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uvodnik
Lahko bi rekli, da je bil letošnji
maj mesec raznoraznih jubilejev, okroglih obletnic in dugih
praznovanj. Drug za drugim so
se vrstili slovesni koncerti ob
praznovanju obletnic ustvarjalnih poti pevskih zborov, skladateljev, dirigentov in drugih
kulturnih buditeljev v naših
krajih. Nadvse slovesno pa je
bilo na prireditvi ob 140. obletnici Tabora na Kalcu, na kateri
je številne obiskovalce nagovoril predsednik republike Danilo
Türk.
Slovesno pa bo tudi 4. junija,
ko občani ilirskobistriške občine
praznujemo občinski praznik.
Posamezniki, društva in ustanove, ki si s svojim dolgoletnim
delom in trudom prizadevajo za
napredek in razvoj naše občine
na različnih področjih, bodo ta
dan na osrednji proslavi prejeli javno zahvalo in pohvalo v
obliki občinskih priznanj. Lepo
vabljeni!
Nenazadnje pa moramo omeniti še eno prav posebno obletnico. Natanko pred letom dni
je namreč luč sveta uzrlo tudi
naše glasilo. Njegovi prvi koraki
so bili resda negotovi in plahi,
vendar pa danes, po letu dni,
stopamo ponosno in trdno po
začrtani poti. Zato ste zaslužni
tudi vi, dragi bralci in bralke, občani in občanke, ki z vseseljem
prebirate Bistriške odmeve in
jih z nami soustvarjate. Brez vas
naše glasilo gotovo ne bilo to,
kar je – odmev življenja in dela
v naši občini.
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KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ZA BAČ
Bistriški župan Anton Šenkinc, direktor bistriškega Komunalnega
podjetja Igor Maljevac in Dušan Črnigoj, direktor gradbenega podjetja
Primorje iz Ajdovščine, ki bo dela
izvajalo, so 28. aprila podpisali pogodbo za izvedbo 1. faze izgradnje
kanalizacije in čistilne naprave Bač
ter rekonstrukcije vodovoda. Skupna vrednost naložbe, ki se financira iz evropskih sredstev, znaša čez
dva milijona evrov.
Projekt se bo izvajal v dveh fazah.
Po besedah župana Antona Šenkinca naj bi že takoj po dopustih
objavili tudi razpis za izbor izvajalca
del za drugo fazo projekta, tako da
bi bila investicija v celoti zaključena
naslednje leto. V okviru prve faze
investicije, katere vrednost znaša
1.280.000 evrov, bodo zgradili čistilno napravo s 600 populacijskimi
enotami, kar je nekaj več kot je prebivalcev vasi, in uredili 3700 metrov
kanalizacijskega omrežja ter obnovili 1300 metrov dotrajanega vodovodnega omrežja v vasi. Obnovo
vodovoda bo financiralo Komunalno
podjetje Ilirska Bistrica, vrednost del
pa znaša 177.000 evrov.

Direktor Primorja Dušan Črnigoj, župan Anton Šenkinc in direktor Kominalnega
podjetja Igor Maljevac ob podpisu pogodbe

Projekt financirata Občina Ilirska Bistrica in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013. Iz evropskih
sredstev bo sofinanciranih 85 %
upravičenih stroškov projekta. Kot
je povedal direktor Primorja Dušan
Črnigoj, bodo z deli začeli v drugi
polovici maja in jih zaključili v roku
enega leta. Poudaril je, da se bodo

potrudili, da bodo pri izvajanju del
čim manj ovirali prehajanje skozi
vas.
Trenutno se zaključuje tudi priprava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo celotne občinske ceste skozi Bač. Kot je pojasnil župan,
bodo ta projekt izvajali ločeno in se
bo začel takoj, ko bo zaključena izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda. III

SREČANJE ŽUPANA S POSLANCEM IVOM VAJGLOM

Šenkinc je ob tem poudaril, da Vajgla sprejema predvsem kot poslanca
in člana vladajoče koalicije in priložnost izkorišča zato, da mu predstavi
nekatere težave občine v upanju, da
bodo prišle v ospredje tudi na državnem nivoju. Kot je dejal, računajo
predvsem na pomoč vlade pri gradnji nove upravne stavbe in pomoč
kulturnega ministrstva pri realizaciji
projekta izgradnje novega kulturnega doma v Ilirski Bistrici.

Župan Anton Šenkinc s poslancem Ivom Vajglom

»Menim, da je problem ilirskobistriške
občine predvsem v zelo oddaljenih
rokih glede izgradnje infrastrukture.
Prebivalce bi morali razbremeniti

prometa in hrupa ter nenazadnje
razvojnega problema,« je dejal Vajgl
in občini pri doseganju teh ciljev tudi
obljubil svojo pomoč. III
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AKTUALN O

V okviru obiska v občini Ilirska Bistrica se je poslanec državnega zbora
in kandidat za poslanca v Evropskem
parlamentu Ivo Vajgl sestal tudi z
županom Antonom Šenkincem.
Pogovarjala sta se predvsem o infrastrukturnih načrtih in problemih,
s katerimi se občina pri tem srečuje, kot je na primer gradnja nove
upravne stavbe in dediščina nekdanjega kulturnega doma JNA.
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župan anton šenkinc o naložbah

intervju

Če se na kratko ozremo nazaj … Vam
je v minulem letu uspelo uresničiti
večino načrtovanih investicij in projektov?
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V minulem letu 2008 ali natančneje
od őbčinskega praznika v letu 2008 do
letošnjega občinskega praznika nam je
uspelo uresničiti večino načrtovanih
investicij in projektov, ki so bili predvideni in za katere so bila v proračunu
zagotovljena sredstva.
V nekaterih primerih so bili doseženi
veliko boljši rezultati, kot je bilo načrtovano, tu bi predvsem poudaril pridobitev novega učnega programa v
srednji šoli – to je računalniški tehnik.
Pomemben je podpis sporazuma z
Ministrstvom za obrambo glede uporabe poligona Bač s strani slovenske
vojske, na podlagi katerega bo MORS
v naslednjih letih vlagal 130.000 € letno in prenesel del objektov bivše JLA
na občino v izboljšanje infrastrukture
na tem območju. Po štirinajstih letih
dogovarjanj in pogajanj tako z MORSom kot z Ministrstvom za kulturo je
občina končno dobila v last kulturni
dom na Vidmu. Ni pa nam uspelo v
celoti zaključiti zamenjave investicije v
gimnazijo za objekte bivše JLA na tem
območju v višini 2 mio € in prenosa
športnega kompleksa v Trnovem v
površini 55.000 m² na občino. Ministrstvo za šolstvo tega prenosa ni imelo
vključenega v državni proračun, zato
se postopek za zamenjavo in prenos
objektov na občino ni mogel začeti.
Zaradi dvakratne revizije postopka javnega naročila za izgradnjo kanalizacije
in čistilne naprave v Hrušici in kratkega
roka za izvedbo se je izgradnja kanalizacije v Hrušici premaknila na konec
leta 2009 in v leto 2010, saj so zanjo
predvidena EU sredstva v petem razpisu, ki naj bi bil objavljen v prvi polovici tega leta.
V tem obdobju pa so občino prizadele
tudi dve naravni nesreči. V avgustu
2008 toča, kar je občinski proračun
obremenilo za več kot 1 mio € (streha
na OŠ Pregarje, OŠ A. Žnidaršiča s telovadnico, za vrtec v Il. Bistrici in pomoč
občanom, s tem da objekti v vojašnici,
ki bodo postali občinska last, še čakajo
na sanacijo). V decembru 2008 pa je
občino prizadelo obilno deževje, ki je
sprožilo več plazov na lokalnih cestah
(cesta za Pavlico in Studeno Goro, Veliko Brdo, Harije, Sabonje), za sanacijo
katerih je ocena več kot 1 mio €, zato
se iščejo tudi druge rešitve.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Tako v lanskem kot tudi v letošnjem
občinskem proračunu je velik delež
sredstev namenjen naložbam v cestno in komunalno infrastrukturo.
Katere pomembne pridobitve si lahko
občani obetajo na tem področju?
Če se ozrem nazaj in pomislim na
stalne kritike, da se v občini Il. Bistrica
ne izvaja nobenih projektov in ne pridobiva nobenih dodatnih sredstev
iz države ali EU, potem lahko le ugotovim, da nekateri namerno zavajajo
javnost ali pa ne poznajo proračuna.
Najbolj žalostno pa je to, da so med
njimi tudi bivši ali sedanji člani občinskega sveta, ki proračun sprejemajo in
bi ga morali poznati ter tudi predlagati
spremembe ali dopolnitve.
Če na kratko povzamem investicije,
ki so bile izvedene na tem področju:
samo v letu 2008 smo ,v celoti obnovili
več kot 4000 m lokalnih cest v vrednosti nad 1,28 mio € (I. faza V. Bukovica
480 m, Kilovče 1570 m, Bač–Zagorje
1900 m) in na novo zgradili most na
cesti Betula–Kuteževo. Izdelano je bilo
za več kot 250.000 € projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo
cestne infrastrukture (projekt za most
na V. Bukovico, most Posrtev na Brce,
most Zabiče, most na potoku Bistrica,
nadvoz čez železnico v Kilovče, projekt
za rekonstrukcijo ceste Davor–Podstenje, Podtabor–glavna cesta, odsek
Koritnice–Mašun, Knežak–Bač–Koritnice, projekt Prešernove ulice). Tako
je bilo v investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture je vloženo več kot
1,53 mio €, od tega je bilo pridobljeno
skoraj 600.000 € državnih sredstev in
300.000 € sredstev MORS-a za cesto
Bač–Zagorje.
Tudi v letu 2009 so planirana precejšnja sredstva za vlaganje v cestno in-

