
vse nas, da bomo z njo spoštljivo ravnali. 
Z malimi koraki lahko dosežemo velike 
spremembe.

Barbara Ajdnik 
in Mateja Ivič

tla, je res pohvale vredna. 

Brigita Ptičar
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POUK NEKOLIKO DRUGAČE
Medpredmetni projekti na Osnovni šoli 
Gustava Šiliha Laporje
Stremljenje k izzivom, prilagajanje novim 
situacijam, medvrstniško sodelovanje in 
sodelovanje med sodelavci so vrline, ki 
vodijo v napredek in osebno rast. Na OŠ 
Gustava Šiliha Laporje si nenehno priza-
devamo, da nadgrajujemo svoje delo in 
znanje, težimo k lastnemu napredku in 
sledimo novim trendom v vzgoji in v izo-
braževanju. Prav zato se pogosto vključu-
jemo k novim projektom in sodelujemo v 
najrazličnejših razvojnih skupinah izven 
našega zavoda. Znotraj zavoda pa že več 
kot deset let v jesenskem času izvajamo 
medpredmetni projekt, namenjen učen-
cem celotne vertikale. Pri izbiri tematike 
projekta se trudimo biti aktualni in izvir-
ni. Teme, ki bi jih sicer pri rednem pouku 
obravnavali na tradicionalni način, tak-
rat izvedemo nekoliko drugače, z novimi 
oblikami in metodami dela. Takrat realizi-
ramo cilje, ki se jim v okviru rednega pou-
ka težje posvetimo, ter vsebinskim ciljem 
dodamo tudi procesne in odnosne. Pri 
učencih spodbujamo predvsem razvijanje 
vseživljenjskih kompetenc, kar je navse-
zadnje eden izmed ciljev šole 21. stoletja. 
Zadnja leta smo projekte poimenovali: 
Zemlja, Zrak, Igriva števila, Rimljani, Je-
zikovni dan, Človek, Poklicno usmerjanje, 
Bonton, Slovenija, Laporje, Tudi babica in 
dedek sta hodila v šolo, Hej, povej nap-
rej!, Štartaj Šilih – od ideje do zaslužka, 
Laporski hram učenosti – vrata v svet in 
Poklici. 
Vodja projekta je oseba, ki je po izobrazbi 

in glede na delo najbolj povezana s pred-
metnim področjem aktualnega projekta. 
Ta si izbere ožji tim (pazi na zastopanost 
vseh treh VIO), ki ji je v pomoč pri sno-
vanju projekta. Osnovna naloga ožjega 
tima je, da določi teme za delo po sku-
pinah, razporedi učitelje ter skupaj načr-
tuje ciljno usmerjenost projekta tako, da 
določi globalne cilje, ki jih učitelji nato 
po posameznih razredih v okviru svoje-
ga predmeta specificirajo glede na učni 

mu, kar pomeni, da sodelavca delo v ce-
loti načrtujeta skupaj. Po individualnem 
načrtovanju dela posamezne aktivnosti 
izvedemo še usklajevanje, ko si kot kolek-
tiv predstavimo ideje ter se uskladimo.
Projekt večinoma traja tri do štiri dni. V 
tem času sta življenje in delo na šoli po-
polnoma spremenjena. Princip in sistem 
dela smo z leti nadgrajevali ter dopolnje-
vali. Vedno se trudimo, da ohranimo, kar 
smo v okviru zaključne evalvacije ocenili 
kot dobro, pomanjkljivosti pa odpravimo 
oziroma izboljšamo. Zato ima projekt vsa-
ko leto nekoliko drugačno zunanjo podo-

načrt. Ta korak od učiteljev 
zahteva zelo veliko fleksibil-
nosti in pogleda izven ustalje-
nih okvirov, saj je treba v uč-
nem načrtu vsakega razreda 
in vsakega predmeta poiskati 
cilje, ki so sicer načrtovani 
za različna časovna obdob-
ja v šolskem letu, a jih bodo 
zaradi spremenjenega načina 
dela strnjeno izvedli v okviru 
projektnega tedna. Potem ko 
učitelji izberejo ustrezne cilje, 
se posvetijo načrtovanju ob-
lik in metod dela. Stremimo 
k temu, da so te v času medpredmetnega 
projekta nekoliko drugačne, bolj inovativ-
ne. Čas projekta je namreč dobra prilož-
nost, da kot učitelji izkoristimo možnost 
in preizkusimo nove metode in oblike 
dela, za katere v času rednega pouka ni-
mamo dovolj časa ali poguma. Načrtova-
nje dela v času medpredmetnega projekta 
zahteva od učiteljev veliko medsebojne 
prilagodljivosti in timskega sodelovanja, 
saj določene teme izvajajo učitelji v tande-

