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Ilirskobistriški enoti postojnskega srednješolskega centra, v okviru katere že peto
leto uspešno deluje gimnazija, se bo prihodnje šolsko leto 2009/2010 pridružil
nov program tehnik računalništva, na
katerega se bo lahko vpisalo 32 dijakov.
Elaborat za nov srednješolski program,

ki ga je pripravil Šolski center Postojna
v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica,
je v oktobru potrdilo ministrstvo za šolstvo in šport. Nov srednješolski program
pomeni utrjevanje srednjega šolstva na
Bistriškem, hkrati pa pomeni dodatno
možnost za šolanje v domačem kraju.

uvodnik
Okotober nam je ponudil obilo
sončnih jesenskih dni, primernih
za sprehode v naravi, ki se je
odela v čudovite pisane barve.
Idilično jesensko okolje Sviščakov je bilo vir navdiha številnim
mladim likovnikom, ki so svojo
ustvarjalnost razvijali na jubilejnem 20. Ex temporu Snežnik.
Tudi sicer so učenci že krepko zakorakali v novo šolsko leto, ki se
je začelo zelo pestro in delovno.
Za njimi so že prva šolska tekmovanja, razni projekti in druge
aktivnosti, nekateri med njimi
pa so se celo srečali s kraljico
Elizabeto II. ob njenem obisku v
Lipici.
Še posebej razveseljiva in pomembna pa je za bistriške
osnovnošolce novica, da bodo
prihodnje šolsko leto dobili dodatno možnost za šolanje v domačem kraju. Ministrstvo za
šolstvo je namreč potrdilo nov
srednješolski program tehnik
računalništva, ki se bo pridružil
bistriški gimnaziji.
Oktober velja tudi za mesec požarne varnosti, zato so v tem
mesecu domača prostovoljna
gasilska društva pripravila številne aktivnosti in prikazne vaje,
s katerimi skrbijo za svojo pripravljenost in izobražujejo krajane o požarni varnosti. Ker pa
je oktober tudi čas za nabiranje
gob, so na Pregarjah organizirali
že tretji Gobarski praznik, na katerem so poleg razstave pripravili tudi okusne tradicionalne
jedi iz gob.

UVO DNIK

Katja Kirn
odgovorna urednica
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BISTRIŠKI GIMNAZIJI SE BO PRIDRUŽIL
ŠE PROGRAM TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Ilirskobistriški enoti postojnskega
srednješolskega centra, v okviru
katere že peto leto uspešno deluje
gimnazija, se bo prihodnje šolsko
leto – 2009/2010 – pridružil nov
program tehnik računalništva, na
katerega se bo lahko vpisalo 32 dijakov. Elaborat za nov srednješolski
program, ki ga je pripravil Šolski
center Postojna v sodelovanju z
Občino Ilirska Bistrica, je v oktobru
potrdilo ministrstvo za šolstvo in
šport.

Kot je povedala Sonja Škrlj Počkaj,
so se za program tehnik računalništva odločili zaradi današnjega
razvoja informacijske tehnologije,
interesa podjetij in ustanov po takšnem kadru ter seveda zanimanja
učencev iz naše regije, ki si želijo
šolati čim bliže doma. V Sloveniji se

lahko dijaki v omenjenem programu
trenutno izobražujejo na enajstih
šolah, nam najbližji sta v Novi Gorici
in Ljubljani. Program pa ponuja tudi
možnost nadaljevanja študija in samozaposlitev.
»Hkrati pomeni uvedba novega izobraževalnega programa izziv za strokovne delavce naše šole, obogatitev
ponudbe srednjega šolstva v Ilirski
Bistrici, s tem pa tudi na Šolskem
centru Postojna, ter nenazadnje prihod novih dijakov na našo šolo,« odločitev za ta korak pojasnjuje Helena
Posega Dolenc, direktorica Šolskega
centra Postojna.
Pri odločitvi za ta program in pripravi
elaborata so po besedah Škrlj Počkajeve sledili trendom vpisa učencev
znotraj Notranjsko-kraške regije ter
analizam Zavoda za zaposlovanje,
Ministrstva za šolstvo in šport ter štipendiranja. Čeprav je vpis v program
tehnik računalništva v ilirskobistriški
občini dokaj majhen, so se po pogovorih z nekaterimi osnovnošolskimi
svetovalnimi delavkami in ravnatelji
prepričali, da je program za učence
zanimiv, ovira za vpis pa je že omenjena oddaljenost srednjih šol, ki ta
program izvajajo.
»Z uvedbo programa tehnik računalništva želimo ponuditi možnost
šolanja bliže domačemu kraju učencem iz obalno-kraške in notranjske

regije. Podporo novemu programu
so izkazali tudi župani naše in sosednjih občin ter številna podjetja iz
regije,« poudarja Škrlj Počkajeva.
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje
delodajalci napovedujejo 9,6-odstotno rast zaposlenosti na področju
računalniškega programiranja, svetovanja in drugih, s tem povezanih
dejavnosti. Prav tako v letošnjem
letu načrtujejo 877 prostih delovnih
mest v omenjeni dejavnosti, kar
predstavlja 2,3 % vseh novih delovnih mest.
Podatki Zavoda za zaposlovanje tudi
kažejo, da je povpraševanje delodajalcev v zadnjih letih tako po poklicu
računalniški tehnik kot tudi po poklicu tehnik za računalniško podporo
veliko. Spodbudne so informacije
Ministrstva za šolstvo in šport, da
med letoma 1999 in 2007 ni bilo v
Območni službi ZRSZZ Koper registriranega nobenega brezposelnega
računalničarja.
Po izsledkih analize štipendiranja, ki jo
je pripravil Zavod RS za zaposlovanje,
je v šolskem letu 2006/07 v Sloveniji
prejemalo republiške štipendije za
poklic elektrotehnik računalništva in
poklic računalniški tehnik 711 dijakov. Tudi Občina Ilirska Bistrica bo v
svojo štipendijsko shemo vključila štipendije za predvideni program tehnik
računalništva. III
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AKTUALN O

Pri pripravi omenjenega elaborata sta z Občine Ilirska Bistrica
sodelovala Tatjana Urbančič, v.
d. direktorice občinske uprave, in
Boštjan Primc, strokovni sodelavec
v občinski upravi, iz Šolskega centra
Postojna pa sta bila v pripravo vključena Sonja Škrlj Počkaj, prof. zgodovine, in Klavdij Logar, univ. dipl.
org. Po besedah bistriškega župana
Antona Šenkinca novi srednješolski
program, ki se bo pridružil gimnaziji,
pomeni utrjevanje srednjega šolstva
na Bistriškem.
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20. EX-TEMPORE SNEŽNIK 2008
Letošnji, že 20. ex-tempore Snežnik, ki je namenjen srečanju mladih
likovnih ustvarjalcev, je potekal na
Sviščakih. Udeležilo se ga je 40 učencev in 9 mentorjev iz 11 osnovnih
šol, od tega vseh sedem šol z območja bistriške občine ter po dve
šoli iz občin Pivka in Postojna.
Kot je povedal bistriški likovni pedagog Frane Dolgan, »duhovni vodja«
in edini udeleženec vseh 20 ex-temporjev, ta srečanja niso tekmovalnega značaja, ampak so namenjena
predvsem
navezovanju
stikov,
ustvarjanju in podoživljanju narave.
Mladi likovniki si pod vodstvom
mentorjev sami izberejo motive in
tehnike risanja. Teh se je v 20 letih
zvrstilo kar že nekaj: od tempere,
akvarela, grafike, kolažev in drugo.
Idilično okolje Sviščakov, odetih v jesenske barve, je mladim umetnikom
tudi tokrat ponudilo obilo ustvarjalnega navdiha.

Idilične jesenske barve so bile vir navdiha za mlade likovnike

AKTUALNO

Pobudo za likovno ustvarjanje v naravi je pred 20. leti dal Vojko Čeligoj
iz Planinskega društva Snežnik, ki je v
sodelovanju z Dimitrijem Bonanom,
predsednikom takratne Zveze kulturnih društev Ilirska Bistrica, vrsto
let skrbel za organizacijo likovnih
srečanj pod Snežnikom. Zadnjih nekaj let ex-tempore organizirata Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica
in Planinsko društvo Snežnik. V vseh
teh letih so se srečanja odvijala na
različnih lokacijah: od Sviščakov,
Mašuna, Gomancev, pa do Prema,
Pregarij in drugih šolskih okolišev.
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Ob koncu letošnjega srečanja so
učenci in mentorji prejeli tudi priznanja in nagrade za sodelovanje, ker
pa je bilo to srečanje prav posebno,
so ga proslavili tudi s torto. To so prerezali kar dvakrat: prvič že na Sviščakih, drugič pa še v Knjižnici Makse
Samsa, kjer so 23. oktobra svečano
otvorili tudi razstavo vseh likovnih
del, ki so nastala na jubilejnem 20.
ex-temporu. Ob tej priložnosti sta
Igor Štemberger, vodja območne
izpostave JSKD, in Darinka Dekleva,
predsednica Planinskega društva
Snežnik, trem najbolj zaslužnim posameznikom – Franetu Dolganu,
Vojku Čeligoju in Dimitriju Bonanu
– podelila tudi posebna priznanja. III
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Na otvoritvi razstave likovnih del 20. ex-tempora Snežnik (z leve): Dimitrij
Bonano, Franc Dolgan, Darinka Dekleva, Vojko Čeligoj in Igor Štemberger

Gobarski praznik na Pregarjah
Zadnjo nedeljo v oktobru je na Pregarjah dišalo po gobah. Letošnji, že
3. gobarski praznik je organiziralo
Kulturno turistično društvo Pregarje s približno 50 člani. Z dobro
voljo in medsebojnim sodelovanjem so pripravili tridnevno prireditev, ki jo je obiskalo veliko ljudi.
Pestro dogajanje se je pričelo že v petek zvečer, ko je obiskovalce zabavala
skupina Ana pupedan. V soboto so s
Prostovoljnim gasilskim društvom
Ilirska Bistrica organizirali delavnico
in pokazno vajo gašenja vaškega
doma, zvečer pa sta razigrano množico zabavali skupini Crvena jabuka
in Prvi na vasi, ki se je na Pregarjah
prvič predstavila javnosti.

Nedvomno pa je vse obiskovalce nedeljske prireditve premamil vonj po
gobah, saj so spretne Pregarke pripravile slastne jedi. Med drugim smo
lahko poskusili gobjo juho in gobji
golaž s polento. Letos pa je KTD Pregarje presenetilo tudi z velikansko
gobjo omleto, ki je bila široka 40 cm,
v dolžino pa je merila kar 365 cm.
Med okušanjem gobjih jedi so obiskovalce zabavali Primorski fantje.
Ni naključje, da so z gobarskim
praznikom začeli na Pregarjah, saj
so Brkini znani po dobrih gobarskih
puntih. Čeprav je letos gobarska
sezona slaba, domačini trdijo, da
najdemo gobe v njihovih gozdovih
čez celo leto. Tako kot je skozi celo
leto aktivno pregarsko društvo, ki
med drugim organizira tudi pustovanje in shod, imajo pa tudi svojo
pevsko skupino. Gobarski praznik
so jim omogočili: Občina Il. Bistrica,
Ina plin Kozina, Resinovič Anita s.p.,
S.I.B., Štefančič Marjan s.p. in Trgovina Matej. III

Članice KTD Pregarje so pripravile okusen gobji golaž s polento

Zanimivo razstavo gob si je z zanimanjem ogledalo veliko obiskovalcev

KTD Ptrgarje je presenetilo tudi z velokanko med gobjimi omletami
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AKTUALNO

Glavno dogajanje se je odvijalo v nedeljo, ko je društvo v sodelovanju s
tamkajšnjo osnovno šolo pripravilo
kulturni program, na katerem je
vse navzoče pozdravil župan Anton
Šenkinc. Nastopila je domača pevska skupina Fantje izpod Karlovce
ter otroci iz osnovne šole Pregarje.
Na ogled je bila razstava, na kateri
so predstavili približno 100 vrst gob,
ki so jih priskrbeli člani društva. Imenovali in razvrstili so jih s pomočjo
Gobarskega društva Ilirska Bistrica.
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spominska plošča Josipu Potepanu Škrljovemu
Z odkritjem spominske plošče na
pročelju grajskega poslopja na
Dolnjem Zemonu so v soboto, 25.
oktobra, počastili 160-letnico rojstva Josipa Potepana Škrljjovega,
zaslužnega domačina, naprednega
posestnika, sadjarja, čebelarja,
kronista in pionirja raziskovanja arheološke in zgodovinske dediščine
na Bistriškem. Ob tem so pripravili
tudi spominsko slovesnost, na kateri so predstavili posebno publikacijo o Potepanovem življenju in
delu ter poštno znamko z njegovim
likom, v uporabi pa je bil tudi priložnostni poštni žig.
Na uvodnem delu slovesnosti, ki
je potekala v dvorani zemonskega
gradu, sta številne zbrane nagovorila Janez Škrlj, predsednik KS Dolnji
Zemon in Nadja Gombač, pravnukinja Josipa Potepana. Tomo Šajn,
predsednik Društva za krajevno zgodovino in kulturo, je predstavil posebno publikacijo o Potepanovem
življenju in delu, ki je v okviru društva izšla kot peta številka monografske zbirke Ilirske teme. Ivan Simčič,
ki je poleg Franca Poklarja soavtor
omenjene publikacije, pa je predstavil bogato življenje in delo Josipa
Potepana.
Prireditev je spremljal kulturni
program, v katerem so nastopili KD
Grad Doljni Zemon, glasbena skupina
Volk Folk in pevska skupina Sušec.

AKTUALN O

Po uvodni slovesnosti, ki so jo organizirali KS Dolnji Zemon, bistriško
Društvo za krajevno zgodovino in

6

Ob odkritju spominske plošče (z leve): Ivan Potepan, Nadja Gombač, Vilijem
Gombač in Ivan Simčič

kulturo, Primorsko numizmatično
društvo in bistriška enota Pokrajinskega muzeja Koper, sta Potepanov
vnuk Ivan Potepan in pra pravnuk
Vilijem Gombač odkrila spominsko
ploščo, ki se je na grajskem pročelju
pridružila spominski plošči drugemu
pomembnemu domačinu Avgustu
Šuligoju, znanemu glasbenemu pedagogu in dirigentu.
Obiskovalci so si lahko ogledali tudi
razstavo, ki jo je pripravil Ivan Simčič
v sodelovanju z Vilijemom Gombačem, na voljo pa je bila tudi znamka,
priložnostni poštni žig in spominska
kartica, ki jih je pripravilo Primorsko numizmatično društvo v sodelovanju s Pošto Slovenije. Edicije so
oblikovali Romeo Volk, Bogdan Rolih in Matjaž Penko, predstavil pa jih
je Vojko Čeligoj.