frastrukturo. V kratkem naj bi končali
rekonstrukcijo Prešernove ulice (600
m), II. faza ceste V. Bukovica (810 m),
III. faza Mašun (1600 m), cesta skozi
vas Bač (1530 m) v letih 2009 in 2010,
cesta v Podtabor (600 m). Izvedla se
bo rekonstrukcija nadvoza nad železnico za Kilovče, obnova mostu za Brce
in mostička na potoku Bistrica in 30 m
struge skupaj z MOP. V izvajanju ali
projektiranju so sanacije prej omenjenih plazov, za kar je letos namenjeno
več kot 300.000 €.
Tako je v letošnjem letu planirana rekonstrukcija več kot 4000 m lokalnih
cest, v kar se bo skupaj z zgoraj omenjenimi deli vložilo več kot 2,4 mio
€, od tega je načrtovanih 900.000 €
državnih sredstev; znotraj tega pa ni
upoštevana Rozmanova ulica (I. faza),
za katero naj bi bil izvajalec izbran že
v letošnjem letu. V izdelavo projektov
obnove cest, mostov ali mestnih ulic
se bo tudi letos vložilo več kot 200.000
€ (most na cesti Sušak–Lisac, most na
cesti za Podgraje, cesta na Ostrožno
Brdo, projekt I. faze rekonstrukcije
Rozmanove ulice.
Veliko sredstev se vsako leto namenja tudi izobraževanju. Lani je bilo
kar nekaj večjih investicij namenjenih
obnovi šol, jeseni pa bo zaživel tudi
nov srednješolski program tehnik
računalništva. Katere pomembnejše
investicije so še v načrtu?
V letu 2008 je bilo v družbene dejavnosti vloženih več kot 1,6 mio €, tako v
opremo, obnove kot v izdelavo projektov, od tega je bilo pridobljeno skoraj
430.000 € državnih sredstev. Glavni
delež teh sredstev je bil namenjen
predšolski in šolski vzgoji v višini več
kot 1 mio €, OŠ A. Žnideršiča – 430.000

Aprila se je zaključil vpis v vrtce in po
zadnjih podatkih tudi letos precej presega razpisano število prostih mest.
Občina je lani odprla dva nova oddelka predšolske vzgoje, kako pa nameravate ta problem reševeti letos?
Občina je v zadnjih treh letih zaradi
povečanega vpisa v vrtec odprla štiri
dodatne oddelke, in sicer v letih 2006,
2007 in 2008, , tako da je bila zavrnitev
na posameznih območjih minimalna.
Kljub tem povečanjem pa letošnji
vpis v vrtec presega razpoložljiva prosta mesta za približno 70 mest, kar je
posledica povečanja števila rojstev v
občin in ukrepov vlade o brezplačnem
vrtcu za drugega otroka.
Prepričan sem, da bo Občinski svet na

predlog občinske uprave spremenil
nekatere oddelke, da se zagotovi sprejem večjega števila otrok v posamezni
oddelek in z rebalansom zagotovil
sredstva za odprtje štirih dodatnih oddelkov. Oddelki bodo pripravljeni za
sprejem najkasneje do 1. oktobra letos, s tem bi zagotovili mesto vsem
vpisanim otrokom in tako ne bi bilo
zavrnitev.
Kateri pomembnejši projekti se bodo
še izvajali v letošnjem in naslednjem
letu?
Prepričan sem, da je za našo občino
eden glavnih projektov, ki se bo začel izvajati v letošnjem letu, nov učni
program – računalniški tehnik, saj z
njim še bolj utrjujemo srednjo šolo v
občini. Ob že zgoraj navedenih projektih na področju šolstva in cestnega
omrežja pa bo glavni poudarek v naslednjih dveh letih še na več projektih.
Med njimi je priprava projektov za
stanovanjsko izgradnjo (OPPN, tako
npr. TOK, projekt Kampo in projekt
Koseze z začetkom gradnje infrastrukture), izdelava in sprejem občinskega
prostorskega plana, s katerim bomo
dobili dodatne gradbene površine, in
dokončanje I. faze vodovoda visoki
Kras – rekonstrukcija črpališča Kraljevi
hrib (363.000 €).
Na področju zdravstva se bodo izvajale izboljšave na opremi in objektih
za boljšo zdravstveno oskrbo naših
občanov (546.000 €). Gre za ureditev
ZP Knežak, ureditev prostorov, v ZD
Il. Bistrica ter nakup opreme za ZD in
zobno ambulanto. Ob nabavljenih gasilskih vozilih za PGD Podgrad in PGD
Il. Bistrica v lanskem letu se bo v letošnjem in naslednjem letu z gasilskimi
vozili opremilo še gasilska društva v
Jelšanah, Koritnicah, Podgrajah in v
Vrbovem (400.000 €).
Precej projektov se bo izvajalo na
področju varstva okolja; v letih 2009
in 2010 se bo zgradila kanalizacija s
čistilno napravo na Baču (2 mio €), v
Hrušici (1,4 mio €) in Podgradu (2,4
mio €). Izvedla se bo I. faza rekonstrukcije Rozmanove ulice v dolžini 800 m
(1,1 mio €). V naslednjih dveh letih bo
višina skupnih vložkov v kanalizacijo
več kot 7 mio €, od tega bo 3 mio € pridobljenih iz EU-sredstev. V naslednjih
letih se bo nadaljevala izdelava projektov za investicije na vseh področjih.
Za nadaljnji razvoj občine je nujno potrebna tudi izgradnja avtoceste. Občina pa si že več let prizadeva tudi za
izgradnjo obvoznice, ki bi razbremenila promet skozi mesto. Kakšne so

trenutne aktivnosti na tem področju?
Pospešenega gospodarskega razvoja
ne bomo dosegli brez dobrih prometnih povezav, saj so te eden glavnih
pogojev pri odločanju investitorjev
pri umeščanju novih investicij. Glede
na sedanje aktivnosti države pri umeščanju avtoceste v prostor na našem
območju, avtoceste ne bo še najmanj
naslednjih deset let. Ta rok je možno
skrajšati, če se bo država odločila, da
avtocesto zgradi in v skladu s tem izpelje vse postopke .
Aktivnosti glede obveznice v Ilirski
Bistrici so se pričele že leta 2001, projekti so končani in trenutno poteka
odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo
obveznice. V državnem proračunu so
zagotovljena sredstva za izgradnjo
obvoznice do leta 2012, s tem da se
izgradnja prične letos. Če gospodarska kriza ne bo vplivala na rebalans
državnega proračuna v tem delu, potem sem prepričan, da se bo izgradnja
obvoznice pričela še letos.
Pomembna naložba in prispevek k
razvoju turistične in kulturne dejavnosti v občini je bila gotovo obnova
gradu Prem in ureditev prve muzejske zbirke. Kje oziroma na katerih
področjih še vidite možnosti za razvoj
občine v prihodnjih letih?
V dokončno obnovo gradu Prem bo
potrebno vložiti še precej finančnih
sredstev in časa, da bi grad služil svojemu končnemu namenu. Razvoj občine je v prvi vrsti odvisen od razvitosti
gospodarstva v občini, zato bo tudi v
bodoče poudarek na osrednja pozornost usmerjena vtemo področjue. Občina bo delovala v tistem segmentu,
ki je v njeni pristojnosti, to pa je zagotovitev potrebnih zemljišč in poenostavitev postopkov za pridobivanje
dovoljenj. V industrijski coni ob reki
Reki, ki jo bomo začeli letos urejati,
bomo že letos namenili prva zemljišča
zainteresiranim investitorjem.
V zadnjih letih smo precej sredstev namenili pridobitvi potrebnih zemljišč za
gradnjo in pripravi ustrezne dokumentacije in ta način dela načrtovan tudi
v prihodnje. Postopki za pridobitev
zemljišč trajajo tudi več let, kjer je več
lastnikov, in potencialni investitorji se
ne želijo ukvarjati z njimi več let. V zadnjem času posvečamo veliko pozornost tudi možnemu razvoju turistične
ponudbe, zato vlagamo precej sredstev za pripravo potrebne dokumentacije in planskih aktov za potencialna
turistična središča. III
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intervju