bo in sistem dela. V zadnjih letih imamo 
prakso, da v času projekta že ustaljen ur-
nik rušimo. S tem pridobimo novo razpo-
reditev ur, nov časovni okvir ur, drugačno 
razporeditev po učilnicah in novo struk-
turo skupin. Učence razporedimo v staro-
stno mešane skupine, kot osnovni okvir 
pa načeloma upoštevamo vzgojno-izo-
braževalna obdobja. Učencem zagotavlja-
mo individualizacijo in personalizacijo v 
največji možni meri. Razdelitev učencev v 
skupine na ta način omogoča spodbujanje 
tutorstva starejših učencev mlajšim. 
Zadnji dan projekta imamo načrtovan 
kot dan dejavnosti. Ta dan tematika dela 
ostaja enaka, k sodelovanju pa povabimo 
goste iz lokalne skupnosti, ki so povezani 
s temo projekta in strokovnjaki oziroma 
profesionalci na svojem področju. Naj-
pomembnejša naloga zadnjega dneva je 
evalvacija dela, ki jo opravimo skupaj z 
učenci. 
Zaključku projekta sledi še podrobna pi-
sna kvalitativna analiza strokovnih de-
lavcev, ki je v pomoč vodji naslednjega 
projekta, saj se iz primerov dobre prakse 
in natančno podanih predlogov za izbolj-
šavo naučimo največ in s tem pri svojem 
delu strokovno rastemo.
 

Saša Krajnc Bek, prof. 
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LIPOV PARK V NOVI PODOBI
KS Pohorskega odreda je skupaj z 
občinsko upravo uspešno zaključi-
la prenovo lipovega parka ob Parti-
zanski ulici v Slovenski Bistrici. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujemo žu-
panu dr. Ivanu Žagarju in občinski 
upravi za razumevanje, pomoč in 
finančni prispevek za izvedbo sku-
pnega projekta. Prav tako se zah-
valjujemo vodstvu Komunale Slo-
venska Bistrica, d. o. o., in njenim 
zaposlenim za pomoč pri postavi-
tvi klopi, prometne signalizacije in 
pri potrebni zasaditvi ob tlakovani 
stezi in ob igralih. Opominjamo, 
da je tlakovana steza namenjena 
izključno pešcem in gibalno ome-
jenim osebam s prirejenimi pripo-
močki (označuje postavljen pro-
metni znak).

Za KS Ludvik Repolusk

DOKONČANO IGRIŠČE NA 
SPODNJI LOŽNICI 

KS Pohorskega odreda je v naselju Spodnja Ložnica dokončala igrišče, 
namenjeno otrokom in tudi vsem drugim krajanom za druženje. Za 
pomoč se zahvaljujemo občinski upravi Občine Slovenska Bistrica pri 
izdaji ustreznega soglasja in dovoljenja ter Komunali Slovenska Bistrica 
za pomoč pri izvedbi tlakovanja in postavitve klopi.

Za KS Ludvik Repolusk



Stran 32 DRUŠTVA Informator, december 2019

DR. JANKO PREDAN PREJEL 
PRIZNANJE DR. NEUMANA 

DEFIBRILATORJA V LIČENCO IN PREPUŽ

Defibrilator je naprava, ki poleg masaže 
srca v okviru temeljnih postopkov oživlja-
nja rešuje življenja. Ljudje se njegove vlo-
ge čedalje bolj zavedamo, prav tako pa se 
zavedamo, kako zelo je pomembno, da je 
ta nepogrešljiva naprava nezavestnemu in 
neodzivnemu bolniku na voljo čim hitreje.