Obiskovalci so si lahko ogledali zanimivo razstavo o Potepanovi zapuščini
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Življenje in delo Josipa Potepana
Josip Potepan, ki se je v svojih člankih podpisoval tudi kot Nadoslav
Škrljev, se je rodil 8. marca 1848 pri
Škrljovih na Dolnjem Zemonu. Potem ko je opravil le nekaj razredov
ljudske šole, je po očetovi smrti prevzel delo na domači kmetiji, vendar
pa je s svojo bistrostjo daleč presegal
kmečko okolje tistega časa. V kmetovanje je vnašal številne izboljšave,
posebej zavzeto pa se je ukvarjal z
novimi pristopi v sadjarstvu in čebelarstvu, za kar je prejel tudi več državnih odličij.
Potepan je bil tudi redni dopisnik
Rokodelskih novic in eden prvih
bistriških novinarjev, ki je v 2. polovici 19. stoletja v številnih člankih
in strokovnih prispevkih popisoval
ljudske običaje in svoja odkritja pri
raziskovanju arheološke dediščine
v okolici rodne vasi, zato ga lahko
štejemo tudi za enega prvih etnologov na Bistriškem. Njegova največja
zasluga za domačo vas pa je gotovo
zgraditev šolske stavbe in njeno odprtje v letu 1878.
Potepan je deloval tudi na političnem
področju in se zavzemal za slovenske
narodne pravice. Višek njegovega
javnega delovanja je bilo imenovanje za nadžupana občine Jablanica-Dolnji Zemon, ki je bila v tistem
času upravni sedež na Bistriškem.
Leta 1893 se je pri nesrečnem padcu
z drevesa močno poškodoval in umrl
v 45. letu starosti. III

Temeljni kamen za vaški dom
Na Veliki Bukovici je bilo v ponedeljek, 29. septembra, po vaškem
shodu še posebej veselo, saj so ob
tradicionalnem balinanju in druženju vaščanov v prisotnosti župana
Antona Šenkinca postavili temeljni
kamen za bodoči vaški dom.
»Že najmanj 15 let je med vaščani
prisotna želja, da bi zgradili manjši
vaški dom, in ta želja se nam danes
uresničuje,« je ob zalitju temeljnega
kamna povedal Marijan Boštjančič,
predsednik vaške skupnosti Velika
Bukovica in član sveta KS Koseze.
Župan Anton Šenkinc je vaščanom
čestital in dejal, da so s tem naredili pomemben korak k obogatitvi
vaškega življenja.
Z gradnjo vaškega doma, ki bo stal
na koncu vasi med igriščem in baliniščem, naj bi ob ugodnih vremenskih razmerah začeli še v letošnjem
letu, in če bo zagnanost dobra, bo,
kot je napovedal Boštjančič, vaški
dom pod streho že prihodnje leto.
Odločitev za izgradnjo doma so
sprejeli na sestanku vaške skupnosti
9. februarja letos v prostorih Ribiške
koče pri Sozah, ko so izvolili tudi pet-

Marijan Boštjančič in župan Anton Šenkinc ob zalitju temeljnega kamna

članski gradbeni odbor, ki je zadolžen za vodenje in nadzor gradnje.
Kot je povedal Boštjančič, bo dom
namenjen druženju vaščanov in
izvajanju raznih dejavnosti vaške
skupnosti, kot so sestanki, volitve
in podobno. V zgradbi, ki bo dolga
13 in široka 10 metrov, bodo uredili
tudi učilnico z računalniki.

Zemljišče, na katerem bo stal vaški
dom, je v lasti občine in je tudi komunalno urejeno. Do sedaj so za začetek
izgradnje doma zbrali 17.000 evrov
lastnih sredstev, občina pa naj bi
prispevala 20.000 evrov po principu,
ki je doslej veljal za vaške domove.
Razliko bodo po besedah Boštjančiča
zbrali s pomočjo drugih virov, kot so
sponzorji, prispevki in drugo. III

Domačin Jože Potočnik postal častni občan
Jože Potočnik se je rodil 4. februarja
1935 v Sušaku v številni delavskokmečki družini. Po končani gimnaziji
v Ilirski Bistrici je nadaljeval šolanje
na učiteljišču v Kopru, od koder je
bil leta 1956 z dekretom razporejen
za učitelja na mislinjsko osnovno
šolo na Koroškem. Tam je spoznal
ženo Danico in se leta 1962 preselil
v Slovenj Gradec, kjer je poučeval na
tamkajšnji ekonomski srednji šoli.
Kasneje je pridobil tudi univerzitetno
izobrazbo in postal profesor zgodovine in geografije na slovenjgraškem
šolskem centru, kjer je poučeval vse
do upokojitve leta 1996.
Tudi po upokojitvi je še vedno akti-

ven v številnih društvih in odborih,
kjer je s svojim delom pomembno
vplival na razcvet kulturno-zgodovinske dediščine Slovenj Gradca, za
kar so se mu Slovenjgradčani oddolžili s podelitvijo naziva častnega
občana.
Na svojega rojaka pa so ponosni tudi
vaščani Sušaka, kamor se Potočnik zelo rad vrača, da obišče svojo
sestro Marijo, ki živi v Potočnikovi
rojstni hiši (po domače Iveći), na
katero ga vežejo številni nepozabni
spomini. Večkrat je sodeloval na
raznih krajevnih slovesnostih, pomagal pa je zbrati tudi zgodovinske
podatke za knjigo Sušak nekoč in
danes ob 60. obletnici požiga vasi.
Vaščani Sušaka se ga spomnijo predvsem kot domoljubnega rojaka, ki se
vedno znova vrača v svoj rodni kraj
in z veseljem poprime tudi za vsako
kmečko opravilo. III

AKTUALN O

Domačinu Jožetu Potočniku, prof.,
je Mestna občina Slovenj Gradec ob
občinskem prazniku 19. septembra
podelila najvišje občinsko priznanje
naziv častnega občana.
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veljavni
Davþni prihodki Nedavþni prihodki Kapitalski prihodki Donacije
8.312.979
1.366.410
3.283.786
Veljavni pro
Rebalans I
8.330.752
1.618.916
3.338.188

14.000
14.000

Transferni prihodki
3.956.999
1.968.539

DRUGI REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008
Drugi rebalans proračuna za leto 2008
je bilo potrebno izdelati zaradi spremembe višin in virov prihodkov, predvsem pa zaradi sprememb sredstev,
namenjenih pomoči oškodovancem
in sanaciji objektov po avgustovkem
neurju s točo ter nekaterih neuspelih
javnih razpisih za izvajanje večjih investicij v občini.

8.312.979

3.283.786

O BČINSKI o dmevi

3.956.999

3.338.188

1.968.539

1.618.916
1.366.410

Z drugim rebalansom se načrtuje sredstva v višini 19.028.594 €, kar je za
11,2% manj v primerjavi s prvim rebalansom. Razlika oz. presežek odhodkov
nad prihodki znaša 3.917.838 € in se pokriva s kreditom v višini 1.034.657 € ter
sredstvi na računu iz preteklega leta v
višini 2.883.181 €. Investicijski odhodki
in transferi se glede na spremenjeno
izvajanje investicij znižujejo iz 64% na
58% . Ne glede na nekaj nižji delež pa je
rebalans še vedno razvojno naravnan.
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Rebalans II - Prihodki
8.330.752

14.000
Davþni
prihodki

Nedavþni
prihodki

Kapitalski
prihodki

Veljavni proraþun
Rebalans II

14.000

Donacije

Transferni
prihodki

nistrstvo za okolje in prostor je za ta
OŠ DK in rekonstrukcije šolskih kuhinj).
namen nakazalo občini sredstva v višini
Omenjena sredstva se načrtuje v letu
% planiranih prihodkov odpade na davþne prihodke,
135.000 €.
2009.- V 54
letošnjem
letu se ne načrtuje
sredstev Ministrstva za zdravje za soNa področju požarne varnosti se znifinanciranje defibrilatorja, načrtuje pa
žujejo sredstva za požarne straže, pose sredstva Ministrstva za kulturo za
večujejo pa se sredstva za delovanje
sofinanciranje dvigala v Knjižnici Makse
občinske gasilske zveze. Znižujejo se
Samsa v višini 37.688 € in za ureditev
Z rebalansom se načrtuje obseg prisredstva namenjena Društvu za razvoj
viteške
dvorane
na
gradu
Prem
v
višini
hodkov v višini 15.270.395 €, kar je za
podeželja med Snežnikom in Nanosom
24.000
€.
Rebalans
vključuje
tudi
sred9,8% oz. za 1.663.779 € manj kot so bili
za sofinanciranje izvedbe projektov.
stva Vlade za sanacijo strehe zobne amnačrtovani prihodki z veljavnim rebaV letošnjem letu se načrtuje 36.074 €
bulanta
v
višini
26.000
€.
Znižujejo
se
lansom za leto 2008.
razlika se načrtuje v letu 2009 iz občinsredstva
iz
državnega
proračuna
iz
sredPovečujejo se prihodki iz naslova obresti
skih in državnih sredstev. Znižujejo se
stev EU za 67%, in sicer za sofinanciranje
na vezavo sredstev pri bankah, najemsredstva za cestno infrastrukturo (proizgradnje
kanalizacije
in
čistilne
naprave
nin in uporabnin za poslovne prostore
metna ureditev na območju Vidma, ZD
v Hrušici v višini 899.320 € in na Baču v
Doma na Vidmu, sredstev Ministrstva za
in OŠ, ureditev industrijskih con, Prešervišini
397.897
€.
Omenjeni
investiciji
se
javno upravo za odškodnino po razlasnove ulice, Rozmanove ulice, povezobosta
izvajali
v
naslednjem
letu.
titvi zemljišča na mejnem prehodu
valne poti Topolc, ureditev pločnikov in
Starod. Sredstva krajevnih skupnosti se
avtobusnih postajališč, sanacija plazov)
Odhodki
se
z
rebalansom
načrtujejo
povečujejo za prejeta sredstva iz naslova
in za projekte s področje turizma (turisv
višini
19.028.954
€,
kar
je
za
11,2%
vračila sredstev za vlaganje v telekomutična središča, investicijsko vzdrževanje
oz. za 2.407.493 € manj od načrtovanih
nikacijsko omrežje in drugih prihodkov v
na Sviščakih, oglaševalne in pozdravne
odhodkov
v
prvem
rebalansu.
višini 41.657 €. Drugi nedavčni prihodki
table). Izvedba omenjenih projektov se
Z rebalansom se načrtuje dodatna sredse povečujejo tudi iz naslova odškodje pričela v letošnjem letu in se bo nastva
za
materialne
stroške
občinske
nine zavarovalnice za sanacijo kritine na
daljevala v letu 2009. Črtajo se sredstva
uprave.
V
okviru
sredstev
za
civilno
zašolskih objektih (OŠ Pregarje, VVE in OŠ
za sofinanciranje regijskega zbirnega
ščito se del sredstev namenja za plačilo
Antona Žnideršiča ) v višini 49.722 €.
centra za komunalne odpadke v višini
stroškov ob odpravi posledic neurja v
112.109 € (lokacija še ni dogovorjena).
mesecu
avgustu.
Glede
na
omenjeno
Znižujejo se transferni prihodki za 50%
Povečujejo se sredstva za izvedbo ekoškodo, ki je močno poškodovala staoz. 1.988.460 € (državna sredstva za soloških otokov. Znižujejo se sredstva za
novanjske
in
gospodarske
objekte
se
financiranje ureditve struge in sanacije
kanalizacijo Topolc, kanalizacijo in čispovečuje tudi proračunska rezerva iz
zajede na Betuli, intervencijska sredstva
tilno napravo Hrušica in Bač ter komunačrtovanih
17.000
na
114.153
€.
Miv višini 105.600 € za elektroinstalacije v
nalno urejanje S-13 v višini 2.103.679 €.
Začetek omenjenih investicij se načrtuje
v letu 2008, nadaljevanje v letu 2009.
Rebalans II - Odhodki
Znižujejo se tudi sredstva za vodovod
Topolc in za nakup zemljišč.
13.033.838
10.253.289

Veljavni proraþun
Rebalans II

4.079.882
4.036.294
3.957.564
3.609.533
835.512 659.489
Tekoþi odhodki Tekoþi transferi
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Investicijski
odhodki

Investicijski
transferi

Povečujejo se sredstva za rekonstrukcijo
dvigala v knjižnici in sredstva na področju
predšolske vzgoje (za 178.812 €) zaradi
organiziranja dveh novih oddelkov vrtca
in višjih stroškov ogrevanja ter na področju osnovnega šolstva (za 324.839 €),
in sicer za ureditev treh šolskih kuhinj in
zamenjave kritine na šolskih objektih. V
letošnjem letu se znižujejo sredstva za
izvedbo požarnih stopnic v OŠ Dragotina
Ketteja in za rekonstrukcijo OŠ Jelšane,
ker se dela nadaljujejo v letu 2009. III

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št.
101/2008 z dne 24. 10. 2008 in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica objavila

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev
»VESELI DECEMBER 2008«
v Občini Ilirska Bistrica.
Predmet razpisa oz. sofinanciranja so trije sklopi
prireditev:
1. izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju sv. Miklavža,
2. izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju božiča in novega leta (dedek Mraz) za vse
predšolske in osnovnošolske otroke Občine Ilirska
Bistrica,
3. izvedba osrednje prireditve silvestrovanja in
spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 10. novembra
2008, do 10. ure. Razpisna dokumentacija je od
dneva objave do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica in na
spletni strani Občine (www.ilirska-bistrica.si). Odpiranje ponudb bo 10. novembra 2008 ob 12. uri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo
po telefonu: 05/714 13 61, kontakna oseba: Tanja
Šajina, ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirskabistrica.si.

KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/71 10 671
Faks: 05/71 10 672
E-naslov: martina.vrh@kp-ilb.si

• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

• VODOVOD
Dežurna črpalnica v zvezi z vodovodom
Prijava okvar, ki nastanejo na vodovodu

05/711 06 84

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA
• ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE GLOBOVNIK
Urnik zbirnega centra Globovnik
ponedeljek, sreda in petek
torek in četrtek
sobota

O BČINSKI o dmevi

RAZPORED DEŽURNIH SLUŽB ZA OPRAVLJANJE KOMUNALNIH STORITEV
DOBITE 24 UR NA TEL. ŠT. 05/71 10 673

041/651 305
041/ 383 325
od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00
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Ureditev črpališča Kraljevi hrib
Kot smo poročali že v prejšnji številki, se je konec septembra zaključila izgradnja vodovodnega
omrežja v Novokračinah, Novi vasi
in Sušaku, ki so s tem priključene
na javno vodovodno omrežje. V
okviru prve faze projekta Visoki
Kras pa so bila izvedena tudi gradbena dela pri obnovi črpališča Kraljevi hrib.
Na samem objektu črpališča so zamenjali okna in vrata, strešno kritino
in žlebove ter obnovili fasado. V notranjosti objekta so zamenjali vrata
in talne ploščice ter prebelili stene,
uredili pa so tudi zunanjo okolico
objekta.
Vrednost investicije za obnovo objekta črpališča Kraljevi hrib znaša
nekaj manj kot 76.800 evrov. Prihodnje leto pa občina načrtuje še

zamenjavo dotrajanih vodnih črpalk
in elektroinstalacij znotraj črpališča.
Projekt delno financira Evropska
unija iz sredstev evropskega sklada
za regionalni razvoj, ki se izvaja
v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013

s prednostno usmeritvijo razvoja
obmejnih območij s Hrvaško. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije
v višini 85 % upravičenih stroškov
in delno namenska sredstva iz državnega proračuna v višini 15 %
upravičenih stroškov. Občina Ilirska
Bistrica prispeva stroške DDV-ja. III

Prehod za pešce na gregorčičevi končno varen
V mesecu oktobru so po številnih
zapletih in usklajevanjih končno
stekla dela za ureditev prehoda
za pešce na Gregorčičevi cesti pri
odcepu za Zdravstveni dom in OŠ
Dragotina Ketteja. Prehod je tako
končno urejen v skladu s predpisi, s
tem pa je izboljšana tudi prometna
varnost.

okolje in prostor

V okviru investicije, ki znaša okrog
40.000 evrov, so prehod osvetlili s
signalizacijo, postavili fiksne stebričke na odcepu proti Hribu svobode
in zamenjali poškodovane robnike v
smeri proti Trnovemu.
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Leta 2005 je Občina Ilirska Bistrica
izdelala elaborat Osvetlitev in ureditev prehodov za pešce v Občini Il.
Bistrica, ki sta ga potrdila tudi občinski svet in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ureditev
omenjenega prehoda za pešce pa je
bila uvrščena kot prednostna, saj se
je na tem prehodu v preteklosti zgodilo že več prometnih nesreč, ena
celo s smrtnim izidom. Leta 2006 je
bila izdelana projektna dokumentacija, vendar zaradi nasprotovanja
nekaterih prebivalcev ob tej cesti do
izvedbe projekta ni prišlo. Za ureditev in osvetlitev prehoda v skladu s
predpisi je bilo namreč potrebno zaBISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

preti cesto, ki se pri prehodu odcepi
proti Hribu svobode, sam prehod pa
premakniti nekoliko nižje.
Po dolgotrajnih usklajevanjih z Direkcijo za ceste in krajani (prišlo je
tudi do peticije) ter preprojektiranju
je občina v začetku letošnjega leta
končno uspela pridobiti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo
ureditve prehoda. Ureditev je bila
nujna predvsem zato, ker je pretočnost prometa na tej cesti zelo velika,
v neposredni bližini pa se nahajata
tudi zdravstveni dom in šola, iz katere učenci pogosto prečkajo cesto

na poti na Hrib svobode.
Kot je poudaril Ivan Barba, vodja
oddelka za gospodarsko infrastrukturo v občinski upravi, so na občini
temeljito pretehtali obe možnosti
(ureditev ali pa ukinitev prehoda za
pešce) in se odločili za prvo, ki pomeni tudi večjo varnost pešcev in
drugih udeležencev v prometu. Odločitev je potrdil tudi občinski svet.
Ob tem pa se zavedajo, da je zaradi
zapore ceste, ki vodi na Hrib svobode, potrebno urediti in razširiti
dostopno cesto z druge strani, kar
pa načrtujejo v naslednjem letu. III

Obnovljena streha cerkve na Brcah
Vaščani so že več let razmišljali o
obnovi cerkve Sv. Duha na Brcah, ki
je bila zaradi dotrajanosti ostrešja
v slabem stanju. Potem ko jim je
uspelo zbrati tudi dovolj finančnih
sredstev, so se letos septemba lotili
obnove celotnega ostrešja cerkve
in zamenjave strešne kritine na
cerkvi in zvoniku. Pomembno pridobitev je v soboto, 11. oktobra,
blagoslovil bistriški župnik in dekan
Gabrijel Vidrih, ki je tudi daroval
sveto mašo, posvečeno obnovitvenim delom.
Kot je povedal Feliks Peternelj,
predsednik vaške skupnosti Brce,
vrednost investicije znaša 13.000
evrov, od tega so 3.300 evrov pridobili iz občinskih sredstev za obnovo
kulturnih spomenikov, 1.200 evrov
je daroval izseljeni domačin Jože
Renko iz Avstralije, nekaj pa so s
prispevki zbrali sami vaščani – teh
je le 35 – vendar so veliko prispevali
tudi s prostovoljnim delom, kar je
po besedah Peternelja dokaz, da se
da s složnostjo veliko narediti. Svoj

delež v materialni in finančni obliki
je prispevala tudi bistriška župnija,
razliko pa je založila krajevna skupnost. Da so dela tekla nemoteno, je
skrbel predsednik KS Rečica Alojz
Kastelic.
V bližnji prihodnosti nameravajo

prepleskati tudi notranjost cerkve,
tako da bo ta dobila celovito podobo. Po maši in blagoslovu, ki se ju
je udeležil tudi bistriški župan Anton
Šenkinc, so vaščani pripravili pogostitev.III

V letošnjem letu mineva 90 let od
smrti znanega slovenskega pilota,
pripadnika vojnega letalstva nekdanje Jugoslavije in borca med
NOB, Josipa Križaja, ki je strmoglavil 8. oktobra 1948 na območju
Jarmovca tik ob slovensko-hrvaški
meji.
OŠ Podgora Kuteževo je tudi letos
ob obletnici Križajeve smrti organizirala obisk spominskega obeležja na Jarmovcu, ki so ga v spomin
padlemu letalcu postavili leta 1989.
Poleg predstavnikov OŠ Podgora Kuteževo se je spominske slovesnosti
udeležil tudi Vojko Čeligoj, ki je bil
pobudnik in vodja odbora za postavitev obeležja, in člani postojnskega
aerokluba: Ado Milostnik, Janko
Muha, Božidar Slavec, Vinko Doles
in Drago Gabriel, predsednik zbora
letalskih veteranov Slovenije in član
zbora vojaških pilotov Slovenije, ki
je na kratko predstavil Križajevo bogato letalsko pot, žal prezgodaj zaključeno.

Po podatkih Gabriela naj bi Križaj
tistega usodnega dne dobil nalogo,
da preveri vremenske razmere nad
Istro, kjer so potekali manevri jugoslovanske vojske. Zaradi megle
in oblačnosti je poletel proti morju,
ko mu je zmanjkalo goriva in je strmoglavil na območju snežniških gozdov tik ob sedanji slovensko-hrvaški
meji.
Križaj se je rodil leta 1911 v Koprivi
pri Sežani. Po mnenju Gabriela ga
lahko ga postavimo ob bok najbolj
znanim primorskim letalcem, kot je
prvi slovenski pilot Edvard Rusijan.
Šolal se je na pilotski podoficirski
šoli v Italiji, nato pa je leta 1932 kot
zavedni Slovenec pobegnil v Slovenijo oz. takratno Kraljevino SHS.
Med špansko državljansko vojno je
sodeloval tudi v španskem republikanskem letalstvu. »Akrobacije, ki
jih je izvajal s svojim letalom na mitingih po vsej državi, so navduševale
tisoče gledalcev,« je opis Križajeve
kratke, vendar bogate letalske ka-

Člani postojnskega aerokluba in
učenci OŠ Kuteževo ob obeležju

riere zaključil Gabriel. Leta 1980 so
mu na letališču v Portorožu posvetili
doprsni kip, po njem pa se imenuje
letališče v Ajdovščini. III
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Poklon padlemu letalcu na Jarmovcu
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MESEC POŽARNE VARNOSTI
Dan odprtih vrat PGD Knežak
V okviru meseca požarne varnosti
so domača gasilska društva pripravila številne aktivnosti. Člani PGD
Knežak so 17. in 18. oktobra organizirali dan odprtih vrat, in sicer v
petek za učence OŠ Knežak, v soboto pa so izvedli požarno vajo, ki
je pritegnila pozornost vaščanov.
Zagorelo je namreč v kotlovnici poslovno-stanovanjskega objekta v
Knežaku, kjer deluje pošta. 19 gasilcev na čelu s poveljnikom Janezom
Kastelicem, ki so na mesto požara
prihiteli kar s tremi gasilskimi vozili,
se je uspešno spopadlo z ognjem.
Presenetil jih ni niti ponesrečeni
občan, ki je obtičal v kotlovnici.

odmevi i z naši h krajev

Po uspešno izvedeni vaji pa je sledila
otvoritev prve gasilske fotografske
razstave s pomenljivim naslovom
Še smo tovariši, ki jo je pripravil
Stojan Spetič, član PGD Knežak in
Foto kluba Sušec. Razstavljenih je
26 izvirnih fotografij, ki prikazujejo utrinke z gasilskih intervencij v
požarih in z gasilskih vaj ter drugih
dogodkov. Prevladujejo fotografije
s požarov v naravi, ki so tudi tema
letošnjega meseca požarne varnosti.
Kot je povedal predsednik PGD Knežak Erik Delost, se največ požarov
zgodi prav v naravi predvsem zaradi
človeške malomarnosti.
»Brez tovarištva pri gasilcih
enostavno ne gre. Ko mu je javljen
poziv na pomoč, tudi sredi noči, tovariš ne razmišlja, komu gori, temveč le, kako bo čim prej pomagal. Ne
razmišlja niti, ali se mu to izplača.«
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Erik Delost in Stojan Spetič na otvoritvi razstave

V teh nekaj stavkih avtor odkriva
bistvo in sporočilo razstave, ki bo na
ogled do konca novembra.
Otvoritve razstave se je udeležil
tudi župan Anton Šenkinc, ki je
čestital Spetiču za razstavo in gasilcem za uspešno izvedeno vajo, s
katero izboljšujejo požarno varnost
in skrbijo za pripravljenost. Kneški
gasilci so v oktobru nadaljevali tudi
s sečnjo borovcev za požarno preseko, s katero poskrbijo, da se ogenj
v naravi ne razširi. Poleg tega so v
sodelovanju s KS Knežak zamenjali
dotrajano azbestno kritino na gasilskem domu. Del sredstev za investicijo v vrednosti čez 20.000 evrov je
prispevala KS iz namenskih sredstev
za vaške domove, preostali del pa
gasilsko društvo.

Aktivnosti PGD Ilirska Bistrica
V mesecu požarne varnosti so bili v
PGD Ilirska Bistrica zelo dejavni. Na
semanjem dnevu, 16. oktobra, so
mimoidoče informirali o nevarnostih
požarov v naravi, delili so tudi izobraževalno-informativne letake. Letos je
društvo gostilo izvedbo pokazne vaje
članic Gasilske zveze, ki se je odvijala
v samem mestu Il.Bistrica.
Največji poudarek pa so letos v
društvu namenili mladim, saj so na
OŠ Dragotina Ketteja izvedli Dan
gasilcev za učence Kettejeve in Žnideršičeve šole, predšolske otroke pa
so povabili v svoje prostore. Otroci
so si pod vodstvom gasilcev ogledali
vozila za požare v naravi in tehnično
reševalno vozilo, se pomerili v podiranju tarče z vodnim curkom, se
informirali o nevarnosti požarov v
naravi, barvali gasilske pobarvanke,
najpogumnejši pa so poskusili uporabo opreme in orodja gasilcev: dvigala, brentače, izpuhalnike.
Člani društva so v sklopu gobarskega
praznika na Pregarjah pripravili delavnico praktičnega prikaza gašenja
z ročnimi gasilnimi aparati ter skupaj z vaščani izvedli vajo gašenja
gorečega objekta. Sodelovanje s
krajevno skupnostjo se je pokazalo
kot zelo dobro, ker tako vaščani pridobijo veliko novega in zelo uporabnega znanja, ki ga lahko uporabijo v
primeru nesreče pred prihodom gasilcev. III Špela Brožič in Katja Kirn
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Gasilke izvedle pokazno vajo
V okviru aktivnosti meseca požarne varnosti so članice Gasilske
zveze Ilirska Bistrica v nedeljo, 19.
oktobra, v središču mesta izvedle
pokazno vajo reševanja ponesrečencev in gašenja stavbe. V vaji so
sodelovale članice prostovoljnih gasilskih društev Podgora - Podgraje,
Vrbovo in Ilirska Bistrica. Glavni cilj
vaje je bil izboljšati pripravljenost
članic za ukrepanje ob nastanku
požara ali druge vrste nesreče ter
preveriti in izboljšati usklajenost
skupnega delovanja v bistriški GZ.
Pokazna vaja se je odvijala na Placu v
središču mesta, kjer je pri adaptaciji
stare stavbe zaradi nepazljivosti delavcev v prvem nadstropju prišlo do
eksplozije, ki je povzročila rušenje
dela prostora. Poškodovani sta bili
dve osebi. Prišlo je tudi do požara.
Članice so se srečale s sprejemanjem in izdajanjem povelij, z zavarovanjem kraja nesreče, rokovanjem
z ročnimi radijskimi postajami,
izvedbo aktivne in pasivne obrambe,
z zagotavljanjem požarne vode, nudenjem prve pomoči, rokovanjem s
tehnično in gasilsko opremo in z organiziranjem logističnih potreb.

Uspešno in zanimivo vajo gasilk si je ogledalo veliko obiskovalcev

Izvedena vaja je bila prva vaja, na
kateri so v glavnem samostojno sodelovale same ženske članice. Vajo
so izvedle brezhibno in bile pohvaljene tako s strani Roberta Tomšiča,
poveljnika GZ Ilirska Bistrica, in mentorjev, ki so članice usposabljali, kot
tudi obiskovalcev, ki so si v velikem
številu z zanimanjem ogledali gasilke
med reševalno akcijo.

Članice si v prihodnje želijo vsaj enkrat letno podobno izvedbo skupne
pokazne vaje vseh prostovoljnih
gasilskih društev v občini Ilirska
Bistrica, saj se ob tako zastavljenih
vajah tudi veliko novega naučijo. Ob
nepričakovanih in večjih naravnih
nesrečah pa je pomoč članic še kako
zaželena. III Špela Brožič

Policisti na usposabljanju

Usposabljanja, ki so se pričela na
Policijski postaji Cerknica, so v prvi
vrsti zajela pravno podlago s tega
področja, osnove gorenja, osnove
gašenja ter podrobnejše opise vseh
vrst gasilnikov (npr. na prah, CO2,
peno in vodo).
Da pa ne bi ostalo le pri teoriji, je
bilo ob zaključku policistom praktično predstavljeno gašenje vnetljive tekočine z uporabo gasilnikov
na prah in CO2. Seveda sam prikaz ni
pomenil konca usposabljanja, mnogi
so namreč poskusili, kako je, če gasiš
tovrsten požar ob prisotnosti vročine, vetra in dima.