€ za ureditev kuhinje, sanacijo strehe
dela šole in telovadnice, OŠ Kuteževo – 150.000 € za sanacijo kuhinje
in ureditev dodatnega oddelka vrtca,
OŠ Podgrad - 148.000 € za sanacijo kuhinje in ostalo opremo, OŠ Pregarje 38.000 € za sanacijo strehe in opremo,
OŠ Knežak - 19.000 € za opremo, OŠ D.
Ketteja - 108.000 € za elektroinštalacije
in ostala dela ter za vrtec v Il. Bistrici
96.000 € za sanacijo strehe in dodatni
oddelek vrtca. Del sredstev,118.000 €,
se je namenil opremi in izgradnji dvigala v Knjižnici Makse Samsa, sredstva
v višini 313.000 € pa so bila namenjena
investicijam v ZD Il. Bistrica za nabavo
dvigala, ureditev prostorov, sanacijo
strehe zobne ambulante in nabavo
dveh reševalnih vozil.
V letu 2009 bo začel delovati nov oddelek srednje šole – računalniški tehnik
– in mislim, da je to najpomembnejša
investicija za občino, čeprav ni izražena v višini finančnih sredstev.
Zelo težko je glavne investicije ločiti na
leto 2009 in 2010, ker se bodo izvajale
v obeh letih, zato je ta pregled dan za
obe leti skupaj. V letih 2009 in 2010 se
bo v investicije in investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev in glasbene šole vložilo več kot 2,7 mio €, v tej vsoti, tako
je načrtovano, bo več kot 700.000 €
državnih sredstev. Najpomembnejša
investicija je razširitev in rekonstrukcija ter izgradnja telovadnice na OŠ Jelšane (1.580.000 €), izgradnja vrtca in
razširitev šole na Pregarjah (364.000
€), sredstva pa bodo šla tudi za naslednja dela: sanacija fasade oken, sanacija sanitarij, dodatni oddelek vrtca OŠ
Knežak (200.000 €), na OŠ D. Ketteja
(263.000 €) sanacija oken, požarne
stopnice, projekt za telovadnico, vrtec
v Ilirski Bistrici (175.000 €) sanacija kotlarne, tlakov in nabava mobilne enote
za 2– dodatna oddelka vrtca.
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dušan grbec : SANJSKI USPEHI

ŽUPANA IN NJEGOVE EKIPE
Kako ocenjuje delo župana in občinske uprave v preteklem letu, smo
tokrat povprašali Dušana Grbca,
predsednika svetniške skupine SDS
Il. Bistrica. Objavljamo njegov odgovor.
Pri sprejemanju zaključnega računa
za leto 2008 smo bili priča neučinkoviti porabi sredstev. Ker je proračun občine hkrati načrt dela župana
in njegovih sodelavcev, menimo,
da svojega dela niso dobro opravili,
saj je bilo realiziranih le 60 % sredstev. Učinkoviti so bili le pri porabi
sredstev, namenjenih proračunski
birokraciji ter izdatkih za službena
potovanja, za katera so porabili
105.561 evrov. Na drugi strani pa so
od sredstev, namenjenih investicijam, v vrednosti 10.336.100 evrov,
izkoristili le 4.736.236 evrov, pri čemer je bilo za okrog 2.000.000 evrov
investicij izpeljanih že v letu 2007,
plačanih pa v letu 2008. Pri tem se
moramo zavedati, da občina plačuje
letno več kot 200.000 evrov obresti
za kredite, na računu pa jim ostaja
več kot 535.000 evrov neporabljenih
sredstev.
Polomi pri investicijah, kot so kanalizacija Hrušica, vračanje denarja Te-

lekoma, prodaja počitniškega doma
Njivice, se nadaljujejo v tem letu pri
investiciji v Prešernovi. Zadeve romajo na sodišče. So mar res čisti računi? Menimo, da na občini delajo le
v smeri divje privatizacije, podobno,
kot so izvedli s podjetjem Snežnik, d.
o. o., ter pri pripravi nadaljnjega lastninjenja občinskega premoženja.
Na zadnji seji smo sprejeli nov prostorski akt v Kosezah, ker po starem
ni bilo moč odtujiti 1500 m² ter pokloniti tistim, ki so to prodali. Pri tem
ne smemo pozabiti, da je ta teren
pridobljen iz proračunskih sredstev
in je v lasti občine Ilirska Bistrica, se
pravi vseh občank in občanov. Zdaj
se pa dogaja, da nekateri posamezniki občini najprej prodajo, kasneje
pa bi želeli to nazaj brezplačno pridobiti. Če želimo imeti tak sistem,
potem naj se da vsaki vasi enako
površino, pa naj vaščani gradijo ali
prodajajo.
Lepo bi bilo vedeti, kaj podžupan
naredi za letno plačo 12.000 evrov –
brez kilometrine. Od njegovih obljub
IC Il. Bistrica do obvoznice ni ne duha
ne sluha. Ne smemo pozabiti, da je
bila županova namera v občinskem
svetu konstruktivna in je življenjske

Občina Ilirska Bistrica in KD Tuščak Bač
VABI
vse ljubitelje balinanja in košarke na

o po zic ija odgovarja

CELODNEVNO ŠPORTNO IN KULTURNO
DRUŽABNO SREČANJE
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na Baču v četrtek, 25.junija 2009, od 11.00 ure dalje
Po končanem športnem tekmovanju bo ob 16.00 uri sveta maša
z blagoslovom novih fresk v cerkvici sv. Ivana.
Sledi kulturni program v Babnem dolu (ob 17.00 uri):
otroška folklorna skupina Tuščak • ŽePZ Tuščak • amaterska gledališka skupina
Tuščak • MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak • tamburaška skupina Košana

Za zabavo bo poskrbela skupina MAK.

PRAZNUJMO DAN DRŽAVNOSTI SKUPAJ!
Prijave ekip za športna tekmovanja do 10.junija 2009
Balinanje: Viljan Ljubič 041-579-168
Košarka: Simon Godec 041-330-376 ali 040-727-598
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stroške občank in občanov dvignil za
45 %, preko komunalnega podjetja,
čeprav je bilo predvideno podražanje za več kot 200 %.
Napredka v Ilirski Bistrici ni videti ne
na podeželju ne v mestu. Bazen v
parku vsak dan bolj ogroža življenje
mimoidočih, Brivnica na placu čaka
na novo odprtje, stavbe se rušijo in
prodajajo. Naštevali bi lahko v nedogled. Žalostno je, da imamo v Ilirski
Bistrici le birokratska delovna mesta
in nekaj zasebnikov v gospodarstvu,
pri katerih pa so večino zaposleni
tujci z delovnimi vizami. Delovnih
mest za naše občane je tako rekoč iz
dneva v dan manj. Potencialni investitorji nimajo kje graditi.
Delo župana izraža življenje ljudi
določenega stanu – Vse, kar je pred
tabo in za tabo, je s tabo in bo po
potrebi hitro pozabljeno, le občanke
in občani bomo posledice še dolgo v
bodočnosti čutili na lastni koži.
Zadeve v občini so takšne kot na državni ravni. Leva oblast nam zvišuje
davke, imamo najdražje naftne derivate, zaposleni bomo še po smrti,
cestnine bomo plačevali tujcem itd.,
pot levice nas pelje v čase obveznih
oddaj in nacionalizacij. Že na evropskih volitvah jim lahko povemo, da
so zašli z dobre poti.
Udeležimo se volitev in oddajmo
svoj glas. Slovenija zmore več. III
Dušan Grbec, predsednik svetniške
skupine SDS Il. Bistrica

FRANC POKLAR - raziskovalec zgodovine na bistriškem
v obliki predavanj o prazgodovinskih
temah, vezanih na naše kraje. Svoja
dognanja je objavil v Koćanskem
vestniku, publikacijah Društva za
krajevno zgodovino in kulturo Ilirska
Bistrica, v zborniku Bistriški zapisi,
v monografski zbirki Ilirske teme in
drugod. Kot aktivni član Društva za
krajevno zgodovino in kulturo Ilirska
Bistrica, v katerem aktivno deluje
že 20 let, je navezal tudi stike s sorodnim zgodovinskim društvom iz
Klane, s katerim plodno sodelujejo.