V mesecu septembru so stopili skupaj 
krajani Ličence in Prepuža ter s prosto-
voljnimi prispevki in nesebično pomočjo 
okoliških podjetij in društev zbrali denar 
za nakup kar dveh defibrilatorjev. Ker je 
znanje o izvajanju temeljnih postopkov 
oživljanja nepogrešljivega pomena, so se 
ljudje množično odzvali povabilu na izo-
braževanje, na katerem so jih zdravstveni 
delavci poučili o pravilnem rokovanju z 
defibrilatorjem, vsak pa se je na lutki lah-
ko preizkusil tudi v masaži srca.
Če opazimo koga, ki potrebuje pomoč, ne 
poglejmo stran, morda smo ravno mi tisti, 
ki mu lahko reši življenje. 

Pomagala so podjetja: Impol, Mojstrovi-
na, Zavarovalnica Sava, Avto Stegne, CNC 
Peter Skledar in Kaldera ter Lions klub 
Slovenska Bistrica. 

Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi
(Tone Pavček)

Nika Ramšak 

Dr. Janko Predan, zdravnik, specialist 
psihiater, je meseca septembra v okviru 
letošnjih 18. dnevov REHA v Portorožu 
dobil priznanje dr. Zdravka Neumana za 
življenjsko delo. Priznanje velja za eno 
najvišjih na tem področju in ga podeljuje 
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabi-
litacije Republike Slovenije za dolgoletno 
delo in dosežke na področju zaposlitve-
ne oziroma poklicne rehabilitacije. Dr. 
Predan je tudi eden od soustanoviteljev 
invalidsko zaposlitvenega podjetja Ozara, 

v okviru katerega že dolgo deluje tudi kot 
član rehabilitacijskega tima. V obrazloži-
tvi za podelitev priznanja so zapisali, da 
je dr. Predan s svojim znanjem, neprecen-
ljivimi izkušnjami, delovnim zanosom in 
energijo bistveno prispeval k uspešnemu 
izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, po-
magal številnim posameznikom, sodelo-
val pri pripravi programov preventive in 
zdravljenja težav v duševnem zdravju ter 
s svojim delovanjem vplival na širše slo-
vensko okolje, na destigmatizacijo težav v 

Foto: Maja Krajnc

PREDSTAVITEV PLESNEGA PRIROČNIKA 
V soboto, 9. novembra, so v plesnem stu-
diu Plohl v Slovenski Bistrici predstavili 
prvi plesni priročnik, ki ga je pred nedav-
nim izdala profesionalna plesalka in ko-
reografinja, magistra ekonomije Martina 
Plohl. To je za Martino prvi avtorski pod-
vig, kot zagotavlja, pa vsekakor ne zadnji. 
Martina je povedala, da jo je k pripravi 
prvega plesnega priročnika gnala želja, 
da svoje dolgoletne plesne izkušnje zlije 
na papir in na tak način pomaga mladim 
plesalcem h kakovostnejšemu načinu sa-
mostojnega treninga in mladim trenerjem 
pri kreativnejšem posredovanju znanja. 
Prav tako pa je bil vzrok tudi pomanjkanje 

tovrstne literatu-
re. Martina pravi: 
»Stremim k temu, 
da se mora človek 
nenehno izobraže-

Urška Vučak, Tinkara Fortuna in Jana Ko-
teska. Seveda pa niso manjkali niti Mar-
tinini največji podporniki, njena družina 
in dolgoletni prijatelji. Program je pove-
zovala Natalija Bratkovič, ki je z Martino 
v oddaji Zvezde plešejo spletla močne pri-
jateljske vezi. 

duševnem zdravju, večje opolnomočenje 
bolnikov in prispeval k njihovi integraciji 
v širše družbeno okolje. Iskrene čestitke!

Ur

pa ne gre brez po-
guma.« 
Na predstavitvi 
plesnega priroč-
nika se je zbralo 
veliko znanih ob-
razov, med kateri-
mi niso manjkale 
plesne zvezde od-
daje Zvezde ple-
šejo, med njimi 
Denis Porčič, Rok 
Kunaver, zmago-
valki 2. in 3. sezo-
ne Natalija Gross 
in Tanja Žagar, 

vati, saj s posredovanjem znanja drugim 
prevzemamo veliko odgovornost. Verja-
mem, da je v znanju največja moč, hkrati 
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60 LET JUDO KLUBA IMPOL 
Judo klub Impol letos praznuje 60-letnico 
delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili v 
torek, 15. oktobra, v Viteški dvorani Bi-
striškega gradu s svečano akademijo, na 
kateri so podelili 80 priznanj. Izdali so tudi 
obsežen almanah, v katerem so predstavi-
li delovanje kluba in svoje dosežke. Klub 
je bil ustanovljen leta 1959, ko so Franc 
Pliberšek, Jože Soršak, Ivan Brbre in Adi 