Usposabljanje je kasneje potekalo
tudi v Postojni, Ilirski Bistrici in Jelšanah. Policisti so bili, glede na tematiko letošnjega meseca požarne
varnosti, posebej poučeni tudi o
požarih v naravi, ki, glede na statistiko, predstavljajo večino vseh

požarov. Mnogi so bili nad izvedbo
usposabljanja zelo prijetno presenečeni, hkrati pa tudi zadovoljni, saj
so s seboj odnesli znanje, ki jim bo
služilo tako v poklicnem kot tudi v
zasebnem življenju. III Erik Delost,
PU Postojna
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008
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Mesec oktober, ki je v gasilskih
vrstah že dolgo poznan kot mesec
požarne varnosti, je bil letos obarvan tudi »modro«, saj so se na tem
področju usposabljali tudi policisti
iz celotne Policijske uprave Postojna.
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Bistriški bridž klub praznuje 40 let
Bridž klub Ilirska Bistrica ob 40. obletnici ustanovitve prireja primorsko parsko prvenstvo v bridžu, ki
bo potekalo v torek, 4. novembra
2008, v Ilirski Bistrici v prostorih
okrepčevalnice Grill Danilo s pričetkom ob 17.30. V klubu pričakujejo, da se bo tekmovanja udeležilo
okrog 50 igralcev iz Postojne, z
Obale, iz Sežane, Nove Gorice in
Ilirske Bistrice.
Ob letošnjem jubileju se člani kluba
želijo s tem prvenstvom, ki se ga
bodo udeležili igralci bridža s cele
Primorske, pokloniti tudi številnim
igralcem, ki jih ni več med njimi.
Pomemben in zanimiv je podatek,
da je bil bistriški bridž klub ob ustanovitvi – 8. oktobra 1968 – prvi tovrstni klub na Primorskem in tretji v
Sloveniji.
Tega leta so na ustanovnem občnem
zboru izvolili delovno predsedstvo,
ki so ga sestavljali: predsednik Aleksander Ličan, Dimitrij Grlj (tajnik),
Edo Lenarčič (član) in zapisnikar Julijan Gržina. Na ustanovnem zboru
je bilo poudarjeno, naj se uveljavi
turnirski način igranja bridža, po-

Fotografija je bila posneta na turnirju bridža v spomin Vilka Kledeta v Postojni,
na katerem Bistričani vedno sodelujejo

sebno skrb pa naj vodstvo kluba posveča začetnikom in simpatizerjem,
predvsem mladim. In prav s tem
turnirjem, ki ga prirejajo ob 40-letnici delovanja, želijo tudi širšemu
občinstvu predstaviti to dokaj nepoznano, vendra izjemno zanimivo
igro s kartami in medse privabiti
nove člane.
Bridž je miselna igra s kartami, ki je
v svetu zelo razširjena. Lahko bi jo
primerjali s šahom, saj je za to ple-

menito igro napisano ogromno literature. Za razvoj bridža v Sloveniji
skrbi Bridž zveza Slovenije, ki je povezana tudi z asociacijami v Evropi
in drugod po svetu. Zveza organizira
državna parska in moštvena prvenstva, najboljši igralci pa se pomerijo
na evropskih in svetovnih prvenstvih
ter olimpijadah. Bistriški bridž klub
trenutno šteje 15 članov, ki se na
igralnih večerih dobivajo vsak drugi
torek v Postojni in Ilirski Bistrici. III

odmevi i z naši h krajev

OBELEŽILI SMO SVETOVNI DAN TURIZMA
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Člani KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij
že nekaj let sodelujejo v projektu
Turistične zveze Slovenije »Moja
dežela – lepa in gostoljubna«. V ta
namen organizirajo krajevno tekmovanje. Iztek letošnjega je sovpadel s svetovnim dnevom turizma, ki
so ga v Harijah izkoristili za temeljito čiščenje vasi in društvenih prostorov.
Dan za tem je za obiskovalce odprla
vrata kmetija Sanabor, v popoldanskem času pa so v prostorih nekdanje šole odprli razstavo najlepših
poljščin letošnje letine, krompirjevih
jedi in likovnih izdelkov društvenega
podmladka.
Krajanom, ki so se še posebej izkazali pri urejanju domačij, a hkrati
niso pozabili na urejenost javnih površin, so podelili posebna priznanja.
Priznanja so prejeli: Olga Pirnat,
Marija Hrvatin, Alojzija Jelerčič,
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

Milena Boštjančič, družine: Samsa,
Lavrenčič in Zadnik ter Kovačevi
(Harije 14 in 14 a).
Podelitev

je

spremljal

kulturni

program, ki so ga sooblikovali Jasenski oktet, igralska skupina Harije,
Brštulin banda in ansambel Čebokli.
Projekt je sofinancirala Občina Ilirska Bistrica. III Alenka Penko

aktivnosti TURISTIČNega DRUŠTVa
Turistično društvo Ilirska Bistrica v
okviru praznovanja 110-letnice delovanja pripravlja več aktivnosti,
s katerimi želijo obeležiti ta visoki
jubilej. Poleg Bistriške pešpoti, ki
so jo prvi pohodniki prehodili v soboto, 18. oktobra, pa so pripravili
tudi projekt oživitve mestnega botaničnega parka.
Kot je povedala Vojka Lenarčič, tajnica bistriškega turističnega društva, je Bistriška pešpot namenjena
ljudem, ki kaj dajo na svoje zdravje,
hkrati pa je tudi domoznansko poučna, saj ob njej spoznamo delček
bistriške zgodovine.

Društvo je izdalo tudi zloženko, ki
predstavlja zanimive točke ob poti
in vsebuje tudi zemljevid z vrisano
potjo. Pripravljajo pa tudi brošuro
Domoznanska učna pot, kjer bodo
podrobneje predstavljene kulturnozgodovinske znamenitosti ob poti,
med drugim tudi pregled lastništva
starih hiš in dejavnosti od 2. polovice 18. do 1. polovice 20. stoletja.

Prireditve ob 110-letnici
delovanja društva
Projekt pešpoti bodo članice turističnega društva predstavile na prireditvi ob 110-letnici delovanja, ki
se bo odvijala 28. novembra ob 18.
uri v prostorih OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Ob tej priložnosti bodo izdali tudi šest različnih
razglednic z motivi Ilirske Bistrice in
znamko s slapovi Sušca.
Na isti dan ob 16. uri bodo v prostorih Območne obrtne zbornice Il.
Bistrica odprli razstavo ročnih del.
V društvu načrtujejo tudi izdajo knjige Naših 110 let, ki jo bodo predstavili 4. decembra v Knjižnici Makse
Samsa. Knjiga bo ponudila bogat
zgodovinski pregled delovanja druš-

Turistično društvo je pripravilo tudi projekt za oživitev mestnega parka

tva od začetkov pred 110 leti, ko je
bilo ustanovljeno Društvo za olepševanje Ilirske Bistrice, ki se je nato
preimenovalo v Hortikulturno društvo in kasneje v Turistično društvo.

Projekt oživitve
mestnega parka
Vsestransko dejavno društvo se je
pred kratkim s projektom za oživitev mestnega botaničnega parka
prijavilo na razpis v okviru programa
EGP in norveškega finančnega mehanizma za nevladne organizacije.
Iz sklada za nevladne in neprofitne
organizacije so jim že potrdili, da je
vloga popolna, kar pomeni, da se je
projekt uvrstil v nadaljnji postopek
ocenjevanja. Ali bodo iz sklada v ta
namen prejeli 50.000 evrov nepovratnih sredstev, za kolikor so zaprosili, pa bo znano v novembru.
V odboru za vodenje projekta poleg članic društva sodelujejo tudi
strokovnjaki s področja gozdarstva,
botanike, krajinske arhitekture,
gradbeništva in financ. Pri izvedbi
projekta pa bodo sodelovali tudi
Občina Ilirska Bistrica, KS Il. Bistrica
ter osnovni šoli Dragotin Kette in Anton Žnideršič. Za urejanje mestnega
parka je sicer zadolžena Krajevna

skupnost Ilirska Bistrica.
Kot je povedala Vojka Lenarčič, so se
za ta projekt v društvu odločili, ker
želijo, da bi bil mestni park prostor
za oddih, rekreacijo in učenje. Preimenovanje nekdanjega parka Nade
Žagar v današnji Kindlerjev park se
je zgodilo prav na pobudo Turističnega društva.
»To pa zato, ker menimo, da smo v
društvu prevzeli tudi del hortikulturne dejavnosti in dediščine domačina Kindlerja, ki je ta park postavil
na mestu nekdanjega odlagališča
odpadkov. Naša skrb je tudi čisto in
urejeno okolje,« pojasnjuje Lenarčičeva.
Projekt oživitve mestnega parka
obsega ureditev obstoječih poti in
vodnih površin v parku, zamenjavo
klopi in miz ter dopolnitev ponudbe
z igrali za otroke. Poleg tega bi popisali in opremili z napisnimi tablami
drevesne in rastlinske vrste, saj se v
parku nahaja čez 100 različnih vrst
rastlinja. V sodelovanju s šolami bi
pripravili tudi učno pot skozi park,
ki bi bila na voljo turistom in drugim
obiskovalcem za potrebe izobraževanja. III

BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Pot se začenja na Trgu maršala Tita
(na placu) v središču mesta in se nadaljuje v Guranji kraj, od tam pa se
povzpne na Črne njive, kjer je izhodišče za ostale pešpoti. Od Črnih njiv
vodi pot na Drago, kjer je Trnovsko
gradišče, nato pa se mimo kamnoloma spusti nazaj v staro mestno
jedro.
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5. ROMANJE KMETOV NA PONIKVO
Tudi letos je bilo na pobudo Tonja
Janežiča, svetnika SLS SKZ – Slovenske kmečke zveze pri KGZS OE
Postojna, ob sodelovanju posameznikov, organizirano skupno
romanje kmetov iz ilirskobistriške
občine na Ponikvo pri Šentjurju,
kjer je 12. oktobra potekal 5. tradicionalni shod kmetov pri njihovem zavetniku Antonu Martinu
Slomšku.

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Letošnje srečanje na Ponikvi je bilo
za nas romarje iz dežele pod Snežnikom še posebej lepo in prijetno, saj
se je na omenjeni shod odpravilo kar
za dva avtobusa romarjev. Srečanje
se je začelo v župnijski cerkvi sv.
Martina na Ponikvi, kjer je več tisoč
zbranim najprej spregovoril domači
župnik Miha Herman. Sveto mašo je
ob somaševanju duhovnikov daroval celjski škof msgr. Anton Stres. V
svoji pridigi se je spomnil na mnoge
preizkušnje, ki niso prizanesle marsikateremu kmetu. Poudaril je, da
naravnih nesreč in neurij sicer ni
mogoče preprečiti, vendar pa je zanje velikokrat kriv človek, njegova
nespamet zaradi neodgovornega in
pohlepnega ravnanja z okoljem.
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Pri darovanju maše je Špela Sedmak, mlada predstavnica ilirskobistriških kmetov, položila na oltar
jabolka in čebelje proizvode kot sim-

bolični dar vseh bistriških kmetov in
čebelarjev. Slavnostno noto pa so
prispevali tudi številni praporji, med
katerimi je bil tudi prapor Čebelarskega Društva Anton Žnideršič iz Il.
Bistrice v rokah praporščaka Cveta
Prosena. Prepevanje Tomaševe družine iz Metlike in akademskega pevskega zbora sv. Cecilije iz Ljubljane je
še posebej lepo zaznamovalo celotni
obred bogoslužja. Maši je pred cerkvijo sledila še pogostitev tamkajšnjih
društev kmečkih žena.
Sonce in lepa narava sta bila vzpodbuda za prenekaterega romarja, da
se je kar peš odpravil iz Ponikve po

Slomškovi poti na Slom. Tisti, ki tega
niso zmogli, pa so se lahko odpravili
na Slom z avtobusi in tako na bolj
posreden način občudovali Slomškovo Ponikvo v vsej njeni lepoti. Poleg ljudske pesnice Ivanke Uduč je v
kulturnem programu med svečano
akademijo pred Slomškovo rojstno
hišo nastopila še Jana Bezenšek, ki
je osvetlila Slomškovo družbeno delovanje in življenjsko pot. Navzoče
so nagovorili še župan Štefan Tiselj,
predsednik KGZS Ciril Smrkolj, prvi
predsednik Slovenske kmečke zveze
Ivan Oman, predsednik SLS Bojan
Šrot in predstavniki stanovskih organizacij. III Tonjo Janežič

Obvestilo o razpisih za podjetnike in kmete
Razvojni center Ilirska Bistrica v
sodelovanju z Društvom za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom obvešča podjetnike, kmete,
lastnike turističnih kmetij in vse, ki
se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, da so objavljeni javni razpisi
za naslednje ukrepe:
- povečanje gospodarske vrednosti
gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2008
(gozdna infrastruktura),
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009,
- podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane,
- podpora skupinam proizvajalcev
pri dejavnostih informiranja in pospeševanje prodaje za proizvode, ki so
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vključeni v sheme kakovosti hrane,
- podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev (na področju ekološke pridelave in predelave ter
proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil – zaščitena označba projekta, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost),
- ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja,
- obnova gospodarskih poslopij in
drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene ter trajnih
nasadov sadovnjakov, oljčnikov in
hmeljišč, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah v letu 2008,
- pomoč mladim prevzemnikom
kmetij za leto 2008 in 2009,
- zgodnje upokojevanje kmetov,
- podpora ustanavljanju in razvoju
mikro podjetij,

- diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,
- javno povabilo delodajalcem za
izvedbo projekta usposabljanja na delovnem mestu za leto 2008,
- garancije sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne
mere – doda se dva termina za predložitve vlog, in sicer 10. 11. 2008 in 5.
12. 2008.

Vsi omenjeni razpisi so objavljeni
tudi na spletni strani www.razvojpodezelja.si. Za dodatne informacije pokličite Razvojni center Ilirska
Bistrica – Majda Sanabor (05/71 01
385), Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom – Aleš
Zidar (031/339 789) in Območno
obrtno-podjetniško zbornico Ilirska
Bistrica – Alenka Volk (031/773
474). III

Čudežen svet zdravilnih rastlin
V četrtek, 13. novembra, bo ob 17.
uri v Pivki (OŠ Pivka) brezplačno
predavanje na temo Raba in zloraba zdravilnih rastlin. Na predavanju bo predstavljen tudi 35-urni
tečaj Poznavalec zdravilnih rastlin,
ki se bo na področju občin Pivka,
Ilirska Bistrica in Postojna odvijal v
novembru, decembru in januarju.