Franc Poklar iz Podgraj, ki je letos
slavil devetdesetletnico svojega
plodnega življenja, je letošnji dobitnik zlate plakete Občine Ilirska
Bistrica za življenjsko delo.
Čeprav je po izobrazbi pravnik in ne
arheolog ali zgodovinar, je z odličnim
znanjem italijanščine in latinščine
preštudiral literaturo o arheoloških
raziskavah in se začel poglobljeno
ukvarjati z najstarejšo zgodovino naših krajev, prazgodovino in rimskim
obdobjem. Večino svojega časa je
posvetil odkrivanju gradišč in postavil vrsto zanimivih tez o predrimski
dobi na naših tleh. S svojim delom je
pritegnil pozornost najuglednejših
slovenskih arheologov, jih vodil po
gradiščih naše občine in tudi sodeloval z njimi. Za ta prizadevanja mu
je Arheološko društvo Slovenije leta
2001 podelilo strokovno priznanje
kot nearheologu za njegove zasluge
pri raziskovanju najstarejše preteklosti na Bistriškem in popularizaciji
arheološke stroke.

Franc Poklar je opravljal tudi izjemno pomembno pedagoško poslanstvo, saj je učence na osnovnih
šolah naše občine, predvsem na OŠ
Podgora Kuteževo, seznanjal z bogato zgodovino naših krajev in jih
vodil na oglede najpomembnejših
gradišč: Sv. Katarine nad Novokračinami, gradišča pri Dolnjem Zemonu
in Trnovskega gradišča s Stražico.
Zelo odmevni so tudi njegovi nastopi

Franc Poklar, ki se dolga leta s posebno ljubeznijo posveča raziskovanju življenjskega prostora ljudstev, ki
so v prazgodovini živela v naših krajih, je tudi eden od ustanovnih članov Primorskega numizmatičnega
društva, v katerem aktivno deluje že
35 let. S preučevanjem denarnih in
drugih najdb natančno dokumentira
čas in dogodke, ki so usodno krojili
življenja ljudstev na območju naše
občine. III

Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj
Srebrna plaketa Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 gre v roke Mešanemu pevskemu zboru Avgust
Šuligoj, Društvo upokojencev Ilirska
Bistrica, za petindvajset let neprekinjenega zborovskega petja.

V letu 2004 se je zbor poimenoval po rojaku iz Dolnjega Zemona,
glasbenem pedagogu in dirigentu
Avgustu Šuligoju, ki je v 30. letih
prejšnjega stoletja s trboveljskimi
Slavčki ponesel slovensko pesem
izven naših meja. Hrbtenica delovnim načelom zbora je skrb za ohranjanje slovenske ljudske pesmi, zato
je njihov repertoar posut z rožami iz
zakladnice naših skladateljev. V vseh
letih delovanja je v zboru pelo 82
pevk in pevcev, od samega začetka
pa jih uspešno vodi zborovodja Dimitrij Grlj.

Zbor je prepoznaven tako v domačem kraju, občini kot izven nje, saj je
doslej nastopil na sedemnajstih koncertih revije Primorska poje, dvanajstih prireditvah na Taboru slovenskih
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični,
devetkrat na revijah pevskih zborov
upokojencev Primorske, kar 25 let
pa pojejo na občinskih revijah pevskih zborov in skupin. Štirikrat so se
uvrstili med najboljše pevske zbore
društev upokojencev v Sloveniji in
zastopali Primorsko na državni reviji.
Zbor gostuje pri sorodnih pevskih

zborih na Reki in v Zagrebu ter te
zbore gosti doma. Na tak način vzdržuje stike in goji prijateljske vezi.
25 let nepretrganega delovanja je
doba, ki je pustila tako pri pevcih
kot poslušalcih dober vtis. Obiskane
prireditve, zadovoljni obiskovalci,
zagnani pevke in pevci ter vodstvo
zbora so porok, da bo zbor nadaljeval z delom, skrbel za pomlajevanje
in napredek ter uspešno predstavljal
našo občino. III
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obči nski nagrajen ci

Za začetek organiziranega in strokovno vodenega petja članov pevskega zbora upokojencev v Ilirski
Bistrici šteje leto 1984, ko se je zbor,
ki je do tedaj deloval kot moški pevski
zbor, preoblikoval v mešano zasedbo.
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Kulturno društvo GRAD Dolnji Zemon
Dobitnik bronaste plakete Občine
Ilirska Bistrica za leto 2009 je Kulturno društvo Grad z Dolnjega Zemona.
Kulturno društvo GRAD je bilo ustanovljeno leta 1973. Delo društva je
bilo osredotočeno na uprizarjanje
dramskih del doma in v širši okolici,
adaptirali in razširili pa so tudi prostore društva. Po večletnem delovanju je sledilo obdobje zatišja.
Leta 2003 so vajeti prevzeli mladi in
spet začeli uprizarjati dramska dela,
pri čemer so naredili pomemben korak naprej in se na odru predstavili z
lastnimi besedili – Vol je vol (2003),
Vol je vol II ali »V babi je hudič«
(2005), Vraže (2006) in pa zelo odmevno in uspešno veseloigro Ohcet
bo (2008). S komedijami so nastopali
doma, v krajih po občini in drugje po
Sloveniji.

V letu 2004 so zelo odmevno in
uspešno sodelovali pri občinskem
projektu »Vizita«, v letu 2006 pa
so prvič izvedli prireditev »Mala
južna«, ki se je dobro prijela in postala že tradicionalna. Vsako leto se
uspešno predstavijo za Miklavža s
prireditvijo, ki poleg igrice vključuje

tudi obdaritev otrok, z izvirnimi maskami pa se tudi udeležujejo občinskega pustnega karnevala »Pust je
pršu«. Kot so zapisali predlagatelji,
naj bo ta plaketa nagrada za njihov
trud in izvirnost ter spodbuda za bodoče delo. III

Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak

obči nski nagrajen ci

92. Septembra 1972 se je s prizadevanji takratne ravnateljice Erne Volk
odprla tudi vzgojno-varstvena enota,
ki jo danes obiskuje 19 otrok.
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Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 prejme
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak ob 150-letnici šolstva v Knežaku
in 40-letnici sedanje šolske stavbe.

z delom. Od takrat naprej je šola v
Knežaku doživljala različne organizacijske in druge spremembe. Čeprav
ji časi niti pogoji niso bili naklonjeni,
je obstala in deluje še dandanes.

Priprave na organizirano šolstvo v
Knežaku segajo v leto 1853. Takrat so
se zbrali župani in pomembni možje
iz vasi Knežak, Bač in Koritnice, med
njimi tudi graščak Miroslav Vilhar,
ter se obvezali, da bodo prispevali
za plačo učitelja, ki bo poučeval njihove otroke. Leta 1859 je v Knežak
prišel novi učitelj z Vrhnike in začel

Po koncu druge svetovne vojne je bila
šolska stavba v klavrnem stanju, zato
so se odločili za gradnjo nove. Otvoritev nove šole 7. 9. 1969 je sovpadala
s stoto obletnico Pivškega tabora na
Kalcu. V tistem šolskem letu je obiskovalo šolo 172 učencev, naslednja
leta pa je število učencev močno upadlo. V letošnjem šolskem letu jih je
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Šola je bila v teh letih vključena v
številne projekte, tekmovanja, natečaje, raziskave. Učenci so dosegli
številna zlata in srebrna priznanja
tako na regijski kot na državni ravni.
Izdali so knjigo Naravna in kulturna
dediščina šolskega okoliša avtorice
Marje Iskra, ob 140-letnici šolstva
in 30-letnici nove šole pa zbornik.
Letno izide kar nekaj šolskih glasil:
Burja, Glas Pezalce, Da te kap. V letošnjem letu je šola vključena v projekt EKO šola, Zdrava šola, Pasavček,
Evropska vas, Pomladni dan, Mreža
kraških šol, Od Etne do Krasa in
drugo. Vsi uspehi so dokaz dobrega
sodelovanja učencev in njihovih
staršev ter učiteljev. Šola je središče kulturnega in športnega dogajanja v krajevni skupnosti Knežak in
Šembije. Aktivno sodeluje z društvi,
zavodi in organizacijami v občini in
izven nje. Prav tako organizira in
nudi prostor za kulturne in druge
prireditve ter dejavnosti na različnih
področjih. III