Greif razmišljali, kako bi znanje juda, ki 
so ga pridobivali pri mariborskem klubu 
Kovinar, uveljavili tudi v domačem kraju. 
Naleteli so na razumevanje aktiva Ljudske 
mladine tovarne Impol, takratni aktivist 
Jože Ajd pa je postal prvi predsednik klu-
ba. V klubu so do danes vzgojili pet olim-
pijcev, ob pokojnem Stanku Topolčniku 
še Janeza Vidmajerja, Franca Očka, Filipa 

Leščaka in Matjaža Ceraja. Poleg tega so 
osvojili 16 ekipnih naslovov državnega 
prvaka v Sloveniji in tri v bivši Jugoslavi-
ji, tretje mesto na tekmovanju za evropski 
pokal pa je največji ekipni uspeh Impola. 

T. A. 

PRIMOŽ IN MARKO TOPOLŠEK 
DRŽAVNA PRVAKA 

Primož in Mar-
ko Topolšek, člana 
Kegljaškega klu-
ba Impol, sta sredi 
novembra dosegla 
izjemen uspeh. Pri-

mož Topolšek je na kegljišču v Medvodah  
s tremi odličnimi nastopi (588, 567 in 590 
podrtih kegljev) osvojil naslov državnega 
kadetskega prvaka v kombinaciji. V posa-
mični konkurenci je bil tretji. Marko To-
polšek pa je z vrhunskim rezultatom 598 
kegljev postal državni prvak posamezno 
in osvojil 8.mesto v kombinaciji.

T.A. 
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Knjižnice 21. stoletja smo družabna in 
izobraževalna središča, centri kulture 
in navdiha. Smo dnevna soba, kot radi 
rečemo. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slov-
enska Bistrica je splošna knjižnica, ki 
spremlja uporabnika od rojstva do tret-
jega življenjskega obdobja. V lokalnem 
okolju spodbujamo razvoj posamezni-
ka, saj poleg dostopa do knjižnične 
zbirke različnim skupinam uporabnikov 
omogočamo še posebne oblike dejavnos-
ti, ki so usmerjene v razvoj bralne in in-
formacijske usposobljenosti. BRALNA 
PISMENOST je ključna kompetenca, 
ki z razvojem zmožnosti razumevanja, 
uporabe in razmišljanja o pisnih besedi-
lih pomaga posameznikom, da dosežejo 
svoje lastne cilje, znanja ter potenciale 
in učinkovito sodelujejo v družbi. Po-
leg tega bralna pismenost pomeni tudi 
pot k mnogim drugim pismenostim, 
potrebam, pričakovanjem in hotenjem 
uporabnika. Gre torej za kompetence, 
ki niso pomembne le za posameznikov 
uspeh, ampak tudi za uspeh celotne 
družbe. Bralne kulture brez ustrezne 
pismenosti ni. Če razvijamo bralno kul-
turo, razvijamo tudi bralno pismenost 
in s tem povečujemo možnosti ekonom-
ske uspešnosti.
Pri načrtovanju vizije razvoja BRALNE 
KULTURE odgovarjamo na vprašan-
ja, kako ustreči našim uporabnikom, 
kakšne so njihove potrebe in njihovi in-
teresi, to pa je povezano z vprašanjem, 
kako naj se Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica razvija in raste. Kak-
ovostno delo je pogoj za zadovoljne up-
orabnike in ti so potrditev, da za vizijo 
knjižnice skrbi kolektiv, ki združuje iz-
kušnje in ideje, se trajno izobražuje in 
skrbi za dobre medsebojne odnose.
V mesecu decembru, KO DIŠI PO 
PRAZNIKIH, se radi ozremo na preho-
jeno pot. Priznati si moramo, da smo vsi 
zaposleni v knjižnici svoje delo dobro 
opravili. Skupaj z vami, dragi obiskoval-
ci, zvesti spremljevalci pisane besede, 
smo bili priča številnim dogodkom. V 