Šolanje za poznavalca
zdravilnih rastlin
Torej vsi, ki Vas zdravilne rastline
zanimajo, pridite na brezplačno

predavanje v četrtek, 13. novembra,
ob 17. uri v prostore OŠ Pivka. Udeleženci predavanja bodo imeli priložnost spoznati zanimive zdravilne
rože Notranjske oz. najbolj znane
zdravilne rastline, ki jih Slovenci že
od nekdaj uporabljamo. Na predavanju bo predstavljen tudi 35-urni
tečaj Poznavalec zdravilnih rastlin, ki
se bo na območju občin Pivka, Ilirska
Bistrica in Postojna odvijal v novembru, decembru in januarju. Tečaj organizira Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom v okviru
projekta LEADER +. S tem bo društvo
krajanom teh treh občin omogočilo
šolanje po znatno nižji ceni, kot je sicer na voljo. Za njihovo povabilo se
jim zahvaljujemo in Vas vabimo, da
se šolanja oz. predavanja udeležite v
čim večjem številu.
Na šolanju boste spoznali zdravilne

rastline v naravi na vrtovih, se naučili izdelovati iz njih pripravke po
tradicionalnih postopkih, se naučili
uporabljati sivo glino v kurativne
in preventivne namene, temeljito
preučili 60 zdravilnih rastlin, pridobili osnovne informacije o kemični
sestavi zdravilnih rastlin, spoznali
osnove masaže, se učili o načinih
pridelovanja zdravilnih rastlin in
izdelovanja čajnih mešanic za posamezna obolenja ali le dobro mešanico za dobro jutro. III Andrej Majes,
kmetija Plavica
Prijave na šolanje:
Učna kmetija Plavica: 040 725 240,
07 30 66259; Email: majes@siol.net;
info@plavica.si; www.plavica.si
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom: 031 339
789, info@razvoj-podezelja.si; www.
razvoj-podezelja.si III

VABILO K SODELOVANJU PRI
PROJEKTU KMETIJSKIH TRŽNIC
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom pričenja
z izvajanjem projekta »Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje
ustrezne infrastrukture za trženje
kmetijskih pridelkov in izdelkov«. Po
akcijskem načrtu projekta bodo v jesenskih in zimskih mesecih izvedena
izobraževanja za ponudnike na tržnicah in priprave na pričetek obratovanja tržnic na premičnih stojnicah
v aprilu 2009. Izobraževanja – delavnice se bodo izvajale v vseh treh
mestih, torej v Ilirski Bistrici, Pivki in

Postojni, izmenično po dogovoru z
udeleženci izobraževanj.

jene tudi na spletni strani društva
www.razvoj-podezelja.si.

V mesecu novembru se bo izoblikovala baza ponudnikov kmetijskih
proizvodov in izdelkov, ki naj bi tvorili osnovno ponudbo tržnic, zato
vabimo vse zainteresirane, ki želijo
kakorkoli sodelovati pri ustvarjanju
kmetijskih tržnic, da se oglasijo po
telefonu 031 339 789 (Aleš) ali pošljejo elektronsko sporočilo na info@
razvoj-podezelja.si. Podrobne informacije o projektu pa bodo objavl-

Prav tako vse zainteresirane vabimo
na uvodno Motivacijsko delavnico,
kjer se bodo poleg predstavitve izobraževanja obravnavale že prve konkretne zahteve po vzpostavitvi tržnic.
Delavnica bo potekala v četrtek,
20. novembra, v prostorih Srednje
gozdarske in lesarske šole na Tržaški 36 v Postojni s pričetkom ob
17. uri. Vabljeni k sodelovanju. III
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gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

V teh časih, ko zdravje postaja vedno
težje dosegljiva dobrina, vedno več
ljudi posega po spoznavanju zdravilnega v naši bližnji okolici. Ste se kdaj
vprašali, zakaj?
Vsako znanje, ki ga pridobimo, je
dragoceno za neko stvar. Podaljšati
nekomu življenje, mu olajšati bolečino in trpljenje, žalost bolezni
spremeniti v nasmeh zdravja – to so
modrosti, ki so jih stoletja patri in
menihi negovali v odmaknjenih sobanah in vrtovih samostanov.
Ta znanja, obogatena z zadnjimi
znanstvenimi odkritji, predstavljena
na preprost, vsakomur prijazen način, v naše kraje prinaša Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom, ki bo predavanje in šolanje organiziralo v sodelovanju z
zeliščarsko kmetijo Plavica iz Dolenjskih Toplic in Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica.
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BISTRIŠKI GLASBENIKI NA MADŽARSKEM
Strokovna ekskurzija z nastopom
učencev Glasbene šole Ilirska
Bistrica v Kecskemétu na Madžarskem je bila krona dolgoletnega
sodelovanja dveh prijateljskih glasbenih ustanov. Sodelovanje Glasbene šole Ilirska Bistrica in šole
Kodály Iskola iz Kecskeméta se je
začelo pred dvanajstimi leti s sodelovanjem ravnateljev obeh šol, g.
Laszla Balazsa in ge. Erzsébet Ladics
Tamásné. V tem času se je zgodilo
že kar nekaj obiskov ene in druge
šole, zadnji pa je bil obisk bistriških
glasbenikov na Madžarskem od 15.
do 20. oktobra.
Kecskemét je s preko 100.000
prebivalci eno večjih madžarskih
mest in leži 85 km jugovzhodno od
madžarske prestolnice Budimpešta.
Obenem je to središče površinsko
največje madžarske regije BácsKiskun, ki šteje okoli 550.000 prebivalcev. Mesto, bogato s kulturo,
premore tudi eno najuspešnejših
glasbenih šol v tem prostoru. Zato
je sodelovanje Glasbene šole Ilirska Bistrica s šolo Kodály Iskola iz
Kecskeméta našemu mestu lahko v
ponos.

šolstvo in šport

Udeleženci strokovne ekskurzije
so dodobra spoznali pogoje in način dela madžarskih kolegov, saj so
lahko sodelovali pri hospitacijah pri
pouku raznih inštrumentov in na
vajah priznanega šolskega pevskega
zbora. V šolski koncertni dvorani so
udeleženci ekskurzije lahko občudovali petje gostujočega deškega zbora
iz Kalifornije, na odru iste dvorane
pa so se na skupnem koncertu obeh
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Udeleženci strokovne ekskurzije pred mestno hišo Kecskemét

prijateljskih glasbenih šol občinstvu
predstavili tudi učenci Glasbene šole
Ilirska Bistrica. V prvem delu koncerta so nastopili domačini, učenci
inštrumentalnega oddelka glasbene
šole iz Kecskeméta. Sledil je nastop
učencev ilirskobistriške glasbene
šole. Predstavili so se: Helena Grbec
(balet), Tevž Sedmak (kitara), Sara
Cesnik (klavir, orgle), Jani Poklar
(saksofon), Robert Kruh (klavir), Ana
Penko (flavta) in Andraž Butinar (pozavna). Naši učenci so svojo nalogo
odlično opravili in dokazali, da je
ilirskobistriška glasbena šola, kljub
slabšim prostorskim pogojem, kot
jih imajo madžarski kolegi, po kakovosti primerljiva z njihovo.
Del strokovne ekskurzije je potekal
tudi v madžarski prestolnici Budimpešta. Ob ogledu mestnih znamenitosti 2,5-milijonskega velemesta

Bistriški glasbeniki med spremljanjem vaje pevskega zbora na šoli Kodály Iskola
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bo ostal v spominu obisk Citadelle,
od koder se razprostira prekrasen
pogled na mesto ob Donavi. Tik
ob Donavi pa stoji tudi ena najbolj znanih budimpeštanskih znamenitosti – madžarski parlament.
Impozantna stavba, zgrajena med
letoma 1885 in 1905 v novogotskem
slogu, ni le dom madžarske politike,
ampak je obenem tudi prekrasno
koncertno prizorišče. Da je dvorana
z mogočno kupolo s svojo akustiko
več kot odlično prizorišče koncertov,
so se udeleženci ekskurzije lahko
prepričali ob poslušanju izjemnega
koncerta madžarskih virtuozov, ki so
izvajali dela Vivaldija, Sain-Saensa
in Bacha. Še en dan je bil namenjen
obisku Budimpešte, in sicer poslušanju klavirskega koncerta ob 197.
obletnici rojstva Franca Liszta. V
dvorani nekdanje Akademije Franca
Liszta so nastopili mladi pianisti, ki
so izvajali pretežno Lisztova dela. Ob
tej priložnosti je bil organiziran tudi
ogled muzejske zbirke, urejene v
nekdanjem stanovanju omenjenega
skladatelja.
Petdnevni obisk Madžarske se je
zaključil s skupno večerjo, na kateri
so se udeleženci seznanili s še eno
posebnostjo te čudovite dežele.
Ker na šoli Kodály Iskola v Kecskemétu poučujejo tudi ljudske plese,
je plesni par iz omenjene šole slovenske prijatelje naučil osnove najbolj znanega madžarskega ljudskega
plesa, imenovanega čardaš. III Igor
Štemberger

Učenci uspešni pri mednarodnem
projektu Mladi in migracije
Učenci višjih razredov OŠ Antona
Žnideršiča, ki so želeli svoje znanje
pri predmetu zgodovina še nadgraditi, so se pred tremi leti pod
vodstvom mentorice Nadje Baša
vključili v mednarodni projekt
Mladi in migracije. Nagrada za
uspešno delo pa je bila udeležba
na zaključnem srečanju sodelujočih pri projektu, ki je potekalo
med 21. in 28. septembrom na
Norveškem.
Pri zgodovinskem raziskovanju na
temo Mladi in migracije, ki je potekalo v okviru dela z nadarjenimi
učenci, je v treh letih sodelovalo 20
učencev od 7. do 9. razreda OŠ Antona Žnideršiča. Čeprav so nekateri
med njimi medtem osnovno šolanje
že zaključili, jih je delo pri projektu
tako pritegnilo, da so nadaljevali
tudi kot dijaki.

s pomočjo sredstev Inštituta za slovensko izseljeništvo.

pri projektu: Oskarja Štrajna, Roka
Smrdelja in Nastjo Jursinovič.

Za sodelovanje pri projektu, ki ga je
financirala EU in je v Sloveniji potekal v sodelovanju z Inštitutom za
slovensko izseljeništvo, se je morala
mentorica Nadja Baša še dodatno
usposobiti. Raziskovalno delo so
začeli z izdelavo družinskih dreves,
tako da so iskali svoje prednike.
Nato pa so ugotavljali, koliko njihovih prednikov se je izselilo in kam.
Ko so to ugotovili, so z njimi navezali
stike in jim posredovali vprašalnik,
s pomočjo katerega so dobili odgovore na vprašanja, zakaj so emigrirali, kako je izseljevanje potekalo,
kako so se znašli v novi domovini in
podobno. Na podlagi teh intervjujev
so pripravili analizo in ugotovitve
objavili tudi v knjižici, ki so jo izdali

Zaključna prireditev projekta na
državni ravni je bila 17. septembra
v Ljubljani na SAZU, kjer so učenci
predstavili sadove svojega triletnega
dela. To pa je bilo očitno tako temeljito in uspešno, da so bili skupaj z
eno izmed ljubljanskih osnovnih šol
izbrani, da se udeležijo zaključnega
srečanja, ki je potekalo pod imenom
Svetovna vas (World Village) na
Norveškem. Na mednarodnem srečanju v idilični norveški vasici Tvait
se je zbralo po šest mladih raziskovalcev iz osmih evropskih držav. Ke
pa je bil pogoj za udeležbo starost
nad 15 let, se je mentorica povezala
z bistriško gimnazijo in na srečanje
povabila tri dijake, bivše učence OŠ
Antona Žnideršiča, ki so sodelovali

Na Norveškem so svojo državo morali predstaviti tudi s fotografijami
na štiri teme: ljubezen, smrt, gostoljubje in vera. »Od 500 prispelih
fotografij jih je na mednarodni razstavi sodelovalo le 27, od teh pa je
bilo kar sedem naših,« je ponosno
povedala Nadja Baša in dodala,
da bo ta razstava potovala po vsej
Evropi, zanjo pa se že zanimajo tudi
v ZDA. Udeleženci so vsak dan sodelovali tudi na delavnicah, kjer so
razpravljali o migracijskih problemih
in medkulturnem dialogu sodobne
Evrope predvsem znotraj EU. Predstavniki bistriške šole so pri tem izpostavili problem schengenske meje
in ilegalnih prestopov. Na zaključni
konferenci, ki so se je udeležili tudi
visoki predstavniki EU in Norveške,
so mladi sprejeli dekleracijo o medkulturnem dialogu in migracijah.
Kot je povedala Nadja Baša, pa že
razmišljajo o nadaljevanju projekta,
in sicer se nameravajo na šoli v sodelovanju z bistriško gimnazijo lotiti
raziskovalne naloge o migracijah
znotraj naše občine. Ugotavljati nameravajo, kako se priseljenci vključujejo v nov kulturni prostor, od kod
prihajajo, kako ohranjajo stike z domovino, in odgovarjati na še druga
zanimiva vprašanja. III
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Mentorica Nadja Baša z učenci, ki so sodelovali pri projektu Mladi in migracije,
na Norveškem
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Zamenjava v neurju poškodovanih
strešnih kritin v polnem teku
Potem ko je bila v septembru zamenjana poškodovana strešna kritina na OŠ Pregarje, so v oktobru
novo streho dobili tudi v bistriškem
vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča, trenutno pa poteka zamenjava kritine
na OŠ Antona Žnideršiča.
Kot smo že poročali, je bilo v avgustovskem neurju s točo poškodovanih
več objektov, ki so v lasti občine, najbolj pa dve šoli in vrtec. Ker so bile
salonitne kritine na teh objektih poškodovane skoraj v celoti, se je občina odločila za zamenjavo celotne
kritine.
Zamenjava 32 let stare salonitne kritine na stavbi vrtca je zaradi varnosti
otrok potekala v dveh fazah. V prvi
fazi so zamenjali kritino nad oddelki
1. starostnega obdobja, v drugi pa
nad starejšimi. Ker je bila v vrtcu, ki
ga obiskuje 178 otrok, med razkrivanjem strehe zaradi selitve otrok v
drugi del stavbe precejšnja prostorska stiska, so starše, ki imajo to možnost, zaprosili, naj njihovi otroci tisti
dan ostanejo doma. Kot je povedala
Nija Renko, vodja enote vrtca, so
starši zelo upoštevali navodila, saj je
v vrtec prišlo le 20 otrok, za kar se
jim še posebej zahvaljujejo.
Za varnost otrok bo poskrbljeno tudi
med izvajanjem del za zamenjavo
strešne kritine na OŠ Antona Žnider-

V oktobru je novo strešno kritino dobil tudi bistriški vrtec

šiča, ki so se začela konec oktobra
med šolskimi počitnicami. Najprej
bodo zamenjali kritino na spodnjem šolskem objektu, kjer so mlajši
učenci, nato pa še na zgornjem. Kot
je povedala Karmen Šepec, ravnateljica OŠ Antona Žnideršiča, bo
odstranjevanje salonitne kritine,
ki je najbolj nevarni del investicije,
potekalo med vikendom, tako da bo
poskrbljeno za varnost otrok.
Vrednost investicije zamenjave
strešne kritine na OŠ Pregarje znaša
nekaj manj kot 28.000 evrov, za vrtec pa okrog 82.000 evrov. Kot je
povedal Damjan Potepan, strokovni

šolstvo in šport

PLEZANJE NA UMETNI STENI
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Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica organizira plezanje na
umetni steni pod vodstvom alpinista, gorskega reševalca oz. planinskega ali mladinskega vodnika.
Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih med 17.30 in 19. uro.
K sodelovanju vabijo mlade in tudi
starejše planince, ki so željni novih
izzivov. Pogoji so:
- plačana članarina za tekoče leto,
- starost nad 7 let,
- poslušnost in disciplina,
- redno obiskovanje,
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

- mesečni prispevek 5 evrov.
Pred plezanjem poteka ogrevanje,
plezanju pa sledijo družabne igre.
Enkrat mesečno bo organizirano
srečanje z alpinisti, spomladi ob
ugodnem vremenu pa tudi plezanje
na pravi steni.
Prijave zbira planinska mentorica Darinka Dekleva (darinka.dekleva@
guest.arnes.si).
Pohitite, saj bo sprejetih le prvih 15
kandidatov. III

sodelavec v občinski upravi, predvidevajo, da bo vrednost del za OŠ Antona Žnideršiča znašala čez 100.000
evrov. V ta znesek ni vključena investicija zamenjave strešne kritine
na telovadnici, ki je predvidena do
konca leta oz. v začetku naslednjega
leta.
V letošnjem letu pa načrtujejo tudi
zamenjavo strešne kritine na zobni
ambulanti. Vlada je namreč že takoj po neurju za škodo na objektih zdravstvenega doma namenila
26.000 evrov, vrednost del na zobni
ambulanti pa je po popisu škode
ocenjena na 51.000 evrov. III

SVETOVNI DAN HOJE – FITOVE AKTIVNOSTI
Jesenska čutna pot na
OŠ Antona Žnideršiča

Gibalne aktivnosti v
bistriškem vrtcu

Učenci prve triade, oddelkov podaljšanega bivanja in oddelkov s prilagojenim programom smo že drugo
leto vključeni v mednarodni projekt
Fit »Svet gibanja, svet veselja«. Eden
izmed glavnih ciljev projekta je promocija gibanja za učenje in zdravje.
Moto, ki smo si ga izbrali na naši šoli,
se glasi »Gibanje vsak dan odganja
zdravnika stran.«

V vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča že
drugo leto sodelujemo v mednarodnem FIT projektu »Svet gibanja,
svet veselja«, ki vzpodbuja gibalne
športne aktivnosti otrok.