Vojko Štembergar
Spominsko plaketo Občine Ilirska
Bistrica za leto 2009 posthumno
prejme Vojko Štembergar za svoje
neprecenljivo delovanje na društvenem področju.
Pokojni Vojko Štembergar (1945–
2008), slovenski častnik, veteran
vojne za Slovenijo, prejemnik številnih odlikovanj in priznanj, je bil
ustanovni član in dolgoletni predsednik Kinološkega društva Ilirska Bistrica. V petnajstih letih uspešnega
delovanja društva je gradil kinološko
kulturo v naših krajih, tako s splošnim izobraževanjem ob organiziranju različnih prireditev kot tudi s
samim šolanjem psov in vodnikov.
V vseh teh letih je izšolal preko 270
vodnikov in njihovih psov. Bil je tudi
odličen in spoštovan inštruktor v
KD Ljubljana. Brez njegovega sodelovanja si ne moremo zamisliti številnih mednarodnih tekmovanj za
Dreningov memorial in ne prvega
svetovnega prvenstva šolanih psov
v Ljubljani.

ravo. Njegovo delo v klubu ni ostalo
neopaženo, zato je bil leta 1993 izvoljen za predsednika Lokostrelske
zveze Slovenije.

Vojko Štembergar je bil med tistimi
, ki so pred več kot petnajstimi leti
postavili na noge Lokostrelski klub
Ilirska Bistrica. Skupaj s svojo družino je bil nepogrešljiv del njihovega
delovanja. Tudi tekmovalni del lokostrelstva mu ni bil tuj. S svojim sestavljenim lokom je še posebej užival na
arrowhead-tekmah, predvsem zato,
ker je bil tam najbolj povezan z na-

Vojko Štembergar je bil tudi velik
glasbeni zanesenjak. Njegovo petje
in delo v kulturnih društvih je pustilo
močan pečat v pevski skupini Vasovalec in v Mešanem pevskem zboru
društva upokojencev Avgust Šuligoj.
Kljub vsem svojim številnim obveznostim si ni nikoli dovolil, da bi zamudil ali kakorkoli prelomil obljubo,
ki jo je dal. Vedno in povsod je bil
točen, zanesljiv, z eno besedo pravi
organizator številnih kulturnih dogodkov in izletov, ki nam bodo vsem
ostali v nepozabnem spominu.
Delo Vojka Štembergarja ni bilo
zaman in je pustilo globoke sledi.
Poštena zahvala za časa njegovega
življenja je zamujena, vendar pa
v društvih, ki jih je gradil in v njih
sodeloval, obljubljajo, da bodo njegovo delo nadaljevali. III

Smučarski klub Snežnik
Smučarski klub Snežnik uspešno in
nepretrgoma deluje že štirideset
let, pred letom 1969 pa je deloval
v okviru smučarske sekcije Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica.
Klub je vzgojil vrsto smučarskih učiteljev in organiziral številne smučarske tečaje za otroke in odrasle na
Sviščakih, ob pomanjkanju snega na
domačem terenu pa deluje tudi na
drugih slovenskih ali tujih smučiščih.
V smučarski klub je trenutno včlanjenih prek sto otrok in odraslih.
Smučarski klub Snežnik je bil glavni
pobudnik in organizator izgradnje
lastnega smučišča na Sviščakih, ki je
poleg poseka gozda, čiščenja in ravnanja smučišča leta 1968 postavil
tudi prvo vlečnico. Vseskozi je član
Smučarske zveze Slovenije, aktiven
član Športne zveze in Zveze športnih društev Ilirska Bistrica, eden iz-

med soustanoviteljev Notranjskega
pokala – množičnega tekmovanja
otrok v smučanju na Notranjskem,
soustanovitelj vsakoletnega mednarodnega smučarskega srečanja za
Pokal treh dežel skupaj s Športnim
združenjem Devin in Športnim društvom Št. Janž.
Klub skrbi za popularizacijo smučanja
z organizacijo smučarskih tečajev in

smučarskih treningov, s svojimi strokovnjaki pomaga šolam organizirati
šole v naravi, ustvarja pogoje in možnosti za udejstvovanje čim večjega
števila ljudi v smučarskem športu.
Smučarski klub Snežnik je s svojim
delom in ustvarjanjem pomemben
člen bistriškega športa, zato je ta
plaketa pomembna potrditev in pohvala njihovemu delu ter motivacija
za naprej. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

obči nski nagrajen ci

Tretja spominska plaketa Občine
Ilirska Bistrica za leto 2009 je pripadla Smučarskemu klubu Snežnik
za uspešno delovanje na področju
športa.
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140. obletnica tabora na kalcu
Sončnega sobotnega popoldneva 9.
maja se je le lučaj od graščine Kalc
odvijala osrednja slovesnost, s katero so občine Pivka, Ilirska Bistrica
in Postojna počastile 140. obletnico
tabora na Kalcu. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik
države Danilo Türk.
Na prireditvi, ki sta jo povezovala
Matjaž Tanko in Sidonija Mozetič,
so obudili spomin na 9. maj leta
1869, ko se je ob gradu Kalc zgodil
vseslovenski tabor – politično in
kulturno zborovanje, čigar osnovna
ideja je bila zahteva po zedinjeni Sloveniji. V nasprotju z letošnjim sončnim dnem je bil 9. maj leta 1869
deževen in tako ne preveč naklonjen
zborovanjem na prostem. Vendar
se je kasneje zjasnilo in na taboru
se je zbralo kakih 8000 ljudi. Takšne
udeležbe na politični manifestaciji v
krajih na Pivškem ne pomnimo do
današnjih dni.
Časnik Slovenski narod je takrat
zapisal: »Tukaj blizu izvira Pivke so
tudi kranjski Slovenci pridružili želje
svoje željam štajerskih in primorskih
Slovencev.« 8000 Slovencev, ki so na
Kalec priromali od daleč in blizu, je
takrat zahtevalo združenje razkosanega naroda.

AKTUALN O

spodarska vprašanja, kot je zahteva
po pogozdovanju in vpeljavi slovenskih zavarovalnic.
Tabor na Kalcu je politično močno
razgibal pivško dolino in neposredno
pripomogel k ustanavljanju čitalnic
na tem območju. Čeprav je bil med
manjšimi v slovenskem merilu, pa je
bila njegova vloga neprecenljiva, saj
je kraje na Pivškem izenačil z ostalimi narodno prebujenimi kraji. Tabora na Kalcu pa gotovo ne bi bilo
brez Miroslava Vilharja, pesnika in
skladatelja ter velikega narodnega
buditelja 19. stoletja, ki je bil tudi
glavni organizator tabora.

svojem govoru tabor na Kalcu označil za eno večjih političnih dejanj v
zgodovini slovenskega naroda. »Nikoli do takrat ni slovenski narod tako
jasno in tako množično oblikoval
svojega nacionalnega programa... Ta
program pa ni bil samo stvar majhnih skupin ljudi, ta program je postal
ljudski program, program vseh,« je
poudaril Türk.

Predsednik države Danilo Türk je v

Posebej je poudaril tudi pomen antifašističnega boja, organizacije Tigr
in Osvobodilne fronte: »To so bile
tiste sile, ki so zagotovile preživetje slovenskega naroda in ustvarile
temelje, na podlagi katerih smo
kasneje zgradili samostojno državo.
Vse te sile ne bi bilo, če ne bi že pred

Spominska značka, izdana leta 1869 ob taboru na Kalcu. Ohranjenih je le nekaj.

Današnji ostanki graščine Kalc

Govorniki, osrednji možje tedanje
slovenske narodne politike, so vsebino strnili v petih točkah. Zahtevali
so zedinjeno Slovenijo ter vpeljavo
slovenskega jezika v urade in šole,
izpostavili pa so tudi nekatera go-
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Voditelja Matjaž Tanko in Sidonija Mozetič, v ozadju združena zbora Košana in
Tabor Kalc 1869 Knežak
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140 leti imeli na taborih tako jasno
izražene politične volje slovenskega
naroda.«
In kaj je sporočilo tega pomembnega slovenskega tabora za danes in
jutri? »Slovenija in slovenski narod
morata napredovati. Pot do napredovanja pa gre preko pomoči in zagotavljanja perspektive mladim,« je
sklenil predsednik.