KO ZADIŠI  PO PRAZNIKIH,  SNEGU …
 NAJ DIŠI  KNJIGA

začetku leta 2019 smo se z literarnim 
večerom in obsežno razstavo poklonili 
100. obletnici rojstva Erne Starovasnik. 
Prepotovali smo Kitajsko in Alžirijo ter 
se z gorskim kolesom podali čez Skalno 
gorovje, odkrivali inteligenco rastlin in 
iskali nasvete za zelenjavni vrt. S Tade-
jem Golobom smo začeli šesto sezono 
Vošnjakove bralne značke za odrasle, z 
Veroniko Podgoršek kramljali ob Noči 
knjige, ob dnevu knjižnice smo gosti-
li novinarko in pisateljico Mojco Širok 
in z Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem 
prekinili poletni premor prireditev. 
Podali smo se na pot Žive coprnije Po-
horja in Istre ter bili ob praznovanju 
tedna splošnih knjižnic priča Ljubez-
enskemu oglasu, monokomediji Vesne 
Anđelković. V praznični december sta 
nas popeljala čarobna zimska predstava 
za otroke Medeni čudež na Gozdni ulici 
1 a in Pravljični večer za odrasle.
Zaključek 6. Vošnjakove bralne značke 
za odrasle, Sezona umorov, bomo ob-
eležili z literarnim večerom maribor-
skega pisatelja Avgusta Demšarja. Od 
januarja se bomo poslovili s predstavit-
vijo knjige dr. Eve Škobalj Lahkost uma: 
čuječnost – vprašanja in odgovori. Va-
bljeni med dobre zgodbe.

Natalija Stegne

E-KNJIŽNICA
Članom knjižnice je omogočena upo-
raba vrste storitev na spletu. Elektron-
ski viri ponujajo informacije z različ-
nih področij. Nekateri so v prostem 
dostopu, za druge sta potrebna članska 
številka in geslo, ki ga pridobite v knji-
žnici. Več informacij o e-virih najdete 
na spletni strani knjižnice http://www.
kjv.si/ pod zavihkom E-KNJIŽNICA, 
kjer so na voljo neposredne povezave 
do spletnih mest.

KNJIGOMAT 24  ur  na 
dan  in  7  dn i  v  tednu
Knjigomat je namenjen vračanju knji-
žničnega gradiva, ki si ga uporabniki 
izposodijo v osrednji knjižnici v Slo-
venski Bistrici. Nahaja se v preddverju 
vhoda osrednje knjižnice v Slovenski 
Bistrici. Uporabnikom knjižnice je na 
voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Knji-
gomat ne sprejema revij in časopisov 
ter gradiva iz krajevnih knjižnic (Op-
lotnica, Poljčane, Pragersko, Kebelj, 
Makole, Tinje).
Več o aktivnostih v knjižnici najdete 
na spletni strani: www.kjv.si.
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NAPOVEDUJEMO 
IN  VABIMO

V ponedeljek, 9. decembra, ob 18.30 v 
prostorih knjižnice na Trgu svobode 
16 v Slovenski Bistrici: literarni večer 
z Avgustom Demšarjem ob zaključku 
Vošnjakove bralne značke za odrasle. 
Ob zaključku šeste sezone bralne znač-
ke gostimo mariborskega pisatelja, ki 
piše detektivske zgodbe. Čeprav se av-
tor v svojih delih močno naslanja na 
klasična žanrska pravila pisanja detek-
tivskega romana, v svoje zgodbe vpleta 
tudi aktualne družbeno kritične teme. 
Kritičen je do socialnih razlik, nestrp-
nosti, homofobije in ksenofobije. Letos 
smo v bralni znački za odrasle brali kri-
minalke pod skupnim naslovom Sezona 
umorov. 
V ponedeljek, 16. decembra, ob 18.30 
v prostorih knjižnice na Trgu svobode 
16 v Slovenski Bistrici: predstavitev 
knjige dr. Eve Škobalj Lahkost uma: 
čuječnost – vprašanja in odgovori. 
Dr. Eva Škobalj je rojena leta 1967 v 
Mariboru, kjer danes tudi živi in dela. 
Po končani srednji šoli je nadaljevala 
študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
kjer je študirala etnologijo in španski 
jezik. Leta 2004 je opravila magisterij s 
področja kulturne antropologije in leta 
2012 pridobila znanstveni naziv dokto-
rice znanosti na Oddelku za romanske 
jezike. Sočasno je aktivna na številnih 
drugih področjih in avtorica več knjig.
Dan je sestavljen iz noči in belega dne, 
oboje mora biti, in eno in drugo, vsak 
del ima svojo vlogo. Zato … komu mar 
sreča! Ko vidiš celoto, pride sreča sama 
po sebi!
Lahkost uma, Eva Škobalj