Otroci so iz listja izdelali jesensko
čutno pot

dnevu je bilo veselje gledati nasmejane in prepotene obraze otrok, ko
so po stopnicah zadenjsko prispeli
do cilja. Čutno pot so otroci dopolnjevali do konca meseca oktobra, na
aktivni sprehod pa se bodo z učiteljicami odpravili še večkrat.
Po uspeli jesenski čutni poti bomo v
mesecu maju pripravili tudi spomladansko čutno pot iz naravnih materialov, ki bodo na voljo v tem letnem
času. V sodelovanju s šolsko planinsko skupino načrtujemo v mesecu
decembru nočni pohod na Drago, na
katerega ste vabljeni vsi, ki skrbite za
svoje zdravje in imate radi gibanje v
naravi. III Marta Bratović, koordinatorica Fit projekta

Otroci so se imeli možnost seznaniti
z gibalnimi aktivnostmi s pomočjo
jesenskih plodov in naravnih materialov. Tako so hodili, se plazili, se
kotalili po mahu, koruzinju, storžih,
lubju in jesenskem listju. Skakali in
tekali so po hlodih. Z orehi, šiškami,
storži in kostanji so zadevali drevo.
Tekmovali so v vlačenju, nošenju
majhnih in velikih buč. Za popestritev so lovili dežne kaplje. 15. oktobra, ko obeležujemo svetovni dan
hoje, so šle vse vrtčeve skupine na
razne Fitove aktivne gibalne sprehode.
Tudi v bodoče načrtujemo podobne
gibalne aktivnosti, saj sta igra in gibanje najpomembnejša za otrokov
zdrav razvoj in zagotavljata osnovanje trdnih temeljev za redno
gibalno športno aktivnost kot življenjsko potrebo. III Tamara Vičič,
dipl. vzgojiteljica

Fitov aktivni sprehod: otroci so
zadenjsko hodili po stopnicah

Na Fitovem aktivnem sprehodu so
morali otroci opraviti deset nalog.
Začeli so s hojo po robniku, so pa
tudi sonožno skakali po stopnicah
navzgor, hodili po kamenju, kostanjih, storžih in suhem listju, na hrbtu
nosili sošolca, korakali, skakali z zidu,
hodili zadenjsko po stopnicah … Nekatere vrste gibanja je veliko otrok
prvič izvajalo. V sončnem in toplem

Spodbujanje gibalnih aktivnosti otrok se začne že v vrtcu
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Starše smo v začetku oktobra prosili,
naj pomagajo otrokom pri zbiranju
divjega kostanja, storžev in kamenja.
Zbrani material so otroci prinesli v
šolo v sredo, 15. oktobra, na svetovni
dan hoje. Iz zbranega naravnega materiala so izdelali jesensko čutno pot,
ki je bila sestavni del Fitovega aktivnega sprehoda. Pri oblikovanju čutne
poti so se s suhim listjem pridružili
tudi otroci iz vrtčevega oddelka, ki
gostuje na naši šoli.

Ker je pri našem vzgojno-izobraževalnem delu glavno vodilo ohraniti
dobro zdravstveno stanje otrok in
izboljšati gibalne sposobnosti otrok,
smo v mesecu oktobru organizirali
Fitovo čutno pot.
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NA OŠ JELŠANE PESTRO IN DELOVNO
Novo šolsko leto smo na OŠ Jelšane
kljub neustreznim delovnim pogojem in veliki prostorski stiski začeli
zelo pestro in delovno. Veselimo se
dograditve šole, ki je napovedana v
začetku leta 2009. V mesecih septembru in oktobru se je že zvrstilo
veliko športnih, kulturnih in drugih
aktivnosti. Začeli smo s prisrčno gledališko predstavo Zgodba za gumbe
v izvedbi gledališča Zapik iz Ljubljane.
Spoznali smo slovenskega izseljenca
Jožka Valenčiča iz Clevelanda, čigar
starši so iz Jelšan in Novokračin.
Obiskal nas je tudi policist, ki je
učence nižjih razredov in otroke iz
vrtca popeljal po poti od Jelšan do
Dolenj in jih poučil, kako se pravilno
prečka cesto. Pot je namreč zelo
nevarna, saj pločnikov ni, promet
pa je na tej magistralni cesti vedno
bolj gost, predvsem zaradi tovornih
vozil. Na sestanku Sveta šole smo
se pogovarjali, kje in kako začeti reševati ta problem. Za pomoč bomo
prosili tudi predstavnike KS Jelšane
in Občine Ilirske Bistrica. V okviru
celoletnega projekta Skupaj za varnost bodo učenci 3., 4., in 5. razreda
poslušali predavanja o prometu, petardah in nasilju, policist pa jim bo
razdelil kolesarske čelade, ki jih je
podarila Zavarovalnica Triglav.
Na šolskem tekmovanju iz logike so
se trije učenci uvrstili na državno
tekmovanje, ki bo konec oktobra.
Udeležili smo se tudi občinskega

Policist je učence poučil, kako se varno prečka cesto

tekmovanja Kaj veš o prometu in
osvojili 1. mesto, ki je naši šoli prineslo novo kolo. Sodelovali smo na
likovnem natečaju Kobilarna Lipica
in na Ex-tempore na Sviščakih. Poslušali smo predavanje farmacevtke
iz Ilirske Bistrice z naslovom Zdravila
in otroci, v okviru akcije varčnih žarnic, ki jih je zagotovila Regionalna
razvojna agencija, pa smo vsakemu
otroku razdelili po dve varčni žarnici
in se z njimi pogovarjali o nujnosti
varčevanja z električno energijo.
Učenci 8. in 9. razreda so na literarno-zgodovinsko-geografski ekskurziji po Dolenjski obiskali kraje,
ki so še posebej pomembni za kulturni razvoj Slovencev. 9. razred je v

okviru priprav na vpis v srednjo šolo
obiskal tudi Center za informiranje
in poklicno svetovanje v Postojni.
Skozi vse šolsko leto poteka več aktivnosti: eko bralna značka, angleška
in slovenska bralna značka, zbiranje
kartuš in starega papirja, priložnostne razstave ter priprave na različna tekmovanja.
Tudi v našem vrtcu je nekaj novosti.
KS Jelšane nas je finančno podprla in
omogočila nakup previjalne mize in
dveh lesenih mizic s stolčki za hranjenje ter nabavo lesene ograje, ki jo
bomo postavili okrog zelenega dela
igrišča in ga tako zavarovali, otrokom
pa preprečili dostop na parkirišče. III
Nika Stock, OŠ Jelšane

šolstvo in šport

LJUDSKA GLASBILA IN VIŽE NA OŠ PREGARJE
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V sredo, 15. oktobra, smo na OŠ Pregarje gostili glasbenika Tomaža Raucha, ki živi in ustvarja v Prekmurju.
Svoj uvodni pozdrav je začel z besedami: »Jaz sem Tomaž, za prijatelje
Tomi.« Takoj smo ga sprejeli medse,
saj je bil kot ljudski godec: dobrodušen, spontan, zabaven.
S seboj je pripeljal ogromno ljudskih
inštrumentov: nekaj smo jih poznali,
marskikaterega pa prvič videli in slišali. Različna glasbila (piščali, pojočo
žago, lončeni bas, oprekelj, drumle)
smo spoznavali tako, da nam je zaigral nanje. Večini učencev se je
naježila koža ob zvoku pojoče žage,
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

ki je spominjala na nekakšen krik iz
daljav.
Najzanimivejši del našega druženja
je bila delavnica, na kateri smo si
izdelali svoja inštrumenta: piščal,
imenovano nunalca, in stekleni bas.
Na koncu smo na svoja glasbila tudi
zaigrali in zapeli pesem Naša četica
koraka. Da pa ne bi spomin na prijetno druženje s Tomijem zbledel
iz našega spomina, smo na koncu
naredili še spominsko fotografijo.
III Učenke novinarskega krožka OŠ
Pregarje

OBČINSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU
Na letošnjem občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki je potekalo 16. oktobra na OŠ Dragotina
Ketteja v Ilirski Bistrici, je sodelovalo 47 učencev od 6. do 9. razreda
z vseh sedmih osnovnih šol v občini. Tekmovanje je namenjeno
osveščanju učencev o prometni
varnosti in odgovornem ravnanju v
prometu.
Učenci so se, razdeljeni v dve skupini po starosti (v prvi so bili predstavniki šestih in sedmih razredov, v
drugi pa osmih in devetih razredov),
najprej preizkusili v spretnostni
vožnji s kolesom pod budnimi očesi
svojih mentorjev, policistov, članov
bistriške Zveze šoferjev in avtomehanikov ter predstavnikov občinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, nato pa so morali
pokazati tudi teoretično znanje pri
reševanju testov.
Med mlajšimi učenci je uspelo največ
znanja in najmanj napak pri vožnji
na spretnostnem poligonu in v okolici šole zbrati Lanu Timoteju Ličanu
iz OŠ Podgora Kuteževo (mentorica
Vanja Tijan), drugo mesto je osvojil Rok Stopar iz OŠ Podgrad (mentorica Suzana Grlj), tretje pa Tadej
Boštjančič iz OŠ Pregarje (mentorica

Jadranka Čosić).
Med starejšimi je prvo mesto osvojil
Matjaž Jaksetič iz OŠ Antona Žnideršiča Il. Bistrica (mentorja Martina Jenko in Rihard Udovič), drugo
Matjaž Šajina iz OŠ Podgrad in tretje
Miha Urbančič iz OŠ Knežak (mentorica Anica Prosen).
Med mlajšimi učenci je bila najboljša
ekipa OŠ Podgrad pod mentorstvom
Suzane Grlj, med starejšimi ekipami

pa so se najboljše odrezali učenci
OŠ Jelšane pod mentorstvom Jožefa
Knafelca.
Ob koncu tekmovanja je učence in
njihove mentorje ter vse sodelujoče
pozdravila tudi ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ester Juriševič, vodja
tekmovanja Romeo Volk pa je učencem podelil medalje, pokale in diplome. Vsi tekmovalci so prejeli tudi
praktične nagrade, vsaka šola pa je
za nagrado dobila kolo. III

KLUB MALEGA NOGOMETA ILIRSKA BISTRICA
Fantje imajo voljo do treningov in
igranja nogometa, s tem pa se dviguje tudi kakovost igre. Samo neizkušenost in neuigranost jim je
preprečila osvojitev prve točke (zadetek so prejeli 6 sekund pred koncem). Do sedaj so odigrali tekme
proti ekipam, ki so izkušenejše, dve
sta bili državni prvak v mlajših kategorijah, tako da so imeli »učne ure
malega nogometa«.
Naslednja domača tekma bo predvidoma v soboto,15. novembra. III
Brozina Roman, trener

Dosedanji rezultati:
PUNTAR – T OLMIN : ILIRSKA BISTRICA
ILIRSKA BISTRICA : KOBARID
EXSTREM SODRAŽICA : ILIRSKA BISTRICA

4:2
1:2
6:3
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V oktobru je s tekmovanjem v zvezni
ligi zahod pričela naša ekipa fantov,
starih do 21 let. Čeprav v prvih treh
tekmah, glede na rezultate, niso bili
uspešni, smo s prikazanim zadovoljni.
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BISTRŠKE ŠKUORKE ONT FESTOYÉ À PARIS
Bistrške škuorke smo se odzvale povabilu Društva Slovencev v Parizu in
Slovenske katoliške misije ter 8. oktobra poletele proti Parizu na svoje
sedmo gostovanje v tujini.

poslanik dr. Janez Šumrada, mašni
obred pa je spremljalo tudi ganljivo
petje slovenskih cerkvenih pesmi
vseh prisotnih.

V soboto smo se zgodaj popoldne
odpravile proti Domu Slovencev v
okrožje Chatillon, kjer smo s svojim
petjem prisostvovale sveti maši, s
katero so Slovenci v Parizu želeli počastiti 25. obletnico maševanja gospoda Janeza Kamina. Maše sta se
udeležila misijonar gospod Gajšek,
ki se je po 38 letih iz Madagaskarja
vrnil v Slovenijo, in slovenski vele-

Po maši se je začel pravi praznik
ljudske pesmi, na katerem smo se
z več pesmimi predstavile Bistrške
škuorke in tako obiskovalcem približale naš domači kraj. Program so
prijetno obogatili tudi člani Društva
Slovencev v Parizu z recitacijami in
glasbenimi vložki. Društvu Slovencev je sin svetovno znanega slikarja
Vena Pilona na prireditvi podaril

kultura

V Franciji sta nas pričakala zakonca
Ana Vičič s Prema in Karlo Vičič iz
Zarečice. Željne novih dogodivščin smo se že prvi dan odpravile v
osrčje Pariza in si ogledale Slavolok
zmage na Elizejskih poljanah ter
Eifflov stolp, na katerem smo tudi
zapele. Prvi dan v Parizu smo zaključile s slavnostno večerjo, ki so nam
jo pripravili gostitelji in katere se
je udeležil tudi predsednik Društva
Slovencev, gospod Sebastijan Janež.
Večer je minil v prijetnem kramljanju in prepevanju ljudskih pesmi.
Naslednji dan smo si ogledale Notredamsko katedralo iz 12. stoletja,
muzej Louvre z znamenito Mono
Liso in razstavo Picassovih del, zvečer pa obiskale enega najbolj znanih
okrožij v Parizu – Montmartre, središče kulture in umetnosti.