Po končani slovesnosti pa je zbrana
množiča lahko prisluhnila še Postojnski godbi 1808, kantavtorju Tomažu
Domicelju in Dragu Misleju-Mefu
ter se zavrtela ob zvokih ansamblov
Snežnik, Torbarji in Venera. Prireditev je spremljala tudi bogata ponudba kmečkih pridelkov in izdelkov
na stojnicah, kjer so se predstavili
tudi štirinožni kosmatinci iz Društva
ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev, ki je predstavilo to avtohtono
slovensko pasmo, ki izvira prav iz pivških krajev. Otroci so se lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, obiskovalci
pa so se lahko na konjski vpregi zapeljali po idilični okolici Kalca. III

Spominska tabla na grajskem stolpu

Gostje z leve: postojnski župan Jernej Verbič, bistriški župan Anton Šenkinc,
predsednik Danilo Türk s soprogo in pivški župan Robert Smrdelj

Predsednik Danilo Türk s soprogo na stojnici pokuša domače dobrote

Obiskovalci so se po idilični okolici Kalca zapeljali s konjsko vprego
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

AKTUALN O

V bogatem kulturnem programu so
nastopili: Moški pevski zbor iz Pivke
in vokalna skupina Slavna, ki sta zapela Vilharjevo vizionarsko pesem
Lipa zelenela, združena mešana pevska zbora Košana in Tabor Kalc 1869
Knežak, solista Janja Konestabo in
Jure Počkaj, ki sta zapela Vilharjeve
Planinarico, Po jezeru in Napitnico,
folklorna skupina Gradina, skupini
Volk folk in Jst sm forti ter recitatorja
Marko Vadnjal, ki je interpretiral nekaj govorov s tabora pred 140 leti, in
Franc Gombač, ki je predstavil Vilharjevo Na Kalcu.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja naslednji

RAZPIS LETOVANJA 2009
I. LOKACIJA IN CENA LETOVANJA
Letovanje v apartmaju v Dugi Uvali (7 ležišč)
Cena za 1 dan letovanja/najem znaša v letu 2009 29 €.
Turistična taksa ni všteta v ceno.

II. ROK PRIJAVE ZA LETOVANJE
Od 01. 06. 2009, od 7.30 ure dalje.
Prijave sprejemamo v pisarni št. 11 v II. nadstropju.

gače uniči, ga je vsak dolžan nadomestiti z novim).
Gost, ki v knjigo ne bo podpisan, bo bremenjen za manjkajoče stvari.
Če bo za posamezni termin preveč prijav, bo o prioriteti
prijavljenih odločala komisija, imenovana s strani v. d. direktorja občinske uprave.
Ključe apartmaja se prevzame in ob odhodu vrne na recepciji v Dugi Uvali.
Napotnice za letovanje bo mogoče pred odhodom na
letovanje prevzeti na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, v pisarni št. 11, v II. nadstropju.

III. NAČIN PLAČILA
Polovico zneska za letovanje ob izdaji napotnice, polovico v 8 dneh po zaključenem letovanju. Ob prijavi se plača
AKONTACIJA za letovanje v znesku 29 €. Brez plačila akontacije prijava ni možna.

OPOZORILO
Gostje, ki se na turističnem uradu ne bodo prijavili v navedenem roku, bodo v primeru kontrole dolžni odmerjeno
kazen poravnati sami.

IV. OSTALI POGOJI LETOVANJA

V. ODPOVED LETOVANJA

Menjava se izvrši zadnji dan med 19.30 in 20.00 uro,
vsak gost se je dolžan v roku 24 ur od prihoda prijaviti na
recepciji v Dugi Uvali.
Vsak gost je dolžan apartma zapustiti čist in pospravljen.
S podpisom v knjigi gostov vsak jamči, da je zapustil ves
inventar in posodo v stanju, v kakršnem ga je prevzel (v
kolikor se posoda ali ostali inventar poškoduje ali kako dru-

V primeru odpovedi letovanja je gost dolžan plačati 29
€. Navedenega zneska gost ni dolžan plačati, če si poišče
zamenjavo.
Letovanje se plača v celotnem znesku za termin, za katerega je gost prejel napotnico, tudi če si letovanje samoiniciativno skrajša, razen v izrednih primerih (npr. bolezen).
						
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
						

KAKOVOST PITNE VODE IZ LOKALNIH VODNIH VIROV
Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se v
občini Ilirska Bistrica izvaja tudi na lokalnih vodovodih
Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Podgraje
in Zabiče.

OBČINSKI o dmevi

V letu 2008 smo na vseh vodovodnih vzpostavili zdravstveni nadzor po načelih HACCP-sistema. Nadzor po
sistemu HACCP se brez težav izvaja na vodovodih Vrbovo, Vrbica, Jablanica in Zabiče.
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V letu 2008 se je tudi na vseh lokalnih vodnih virih
izvajal nadzor kakovosti vode z mikrobiološkimi in kemičnimi analizami. Na vseh vodovodih je bila odvzeta
ena analiza za fizikalno kemijske parametre, ki je bila
povsod ustrezna. Za mikrobiološko analizo pa je so bili
odvzeti štirje vzorci na vsakem vodovodnem sistemu.
Zdravstveno ustrezna skozi vse leto je bila voda iz sistema Vrbica, na ostalih sistemih pa so bile občasno
prisotne bakterije fekalnega izvora – E. coli, enterokoki, koliformne bakterije.
Vse te bakterije, če se razvijejo v dovolj velikem številu, lahko pri ljudeh povzročijo prebavne težave, kot so
bruhanje, driske, slabosti. Še posebej veliko nevarnost
pomenijo za otroke, predvsem dojenčke ter bolnike in
ostarele osebe. Na nekatere lokalne vodne vire so priBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

ključeni tudi javni objekti – šola, vrtec, gostinski lokali,
proizvodnja živil.
Na vodovodnem sistemu Vrbovo, Kuteževo in Trpčane
se je izvajala tudi državna kontrola kakovosti pitne vode.
Rezultati so bili identični internim kontrolam. Uporabnike zdravstveno neustrezne pitne vode smo sprotno
obveščali o kakovsoti vode in jim svetovali glede uporabe. Na nekaterih vodovodih velja tudi trajen ukrep
prepovedi uporabe vode brez prekuhavanja.
Na pobudo predstavnikov KS Kuteževo in Zabiče smo v
mesecu septembru opravili skupaj s strokovnjaki iz Controlmatika ABW ogled vodovoda Trpčane, Kuteževo,
Zabiče in Podgraje, z namenom ureditve sistema stalne
dezinfekcije vodnih virov, s čemer bi ustrezno rešili problem mikrobiološke neustreznosti pitne vode. Po oceni
strokovnjakov je na vseh vodovodnih sistemih, ki so si
jih ogledali, dezinfekcijske naprave možno urediti, zato
člani HACCP-timov in predstavniki krajevnih in vaških
skupnosti sedaj iščemo primerno rešitev, tako da bi tudi
uporabnikom pitne vode iz lokalnih vodnih virov zagotovili zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Andreja Rebec, dipl. sanitarni inženir

Občane obveščamo, da je novost v letošnjem državnem proračunu posebna proračunska postavka v višini 4 milijone evrov za spodbujanje ukrepov URE
in OVE.
Ta sredstva bodo predvidoma namenjena nadaljevanju in razširitvi razpisa Ekološkega sklada za
dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom. Ta
bo omogočal tudi pridobitev finančnih sredstev za
izvedbo posameznega ukrepa, npr. za vgradnjo sodobnega kotla ali zamenjavo stavbnega pohištva z
energetsko učinkovitim, vključeval pa bo tudi večstanovanjske stavbe.
Etažnim lastnikom bodo na voljo spodbude za energetsko učinkovito obnovo fasad in zamenjavo oken,
za regulacijo in hidravlično uravnovešanje sistemov
centralnega ogrevanja ter za sisteme delitve in obračuna stroškov za toploto glede na dejansko porabo.