Dragi otroci, spoštovani starši, vabimo 
vas na PRAZNIČNO DELAVNICO
• v četrtek, 5. decembra 2019, ob 17. 
uri v Pionirsko knjižnico Slovenska Bi-
strica (potrebna je predhodna prijava);
• v petek, 6. decembra 2019, ob 16. uri 
v Knjižnico Pragersko (potrebna je 
predhodna prijava);
• v soboto, 7. decembra 2019, ob 9.uri v 
Knjižnico Kebelj;
• v ponedeljek, 9. decembra 2019, ob 
15. uri v Knjižnico Makole;
• v ponedeljek, 9. decembra 2019, ob 
17. uri v Knjižnico Poljčane;
• v sredo, 11. decembra 2019, ob 17. uri 
v Knjižnico Tinje.
Izdelali si boste praznično dekoracijo. 
S seboj prinesite škarjice, vse drugo 
dobite v knjižnici. Mlajši otroci vablje-
ni v spremstvu odraslih.
Veselimo se druženja z vami.

RAZSTAVE
V knjižnici se skozi vse leto zvrsti mno-
go razstav, na katerih razstavljajo najra-
zličnejši ustvarjalci iz domačega okolja 
in tudi od drugod po Sloveniji. Do 13. 
decembra je na ogled razstava, ki sodi 
v sklop projekta Živa coprnija Pohorja 
in Istre ilustratorke Tine Dobrajc. Gre 
za razstavo bajeslovnih bitij iz pripove-
dnega izročila Pohorja in Istre. Ilustra-
cije nas navdajajo z misterioznim, 
temačnim in na trenutke nekoliko srh-
ljivim vzdušjem. Prevladujejo temnejše 
barve v kombinaciji z barvno intenziv-
nim poudarkom. Gre za ilustratorkin 
prepoznavni preplet folklorne zapušči-
ne z elementi mitologije. 
Sredi decembra bo v razstavnem pro-
storu knjižnice zadišalo po zeliščih in 
medenih izdelkih zeliščarja Božidar-
ja Žerjava, stene pa bodo krasile slike 
ljubiteljskega slikarja Draga Kopšeta z 
Zgornje Polskave. 

PRAZNIČNE 
DELAVNICE ZA OTROKE

PO DARILO V 
KNJIŽNICO

Želite sorodniku, prijatelju, znancu ali 
poslovnemu partnerju podariti nekaj 
posebnega? Podarite letno članarino 
v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica. Vaše darilo bo prinašalo ve-
selje, znanje in sprostitev kar 365 dni. 
Nakup darilnega bona v vrednosti le-
tne članarine lahko opravite v osrednji 
knjižnici ali v vseh krajevnih knji-
žnicah. Še vedno pa sta vam na voljo 
slikanica Lovro s košem gre!, ki skozi 
zgodbo slika življenje Lovra Stepišnika, 
in zbornik knjižnice Knjižnica – naša 
in vaša zgodba, ki je izšel ob 150-letnici 
čitalnice na Slovenjebistriškem.

STEPIŠNIKOVA 
BUKVARNICA

V naši Stepišnikovi bukvarnici je ved-
no kaj novega in na voljo je precej za-
nimivega gradiva z različnih področij. 
Gradivo, ki je odpisano ali podarjeno 
in ga v knjižničnem fondu že imamo, 
je na voljo po simbolični ceni, član-
stvo v knjižnici pa ni pogoj za nakup. 
Ves znesek od prodaje namenjamo iz-
ključno za nakup novega gradiva.  

VOŠČILO

Zaposleni v Knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica 

voščimo vsem našim 
članom, obiskovalcem, 

partnerjem, sodelavcem 
in vsem ljubiteljem knjig in 
knjižnic srečno novo leto 

2020!
Naj vas spremljajo dobre 

knjige in nove zgodbe. 
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