24

Bistrške škuorke v pražnjih nošah s srebrnomašnikom g Kaminom

Bistrške škuorke z Eifflovim stolpom v ozadju
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zbirko slovenske poezije, prevedene
v francoščino, ki jo je pripravil in
izdal njegov oče v zelo majhni nakladi. Celoten slovenski praznik je
spremljala ekipa Radia Ognjišče.
Praznik ljudske pesmi se je po zaključku kulturnega programa nadaljeval z obilno pogostitvijo, saj so
članice društva pripravile izvrstne
kulinarične dobrote, Bistrške škuorke pa smo prisotne razveselile z
domačo potico, krhlji in brkinsko
slivovko. Med vsemi prisotnimi je
bilo veliko število izseljencev iz naših domačih krajev, s katerimi smo
z veseljem zapele vsem poznano
»bistriško himno« Tječe, tječe
bistra uoda in pesem Moja mati
kuha kafje. Praznik ljudske pesmi
smo v poznih urah zaključili s petjem, plesom in prijetnimi občutki.
Doživetja ob srečanju z našimi ljudmi
v Parizu je težko opisati. Domov smo
se vrnile očarane nad lepotami Pariza, še posebej pa nad gostoljubnostjo in prijaznostjo ljudi, s katerimi
smo se tam srečale. Ponovno smo
občutile, kako izjemnega pomena
sta ljubezen in pripadnost svojemu
narodu ter kako pomembno in združevalno vlogo ima pri tem ljudska
pesem. Zadovoljne, ker smo slovensko ljudsko pesem ponesle v Pariz,
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam to
omogočili. III Bistrške škuorke

20 let cerkvenega pevskega zbora Podgrad
Pred dvajsetimi leti je s pevskimi
vajami začel mešani cerkveni pevski zbor (MeCePZ) Podgrad, ki ga
od samega začetka vodi zborovodja
Stanko Čeh. V zboru trenutno deluje 18 pevcev iz Podgrada in Račic.
Poleg cerkvenih pesmi zbor prepeva
tudi narodne, torej pesmi za veselje
in žalost, od krsta do pogreba.
Okrogli jubilej je MeCePZ obeležil v
soboto, 11. oktobra, v osnovni šoli
v Podgradu, s priložnostnim koncertom. Poleg domačega zbora je večer
popestril še mešani pevski zbor Pentakord, doma iz Podgrada pri Ljubljani, s katerim sodelovanje poteka že
preko 10 let. Program je povezovala
in vodila Erna Petrač iz Podgrada.
Ob tej priložnosti so člani zbora prejeli Gallusove značke za dolgoletno
neprekinjeno prepevanje in udejstvovanje v glasbeni dejavnosti. V
odsotnosti predstavnika območne
izpostave JSKD Igorja Štembergerja
je priznanja podelil Mitja Ivančič,
predsednik kulturnega društva Podgrad. Bronaste Gallusove značke
so prejeli: Danica Šajn, Jože Frank,
Marta Valenčič in Srečko Šajn.
Srebrne Gallusove značke pa so

prejeli: Angela Stanič, Dušan Zidar,
Ivica Glavina, Karlo Demojzes, Liljana Stipančič, Marija Demojzes,
Marija Franjkovič, Mirjam Gvardjančič, Marija Jelenič, Marta Petrač, Majda Zidar in Stanko Čeh.
Ob koncu koncerta so se domači
pevci posebej zahvalili Gabrielu
Vidrihu, dekanu iz Ilirske Bistrice, ki
je pred dvajsetimi leti pomagal zbrati

pevce v Podgradu, in sedanjemu župniku Ivanu Furlanu za veliko podporo
in spodbude. Po koncertu je sledila
še zakuska, pripravile so jo domače
pevke ob veliki pomoči ljubiteljev
petja iz Pograda. Ob tem gre zahvala
vsem donatorjem, ki so nam pomagali organizirati jubilejni koncert, in
vsem ljubiteljem petja, ki so pomagali pripraviti telovadnico za nastop.
III D. Z.

Mepz Tabor Kalc 1869 v novi, že 15. sezoni

Septembra smo torej zakorakali v
novo, 15. sezono, ko smo »oženili«
še enega pevca. Za nami je res komajda poldrugi mesec, a naše misli
so usmerjene krepko naprej ... Na
novembrskem občnem zboru bomo
tako dodelali program, ki bo to sezono res pester in poseben. Po-

leg udeležbe oz. soorganizacije že
tradicionalnih prireditev se bomo
posvetili spominu 140. letnice vseslovenskega tabora na Kalcu, ki ima za
zbor poseben pomen, hkrati pa ne
bomo pozabili na rojstnodnevno za-

bavo, za katero se bomo potrudili,
da bo nekaj posebnega. Časa je sicer
še nekaj, a dela je še veliko. A z lepo
pesmijo in tesnim prijateljstvom, ki
nas veže, nam bo zagotovo uspelo!
III Teja T., Anamarija L.
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kultura

Pevci MePZ Tabor Kalc 1869 iz Knežaka se lahko pohvalimo s še eno
uspešno sezono, ki je za nami. Udeležili smo se kar nekaj koncertov in
prireditev, pri nekaterih smo se z veseljem soočili tudi z organizacijo leteh, sodelovali smo na dobrodelni
prireditvi, prisostvovali na porokah
naših članov, ob koncu leta pa odšli
na zasluženo potepanje po Bosni in
Hercegovini, kjer smo tudi uradno
zaključili 14. sezono zapored in si
napolnili baterije pred naslednjo,
jubilejno sezono, že 15. zapored.
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RAZSTAVA DEL Z LIKOVNE KOLONIJE
Sedem umetnikov, članov likovnega društva Franceta Pavlovca
iz Ilirske Bistrice, je 10. oktobra
v prostorih bistriške enote Varstveno delovnega centra Koper na
ogled postavilo svoja dela, nastala
na enodnevni koloniji, ki je potekala v mesecu juniju na Mašunu.
Zbrane je nagovoril predsednik
društva Rajko Kranjec, otvoritev pa
je z recitali svoje poezije obogatila
pesnica Manda Carli iz Ljubljane.
Razstavili so 14 likovnih del, ki so
nastala izpod rok šestih likovnikov:
Janeza Knafelca, Rajka Kranjca, Bernarde Mršnik, Sonje Munih, Jožeta
Rose in Marina Samse, medtem ko
je Romeo Volk presenetil s skulpturo
v lesu.
Kot je povedal Kranjec, je na ta dela
vplival gozdni škrat, ker prevladujeta zelena in rjava barva, čeprav
tema ni bila določena, saj je bilo v

Rajko Kranjec (prvi z desne) je na otvoritvi razstave predstavil likovna dela

ospredju predvsem druženje. Likovniki so uporabljali tudi različne tehnike, od krede in akrila do pastela, ki
je sicer prevladoval.
Kljub muhastemu vremenu je bilo

druženje prijetno, zato so sklenili,
da bodo kolonijo naslednje leto ponovili. Kot je poudaril Kranjec, pa
umetniki žal nimajo svojega razstavnega prostora, kjer bi svoje stvaritve
postavili na ogled javnosti. III

AKTIVNOSTI NOVEMBRA IN DECEMBRA
V DRUŠTVU INVALIDOV
Pravna pomoč
V četrtek, 13. novembra 2008, ob
16. uri na sedežu društva v Ilirski
Bistrici, Gregorčičeva cesta 8 d, organiziramo brezplačno pravno pomoč s
področja delovnopravne zakonodaje
za invalide v delovnem razmerju,
brezposelne invalide, ki iščejo zaposlitev oziroma čakajo na zaposlitev,
in invalide, ki imajo nerazrešena
vprašanja s svojim statusom.
Pravni strokovnjak vam bo nudil
pravno pomoč in zagovorništvo s
področij:
• problematika zaposlovanja in
pravic z dela za invalide,
• postopek urejanja statusa in telesnih okvar,
• uveljavljanje denarnih pomoči in
varstvenih dodatkov preko ZPIZ, Centra za socialno delo in Zavoda za zaposlovanje,
• drugo s področja delovnopravne
ter invalidske zakonodaje.
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Vljudno vabljeni delovni invalidi in
tudi delodajalci.
Izkoristite to priložnost v domačem
kraju in pripravite si vprašanja, na
katera želite odgovor.

Delavnice zdrave prehrane
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica v novembru
organiziramo delavnice zdrave prehrane, ki jih bo vodila ga. Andreja
Rebec.
Delavnice zdrave prehrane bodo potekale vsako sredo v novembru od
10. do 11. ure na sedežu društva v
Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 8
d. Prva delavnica bo že v sredo, 5.
novembra 2008.
Prav lepo vabljeni člani društva, da
se teh delavnic udeležite, kajti prav
uravnotežena in zdrava prehrana
vpliva na naše zdravje, počutje in
razpoloženje.

Mednarodni dan invalidov
S kulturno prireditvijo ob zaključku
pedagoške akcije pod geslom »Spoznavajmo se med seboj« bomo letos
v sodelovanju z učenci Osnovne šole
Rudija Mahniča - Brkinca s Pregarij
obeležili tretji december, mednarodni dan invalidov.
Z likovnimi in pisnimi izdelki ter kulturnim programom se bodo predstavili učenci te šole 2. decembra
2008 ob 16. uri na Pregarjah. K sodelovanju smo pritegnili tudi Društvo kmečkih žena.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite ob našem prazniku.
Vse podrobne informacije dobite na
sedežu društva ob sredah med 9.
in 12. uro in četrtkih med 17. in 18.
uro. III Jožica Žibert, Društvo invalidov Ilirska Bistrica

Mednarodni dan starejših: Okrogla
miza Sožitje treh generacij
Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica je ob mednarodnem dnevu
starejših pripravil vrsto prireditev.
Poleg dneva odprtih vrat so 10.
oktobra v sodelovanju z Društvom
upokojencev Ilirska Bistrica organizirali okroglo mizo na temo Sožitje
treh generacij.
Z okroglo mizo, ki jo je vodil Franc
Gombač, so zaključili evropski projekt Progress, s katerim so želeli izpostaviti pomen sožitja treh generacij
(mladostnikov, zaposlenih in starejših) ter predstaviti delovanje doma
starejših občanov. V razpravi so sodelovali vodstveni delavci doma,
direktorica Centra za socialno delo
(CSD) Miranda Vrh in župan Anton
Šenkinc.
Miranda Vrh je predstavila oblike pomoči na domu za starejše, bolne in
invalidne osebe, ki ne želijo v dom za
starejše ali pa za to nimajo možnosti.
Ob tem je izpostavila probleme, ki jih
imajo na centru z izvajanjem tovrstne
pomoči. Zaradi velike površine občine
in števila zaposlenega osebja predstavlja pomoč na domu velik strošek tudi
za občinski proračun. Kot je poudaril
župan Anton Šenkinc je namreč za občino, ki sofinancira obe obliki oskrbe
starejših, cenejše bivanje v domu kot
oskrba na domu.
Po podatkih Marije Šlenc Zver, direktorice DSO, v domu trenutno prebiva
231 stanovalcev, za katere skrbi okrog

Srečanje stanovalcev doma starejših s svojci in delavci doma

110 redno zaposlenih delavcev
doma. Mesta v domu so trenutno
polno zasedena, na razpolago pa
je še nekaj mest za dnevno varstvo. Problem zasedenosti naj bi
po besedah župana poskušali omiliti tudi z gradnjo varovanih stanovanj, ki naj bi jih v sodelovanju z
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje začeli graditi
leta 2010 v bližini Doma starejših.
Na koncu pogovora je predstavnica bistriškega društva upokojencev Mirjam Derenčin predstavila
še projekt Starejši za starejše, ki
temelji na prostovoljstvu in v katerega se lahko vključijo vsi občani od
69. leta naprej. Prireditev je spremljl tudi bogat kulturni program, v
katerem so nastopili otroški pevski
zbor OŠ Antona Žnideršiča, ŽePZ
Prem in MePZ Avgust Šuligoj.
V soboto, 11. oktobra, ko je minilo natanko 17 let od odprtja
bistriškega doma starejših, pa so v
domu pripravili družabno srečanje
stanovalcev in delavcev doma s
svojci, prijatelji in zunanjimi sodelavci. Druženje je spremljal bogat
kulturni program, ki so ga obogatili
tudi stanovalci s svojimi nastopi.
Ob tej priložnosti so izdali tudi interno glasilo Naš dom, ki ponuja
zanimive prispevke izpod peres
stanovalcev in delavcev doma. III
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SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

O medgeneracijskem sodelovanju
in vključevanju starejših v različne
oblike družbenega življenja sta
spregovorili Nadja Vidmar in Katja
Prosen Boštjančič, strokovni delavki v Domu starejših. Povedali sta,
da v domu zelo dobro sodelujejo z
osnovnimi šolami, gimnazijo, Varstveno delovnim centrom, društvom
Vezi in društvom upokojencev ter
mnogimi drugimi, kar na stanovalce
zelo dobro vpliva. V domu pa skrbijo
tudi za aktivno staranje, saj skušajo
vse stanovalce vključiti v različne
dnevne aktivnosti (telovadba, pregled dnevnih novic...).

Okrogla miza Sožitje treh generacij
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CEPLJENJE PROTI GRIPI
Ponovno se približuje obdobje, ko
med nami začnejo krožiti virusi influence, ki se prenašajo s kužnimi
kapljicami in v kratkem času lahko
okužijo precejšen del prebivalstva
ali povzročijo celo epidemijo.
Najpogosteje prihaja do akutne
okužbe dihal z nenadnim povišanjem
telesne temperature, glavobolom,
bolečinami v mišicah in kosteh, z
dražečim občutkom v žrelu in suhim
kašljem. Težave običajno trajajo od
dva do sedem dni. Pri manj odpornih
ljudeh pa lahko pride tudi do hujših
zapletov, kot so bronhitis, bakterijska
pljučnica, vročinski krči, prizadetost
možganov ipd. Prihaja GRIPA!
Tudi letos smo v Zdravstvenem
domu Ilirska Bistrica organizirali preventivno cepljenje proti gripi, ki ga
že izvajamo; ta še vedno velja kot
najbolj učinkovita obramba pred to
boleznijo. Cepivo je varno in učinkovito. Cepijo se lahko vsi, ki se želijo zaščititi pred gripo, strokovnjaki
pa cepljenje priporočajo predvsem
starejšim osebam in rizičnim skupi-

nam (bolniki s kroničnimi srčnimi in
pljučnimi boleznimi, boleznimi ledvic, presnove, z motnjami imunosti).
Tveganje zapletov zaradi te bolezni
obstaja tudi pri otrocih, zato se z
manjšimi odmerki lahko cepi tudi
otroke od 6 mesecev naprej.
Proti gripi se lahko cepite v ambulanti svojega izbranega zdravnika,
in sicer po vnaprejšnjem dogovoru/
naročilu. Po potrebi bomo poiskali
in svetovali tudi druge možnosti.