ENERGETSKO SVETOVALNO PISARNO
ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi na tajništvu občine
tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme razgovora)
v DOMU NA VIDMU, Gregorčičeva 2
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
LEPO VABLJENI!
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

OBČINSKI o dmevi

OBVESTILO

Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno,
brezplačno in neodvisno svetovanje v
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OBLIKE POMOČI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA NA BISTRIŠKEM

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja na območju ilirskobistriške občine je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljenih
69.900 evrov državnih pomoči. V
okviru teh sredstev občina sofinancira posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, urejanje trajnih
nasadov, pašnikov in kmetijskih
zemljišč, zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu in gozdarstvu ter opravljanje dopolnine dejavnosti na kmetijah, kot je kmečki
turizem, predelava in prodaja kmetijskih proizvodov idr.
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Omenjena sredstva se razdelijo na
podlagi javnega razpisa, ki je bil letos objavljen v januarju. Na razpis
se je prijavilo skupno 49 vlagateljev,
od tega 39 fizičnih oseb, 7 društev,
ki delujejo na področju kmetijstva,
in 3 zavodi, ki delujejo na področju
kmetijstva ali gozdarstva. Od tega
je največ vlog prispelo za dodelitev
državne pomoči za investicije v primarno proizvodnjo, in sicer kar 30
vlog, za obnovo ali novo postavitev
pašnikov 7 vlog, za investicije v dopolnilno dejavnost na kmetiji pa sta
prispeli 2 vlogi.
Glede na to, da je bilo število vlog
za dodelitev državne pomoči za investicije v primarno proizvodnjo
– adaptacije in novogradnje gospodarskih poslopij in nakup kmetijske
mehanizacije – veliko večje od raz-

položljivih sredstev v proračunu, se
je za dodelitev sredstev za izvajanje
tega ukrepa pomoči prerazporedilo
ostanek razpisanih sredstev iz ukrepov, za katere ni bilo tako velikega
zanimanja. Tako se je skupna višina
pomoči iz tega ukrepa povečala na
42.183 evrov, upravičenim vlagateljem pa se sofinancira 14,24 % predračunske vrednosti investicije brez
DDV.
Za sofinanciranje obnove ali nove
postavitve pašnikov se je vsem
upravičenim vlagateljem odobrila
državna pomoč v višini 40 % predračunske vrednosti investicije oziroma
skupno 4.958 evrov. Za investicije na
področju izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetijah je bilo podeljenih
vseh 10.500 evrov razpisanih sredstev za ta ukrep. Dvema vlagateljema je odobrena državna pomoč v
višini 38,7 % upravičenih predračunskih stroškov investicije brez DDV.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijstvu je bilo za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo
na področju kmetijstva, sedmim
društvom dodeljenih skupaj 1.857
evrov, za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja kmetov
ter njihovih družinskih članov pa
je bilo enemu izbranemu izvajalcu
dodeljenih 2.491 evrov. V okviru
zagotavljanja tehnične podpore v
gozdarstvu je bilo za sofinanciranje

Finančna pomoč tudi za razvoj kmečkega turizma
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

izobraževanja kmetov in njihovih
družinskih članov na področju gozdarstva dvema zavodoma, dodeljeno skupno 1.708 evrov.
Poleg omenjenih razpisanih sredstev s področja kmetijstva pa Občina
Ilirska Bistrica v letošnjem letu načrtuje tudi subvencioniranje obrestne
mere za kredite, dodeljene kmetom,
v višini 2.000 evrov in sredstva za
delovanje Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v
višini 43.600 evrov. 6.200 evrov pa
je namenjenih sofinanciranju organizacije in izvedbe tradicionalne
prireditve Kmetijska tržnica, katere
glavni namen je spodbujanje razvoja
kmetijstva in promocija kmetijske
dejavnosti.
Občina pa si prizadeva tudi za razvoj
na področju turistične dejavnosti.
Za delovanje turističnih društev na
območju ilirskobistriške občine je
tako v letošnjem proračunu predvidenih 6.100 evrov. Za omenjena
sredstva, ki se razdelijo na podlagi
javnega razpisa - ta je bil objavljen
v februarju - je letos kandidiralo 11
društev. Pri razvoju turizma v občini pa pomembno vlogo opravljajo
tudi nekatere tradicionalne prireditve, kot so Vizita, karneval Pust je
pršu, velikonočna prireditev in Mala
južna. Za izvedbo teh prireditev je v
letošnjem letu zagotovljenih skupno
13.100 evrov. III

Zadovoljni lastnik ob svoji novi balirki

Recesija je običajno obdobje stiskanja, varčevanja in manjših vlaganj v
razvoj. Uspešna podjetja pa veliko
dajo prav na inovacije, ki prinašajo poleg finančnih učinkov tudi
konkurenčno prednost in so gibalo
napredka. Tej usmeritvi sledi tudi
Območna gospodarska zbornica iz
Postojne, ki s podjetništvom spodbuja in promovira inovativno dejavnost.
Odbor za inovacije pri Območni gospodarski zbornici Postojna je v začetku tega leta izvedel 7. razpis za
izbor najboljše inovacije v regiji za
leto 2008. V mesecu aprilu je prejel in ocenil 17 prijav inovacij, ki so
bile realizirane v letih 2007 ali 2008.
Za najvišja priznanja v regiji in na
državni ravni se iz občine Ilirska Bistrica poteguje pet inovacij.
Podjetje Plama-pur, d. d., Podgrad
je doslej sodelovala na vseh sedmih
razpisih. Letos se predstavljajo z računalniškim programskim sistemom
»Plama-pur nadzorne plošče«. Avtorica in realizatorka inovacije je
Mirjam Dolgan. Izvirnost rešitve v
njeni računalniški aplikaciji, ki je narejena po potrebah vodstva podjetja Plama-pur, je v novem konceptu
spremljanja in upravljanja informacij, povezovanju različnih tehnologij, orodij poslovne inteligence,
pristopov in dizajnu. Če aplikacijo
(nadzorno ploščo in spletni portal)
poenostavljeno predstavimo, gre
za primerjavo ekranskega pogleda
na računalniku s komandno tablo v
avtu ali letalu, ko z enim pogledom
vidiš, če kakšna lučka rdeče sveti.
Če je tako, se pristopi k preverjanju
podrobnosti, če pa ne, se nadaljuje
z vožnjo v načrtovani smeri. Učinki
inovacije se kažejo v povečanju dobičkonosnosti in njihove konkurenčnosti, ki ga omogoča enostavni, hitri

Kmetijsko gozdarski zavod
Nova Gorica
vabi na

Delavnico o aktualnih razpisih
Programa razvoja podeželja
2. junija 2009 ob 16.00 v
Kinodvorani v Pivki

in učinkoviti nadzor v upravljanju
vseh ključnih procesov v podjetju.

Med prejemniki priznanj v vseh dosedanjih sedmih razpisih je tudi podjetje Frank proizvodnja strojev, ki
ga vodi samostojni podjetnik Valter
Frank iz Gornje Bitnje. V letošnjem
razpisu sodelujejo z inovacijo »Transportna tračna krivina pod kotom 90
stopinj«, katere avtorja sta Janez Seles in Andrej Frank, oba zaposlena
pri predlagatelju prijave inovacije,
slednji je tudi direktor tega podjetja.
Glavni problem pri izdelavi transportne tračne krivine je bil v vodenju širokega transportnega traku v krivini
pod kotom 90 stopinj. Za odpravo
tega problema sta našla izvirno rešitev. V ta namen sta uspela razviti
unikatno trojno vodenje traku, ki
ustreza željam in zahtevam naročnika in predstavlja bistvo inovacije.
Avtorja sta s tako rešitvijo prispevala
k znatnim prihrankom v stroških izgradnje transportne tračne krivine
pri odjemalcu iz tujine.
Že drugo leto zapored je komisija za
inovacije prejela prijavo iz podjetja
DAIBO iz Podgrada, ki ga vodi samostojni podjetnik Franc Danilo Ivančič. Brata Bojan in Mitja Ivančič, ki
sta zaposlena v tem družinskem podjetju, sta avtorja inovacije »Izsekovanje EPE«. S tehnološko izboljšavo
proizvodnega postopka izsekovanja
sekancev iz EPE sta dosegla znatno
zmanjšanje materialnih stroškov in
povečanje produktivnosti in kakovosti izdelave. Bistvo njune ideje je
v optimizaciji zaporedja tehnološkega postopka izsekovanja izdelkov
iz EPE.
Med predlagatelji in avtorji inovacij
je letos prvič nastopil Vilko Škrab iz
Ilirske Bistrice, in to z dvema predlogoma tehnoloških izboljšav, ki sta
zanimiva z energetsko-okoljskega
vidika. Za boljše izkoriščanje sončne
energije čez vse leto in tudi ob krajših
sončnih sevanjih je potrebno večje
število sončnih kolektorjev. Slabost
tega povečanja je v možnosti pregrevanja sistema oziroma uničenja
instalacije. Reševanje tega problema
z vgradnjo večjega hranilnika ali kakšna druga rešitev, kot je ogrevanje
bazena z viškom energije, pri večini
uporabnikov ni izvedljiva ali pa je