Glede na izkušnje iz preteklih let bi
morala količina nabavljene vakcine
zadostovati, vendar je ravno sedaj
pravi čas za cepljenje, zato priporočamo, da se odločite in se dogovorite v ambulanti svojega izbranega
zdravnika za tovrstno zaščito proti
gripi čim prej.

Za kronične bolnike z določenimi
diagnozami, stare do vključno 18
let ter 65 in več let, ki jim cepljenje
delno krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa je cena 7,00
€. Storitev plačate v ambulanti.

Seveda priporočamo tudi vse ostale
preventivne ukrepe za zaščito pred
pogostimi napadi prehladov in
gripo. Velja se ravnati po preprostih
nasvetih – poskrbimo za kakovosten
spanec, pazimo na pravilno in uravnoteženo prehrano, rekreirajmo se,
poskrbimo za redno higieno rok,
izogibajmo se zaprtih prostorov, v
katerih je veliko ljudi, in stikov z že
obolelimi osebami. Velika možnost
okužbe je tudi v čakalnici, zato razmislite tudi pred vsakim obiskom
zdravnika. III

Poleg cepljenja proti gripi se je priporočljivo cepiti tudi proti pnevmokoknim okužbam, ki ga opravljamo
po priporočeni ceni 24,00 €.

Sami s pravočasnim ukrepanjem
lahko največ naredite zase in za
svoje zdravje! Vojko Mihelj, direktor ZD Ilirska BistircaIII

Polna cena cepljenja za samoplačnike je 12,00 €.

Srečanje s kraljico Elizabeto II. v Lipici
Tudi učenci in učitelji Osnovne šole
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica so
se udeležili slovesnosti v Lipici ob
obisku britanske kraljice Elizabete
II. in vojvode Edinburškega.
Srečanje s kraljico je za vsakega
posameznika in državljana prav posebna čast in edinstvena priložnost,
ki se ti zgodi najverjetneje samo
enkrat v življenju. Svečano predstavitev programa lipiške klasične
jahalne šole so si poleg kraljevega
para ogledali tudi nekateri učenci in
učitelji iz ilirskobistriške občine, ki so
sodelovali na likovnem natečaju na
temo Lipica.
V izredno čast si štejemo, da se je
pet učenk 5. b razreda osnovne
šole Dragotina Ketteja tudi osebno
srečalo s kraljico, saj je bil klobuk,
ki so ga izdelale, nagrajen kot eden
najboljših izdelkov natečaja. Vsi,
še posebno pa deklice, ki so imele
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Zmagovalni klobuk učenk 5.b OŠ Dragotina Ketteja

edinstveno priložnost se osebno
srečati in celo spregovoriti z Njenim
visočanstvom, smo bogatejši za iz-

kušnjo, ki je ni deležen vsak. III
Mentorici OŠ Dragotina Ketteja

URE PRAVLJIC V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
V Knjižnici Makse Samsa so v oktobru začeli z urami pravljic za najmlajše, ki bodo potekale vse do
konca maja naslednje leto.
Dopoldanske ure pravljic, ki jih zaenkrat obiskuje 20 otrok, potekajo
vsak torek v dveh skupinah, in sicer za štiri- in petletnike od 10. do
11. ure, za triletnike pa od 11.15
do 11.45. Poleg dopoldanskih pa v
knjižnici pripravljajo ob sredah od
16.30 do 17. ure tudi popoldanske
ure pravljic, ki so namenjene vsem
otrokom od tretjega do šestega leta
starosti. Za obisk popoldanskih ur
prijave niso potrebne.
V času šolskih počitnic ure pravljic
sicer odpadejo, vendar pa takrat
za otroke v knjižnici običajno organizirajo ustvarjalne delavnice, pri
katerih jim pomagajo dijakinje iz
bistriške gimnazije.
Pri urah, ki jih vodita »pravljičarki«
Vlasta in Tamara, otroci poslušajo
pravljice, se pogovarjajo, pojejo,
plešejo, rišejo, se učijo pesmice, telovadijo in se igrajo. Poleg tega jih
pravljičarke razveseljujejo z raznimi
prireditvami in lutkovnimi predstavami, otroci pa izdelujejo tudi

različne izdelke, ki jih v knjižnici
razstavijo. Vsi otroci, ki obiskujejo
ure pravljic, pa se lahko brezplačno
vpišejo v knjižnico in imajo možnost
brezplačne izposoje dveh enot neknjižnega gradiva na dan (avdio- in
videokaset, zgoščenk, dvd-jev).
Kot je na uvodnem srečanju poudarila direktorica knjižnice Damijana
Hrabar, je pomembno, da otroka

že v najzgodnejših letih seznanimo
s knjigo, saj tako ustvarimo temelje
za njegovo zdravo osebno rast. Za
prvo uro pravljic sta »pravljičarki«
otrokom želeli uprizoriti lutkovno
igro Gozdni prepir, vendar to zaradi
bolezni ene od njih ni bilo mogoče in
so zato prisluhnili pravljici. Ob koncu
srečanja pa so otroci dobili ročno
izdelane zmajčke in lizike, s katerimi
so se posladkali. III

Že tretje leto se na planinskih poteh
družimo otroci, starši in strokovne
delavke vrtca v Ilirski Bistrici. Obiski
narave pomenijo zdrav način preživljanja prostega časa, spodbujajo
gibalne sposobnosti ter približajo
naravo in skrb zanjo otrokom.
Tako smo se prijetne oktobrske sobote dvignili nad bistriško meglo.
Dolga kača avtomobilov se je vila
do Trnovske koče. Več kot petdeset
otrok in staršev se je odpravilo skozi
jesensko obarvan gozd in razpihane
planjave proti Volovji rebri.
Na razgledni točki smo iz nahrbtnikov potegnili dobrote, pomalicali in
uživali v toplem jesenskem soncu.
Opazovali smo prostrane travnike,
skalnate skulpture, ostanke italijanskih kavern, ptice in rastline okoli

nas. Ob slovesu smo polni lepega
zakorakali v preostanek sobote. III

Ingrid Fatur, vrtec pri OŠ Antona
Žnideršiča
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naši mladi in najmlajši

DRUŽINSKI IZLETI V NARAVO
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OB TEDNU OTROKA: NEKOGA MORAŠ IMETI RAD
Tudi ob letošnjem tednu otroka, ki
je potekal med 6. in 12. oktobrom, je
Zveza prijateljev mladine Slovenije
pripravila številne prireditve in delavnice za otroke. Bistriški otroci so
svojo igrivost in ustvarjalnost lahko
izživeli na prireditvi Živ-žav, ki jo je
zanje v soboto, 11. oktobra, organiziralo bistriško Društvo prijateljev
mladine.

Prireditev je v sončnem jesenskem
popoldnevu ob spremstvu staršev
obiskalo veliko število otrok. Izdelovali so zanimive izdelke na delavnicah, ki so jih pripravile vzgojiteljice iz
bistriškega vrtca in članice Škofijske
Karitas v okviru programa Popoldne
v Trnovem. Bistriški skavti so jim pripravili zanimivo igrico, taborniki pa so
poskrbeli, da otroci niso bili lačni, saj
so pridno pekli palačinke in hrenovke.
Otroke pa je zabaval tudi čarovnik.

naši mladi in najmlajši

OŠ Knežak na obisku pri gasilcih
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V oktobru – mesecu požarne varnosti – so učenci OŠ Knežak z
učitelji obiskali domače gasilsko
društvo, ki jim je v okviru dneva
odprtih vrat PGD Knežak pripravilo
preventivno izobraževanje na temo
požarov v naravi, ki jo je letos ob
mesecu požarne varnosti razpisala
Gasilska zveza Slovenije.
Gasilci so za posamezne skupine
šolskih otrok – od tistih najmlaših
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

iz vrtca do najstarejših iz devetletke – v gasilskem domu pripravili
predstavitev zgodovine gasilstva na
Kneškem, učenci so spoznali osnove
gorenja ognja in gašenja požarov,
ogledali so si gasilsko tehniko, zaščitno opremo in vozila, gasilci pa so
jim tudi prikazali gašenje z gasilniki.
Poleg tega pa so jih poučili o ukrepih
v primeru požara v naravi ter o klicu
na številko 112 in informacijah, ki jih
je treba ob tem sporočiti. III

Vsako leto ZPMS ob tednu otroka
sprejme poslanico, s katero javnost
opozori na določena vprašanja, povezana s položajem otrok v družbi
in uresničevanjem otrokovih pravic.
Še posebej pa na probleme, na katere opozarjajo otroci preko telefonov za otroke in mladostnike (TOM
telefona), katerega številko zavrtijo
otroci in mladostniki letno več kot
40.000-krat.
»Prisluhnimo otrokom in storimo
več za dostojanstvo slehernega, za
njegovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo. Okrepimo njihov glas v družini in družbi. Državne
institucije lahko in morajo storiti
več za zaščito otrokovih pravic, zapisanih v ustavi, konvencijah in zakonih. Kuštrave glavice pa ne morejo
stisniti k sebi. To lahko storimo le
tisti, ki jih imamo resnično radi,«
sta v poslanico ob letošnjem tednu
otroka, ki je potekal pod naslovom
»Nekoga moraš imeti rad«, zapisala
Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja
človekovih pravic in Franc Hočevar,
predsednik ZPMS. III

NAGRADNA KRIŽANKA
IZREDNA LEPOTA

AVTOMAT

GRŠKI BOG SONCA

ZMAGA PRI ŠAHU

NAPLAČILO

NAVLAKA

VLOMILEC

NEUMNOST
ZAČIMBA

KDOR KOMBINIRA

PREDIKAT

SODOBNI PLES

SESTAVIL:
DIMITRIJ GRLJ

OSVEŽILNA PIJAČA

GORA V ŠVICI

DEL GLAVE

SIN POZEJDONA

DEL ČLOVEŠKEGA
TELESA

SLOVENSKI SLIKAR
(FRANCE)

REKA V FRANCIJI

DEL STANOVANJA

OŽIG

FRANCOSKI
SKLADATELJ
OTOK V KORNATIH

LOŠČILO

VOKALA

MITOLOŠKI
KASTORJEV KONJ
NOG. KLUB
PREŠERNOV ROJ.
KRAJ

GLAVNO MESTO
KANSASA

VEZNIK

MLADINSKA KNJIGA

TEL. ORODJE
DEL CELOTE
VSTOPNICA
ZGOLJ

MESTO V ZAMBIJI

VREDNOSTNI PAPIR

NORVEŠKI
JEZIKOSLOVEC
(IVAR)

ARTUR (KRAJŠE)

Rešitev 6. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«,
najkasneje do 20. novembra 2008.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 2 VSTOPNICI ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MARJANA
ZGONCA (27. 12. 2008 v Ilirski Bistrici)
Geslo 4. nagradne križanke: TRŽNICA, JESEN
Na uredništvo je prispelo 27 pravilnih rešitev, med katerimi smo tokrat izžrebali 2 nagrajenca:
1. TANJA FRANK, Kilovče 13, 6255 Prem. Nagrajenka prejme nagradni bon za večerjo za 2 osebi v Gostilni Potok
2. ELIZABETA RISTOVIĆ, Vilharjeva 16, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka prejme zbirko ljudskih pesmi Peli so jih mati moja (avtor Saša
Boštjančič)
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2008

razv edri lo

Na označenih poljih, ki izhajajo iz slike, dobite geslo 6. nagradne križanke.
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Prireditve v novembru 2008
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Zaključna prireditev projekta
»MOJA DEŽELA - LEPA IN
GOSTOLJUBNA«

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska 8. november ob 17.00
Bistrica
(zaključna prireditev) in
9. november od 14.00 do
18.00 (razstava)

Občina Ilirska Bistrica

Bistričani – Bistričanom:
dr. Anton Prosen, profesor na
Geodetski fakulteti   

Knjižnica Makse Samsa

13. november ob 18.00

Društvo za krajevno zgodovino 05/ 714 41 88
in kulturo, Knjižnica Makse
Samsa in JSKD

Celovečerni koncert ŽPS KALINA z
gosti

Dom na Vidmu

14. november ob 19.00

JSKD, KŠD Koseze

05/711 00 90
Igor Štemberger

Predstavitev Ilirske Bistrice v Beltincih Beltinci

15. november, ves dan

Občina Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Lutkovna igrica Gozdni prepir                 Knjižnica Makse Samsa

19. november ob 16.40

Knjižnica Makse Samsa Ilirska
Bistrica

05/ 714 41 88

Okrogla miza Možnosti zaposlovanja
v občini Il. Bistrica

Knjižnica Makse Samsa

20. november ob 18.00

Društvo Bistriška Liburnia

05/ 714 41 88

Gledališka predstava
»PRIDI GOLA NA VEČERJO«

Dom na Vidmu

22. november ob 19.00

Gledališka skupina DPD
05/711 00 90
Svoboda, Loška dolina in JSKD Igor Štemberger

Svečani koncert ob 3. obletnici
delovanja šole v novih prostorih

Dvorana Glasbene šole Il.
Bistrica

26. november ob 19.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/71 01 384

Otvoritev razstave ročnih del

Prostori Območne obrtne
zbornice Il. Bistrica

28. november ob 16.00,
razstava bo na ogled 10 dni

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/7145 280
Vojka Lenarčič

Proslava 110-letnice Turističnega
društva Il. Bistrica

OŠ Anton Žnideršič Ilirska
Bistrica

28. november ob 18.00

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/7145 280
Vojka Lenarčič

Predstavitev glasila Stopinje 16

Knjižnica Makse Samsa

28. november ob 18.30

05/ 714 41 88
Literarno društvo
Knjižnica Makse Samsa in JSKD

Fotografska razstava Še smo tovariši

Bar Štirna v Knežaku

vsak dan do konca
novembra

Stojan Spetič (Foto klub Sušec) 041/333 177
Stojan Spetič

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko

Prem

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled spominske sobe Dragotina
Ketteja

Prem

ogled po dogovoru

Oskrbnica Marija Dovgan
TIC Ilirska Bistrica

05/71 47 374
Marija Dovgan
05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled Hodnikovega mlina

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

V koledarju prireditev lahko objavljate vsi brezplačno. Informacije za objavo nam morate sporočiti do 18. v mesecu za naslednji mesec.
Vabljeni k sodelovanju! Razvojni center Ilirska Bistrica

Vabljeni
na zaključno prireditev in podelitev
priznanj nagrajencem projekta

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2008

napovednik

v soboto, 8. novembra 2008, ob 17.00 uri v
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
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Priznanja bosta podelila:
Anton Šenkinc, župan Občine Ilirska Bistrica in
Janez Rojc, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ilirska
Bistrica
Kulturni program

Razstava S cvetjem in soncem v nov dan
Razstava bo na ogled tudi v nedeljo, 9. 11. 2008, od 14.00 do 18.00 ure.
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CENIK OGLASNEGA PROSTORA
V GLASILU BISTRIŠKI ODMEVI
• cela stran
• polovica strani
• četrtina strani
• osmina strani

Cena v EUR
340,00
245,00
120,00
65,00

DDV ni vključen v ceno.
Oglaševanje ni možno na naslovni
in zadnji strani glasila.