zelo draga. Morebitna takšna rešitev
pa še ne zagotavlja potrebne zanesljivosti, da ne pride do pregrevanja.
Avtor je dopolnil zaščito sistema za
pripravo tople vode pred pregrevanjem s tem, da je vgradil toplotni
izmenjevalec voda–zrak, ki skupaj z
avtomatiko rešuje sistem pred pregrevanjem. Tudi drugi predlog izboljšave je povezan z uporabo sončnih
kolektorjev. Da bi se izognili dodatnemu segrevanju vode z dražjimi
viri in ob uporabi kolektorjev tudi ob
manj ugodnih vremenskih razmerah
v zimskem času, je ponudil novo rešitev. V domačem okolju je v sistem
ob 300-litrskem hranilniku vgradil še
dodatni 80-litrski bojler, ki manjšo
zahtevano količino sanitarne vode
segreje na koristno temperaturo
60–70 stopinj, za kar zadošča uporaba samega sončnega vira brez drugih virov. Ko se voda v tem manjšem
bojlerju segreje na zahtevano raven
in ko je na voljo še sončne energije,
se nadaljuje segrevanje v 300-litrskem sistemu. Oba hranilnika tople
vode sta medsebojno povezana z
ustreznim sistemom krmiljenja. Korist te izboljšave je predvsem v večji
uporabi obnovljivih virov in manjši
porabi drugih energentov.
Po napovedi Igorja Blažine, direktorja Območne zbornice Postojna,
bo slovesna podelitev priznanj avtorjem inovacij in predlagateljem v
torek, 9. junija 2009, v Postojni, v
okviru druge razvojne konference.
III Vladimir Vinšek
GZS Območna zbornica Postojna
organizira 2. razvojno konferenco, ki bo v torek, 9. junija
2009, v Postojni. Rdeča nit konference bo trajnostni razvoj in
upravljanje ekoregije z imenom
Zeleni kras.
Sodelovali bodo: ministrica za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner,
klimatologinja in Nobelova sonagrajenka prof. dr. Lučka Kajfež
Bogataj, direktor Regijske razvojne agencije Notranjsko kraške regije mag. Boštjan Požar in
direktor Gospodarske zbornice
Postojna mag. Igor Blažina. O
Zelenem krasu bo potekala tudi
okrogla miza.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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Inovacije – gibalo napredka
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KMEČKa TRŽNICa privabila prve kupce

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

V mesec maju so začele z delovanjem
kmečke tržnice v Ilirski Bistrici, Pivki
in Postojni, na katerih ponudniki
iz vseh treh občin prodajajo svoje
pridelke in izdelke. Kmečke tržnice
so del projekta Organiziran nastop
na trgu in zagotavljanje ustrezne
infrastrukture za trženje kmetijskih
pridelkov, ki se odvija pod okriljem
Društva za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom.
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Ponudniki v okviru Društva s svojimi
pridelki iz izdelki sodelujejo na različnih prireditvah doma in v tujini.
Prvi dve »redni« kmečki tržnica pa
sta potekali v soboto, 16. maja, v
Ilirski Bistrici ter naslednjo soboto,
23. maja v Postojni. Obiskovalci tržnice so lahko kupili ovčji in kozji sir,
skuto, sirni namaz, med in izdelke
iz medu, jabolka, suho sadje, kis,
žganje, šparglje, pirino moko, bio piškote, štruklje, jajca, posušena zelišča, rože iz krep papirja ter kvačkane
izdelke. Ponudba vrtnin in zelenjave
je bila zaradi sezonskega značaja leteh okrnjena, se bo pa v poletnih in
jesenskih mesecih povečala.

Društvo s svojimi člani sodelovalo
tudi na različnih prireditvah, kot je
npr. Furmanski praznik v Postojni in
praznik sv. Roka v Nabrežini (Italija).
Trenutno na tržnicah sodeluje od
10 do 15 ponudnikov, ki imajo urejene formalne pogoje za prodajo na
premičnih stojnicah. V Društvu pa
pričakujemo, da se bo število ponudnikov do konca leta povečalo, saj je
trenutno kar nekaj interesentov, ki si
urejajo svoj status.

Od junija dalje bodo kmečke tržnice
potekale po naslednjem razporedu: v
Postojni prva soboto v mesecu, druga
sobota v mesecu v Ilirski Bistrici, tretja pa v Pivki. Poleg rednih tržnic bo

Društvo bo poskrbelo za enotno
podobo in promocijo tržnice ter za
redno informiranje in izobraževanje
ponudnikov. Poleg stojnic in elektronskih tehtnice, bodo prodajalci

Prvo kmečko tržnico na Placu v Il. Bistrici je obiskalo kar nekaj kupcev

dobili še majice, predpasnike, kape,
klobuke, embalažo in cenovke za
oznako artiklov oz. cen. V pripravi
pa je tudi predstavitvena mapa ponudnikov, sodelujočih na kmečki
tržnici. Najava tržnic bo redno objavljena v lokalnih medijih vseh treh
občin ter preko plakata kmečka
tržnica, ki je bil izbran v okviru javnega likovnega natečaja, na katerem
so sodelovali učenci in dijaki iz šol
na območju Društva. Od novembra
2008 dalje so bile za ponudnike organizirane različne delavnice, ki smo
jih zaključili z ogledom dobre prakse
v Idriji. Podobna izobraževanja bodo
organizirana tudi v prihodnje. III
Zdenka Žakelj

Z izobraževanjem do trajnostnega razvoja podoželja
V času od 18. do 22. marca 2009 je
v mestecu Ieper v Belgiji potekalo
drugo srečanje projektnih partnerjev mednarodnega projekta Inovativno izobraževanje odraslih za
trajnostni razvoj podeželja, ki sta se
ga iz Slovenije udeležila vodja projekta Alenka Volk in strokovni vodja
Društva za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
Tokrat so nam gostitelji predstavili
princip delovanja socialnega podjetja De Groene Kans (v prevodu Zelena priložnost), ki je ustanovljeno
z namenom, da zaposluje težje zaposljive skupine ljudi in jih obenem
usposobi za določena dela, kar jim
pomaga pri iskanju službe. Znotraj
podjetja potekajo tri glavne aktivnosti: usposabljanje na delovnem
mestu, socialno podjetje (za tiste, ki
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

so brez dela več kot 5 let) in dnevni
center (za osebe, ki ne morejo dobiti
običajne službe).
Dela, ki jih opravljajo so prilagojena
posameznikovim sposobnostim. Naloga manjših skupin, ki delajo na terenu, je, da vzdržujejo in čistijo javne
površine, parke, sadijo drevesa,
žive meje, cvetje. Sedež podjetja
je manjša kmetija, ki jo imajo v najemu. Na kmetijskih površinah v neposredni bližini kmetije so ekološki
nasadi zelišč, jagodičevja in sadnega
drevja. V sami hiši pa je urejena kuhinja, kjer svoje pridelke tudi predelajo v marmelade, sokove, sirupe in
ostale izdelke, ki jih prodajo v lokalnih ekoloških trgovinah.
Tako so našli učinkovit način, kako
nevladna organizacija deluje z roko

v roki z lokalnimi oblastmi, Strukturnimi skladi EU in zasebniki (predvsem kmeti) pri zagotavljanju težje
zaposljivim, brezposelnim prebivalcem podeželja pridobivanje novih
znanj, delovnih in socialnih navad,
s pomočjo katerih lahko spet učinkovito nastopajo na trgu dela. Predstavili so nam tudi koncept trženja
lokalne turistične ponudbe in tematsko pot, ki smo jo tudi sami prevozili
s kolesi na solarni pogon. Izkušnja je
bila res nekaj posebnega, predvsem
pa dober primer, kako je mogoče z
malo inovativnosti in izvirnosti na
podeželju razvijati trajnostno naravnano podjetništvo. III Alenka Volk

NOVO VOZILO ZA PODGRAJSKE GASILCE
Potem ko so prejšnji mesec novo
gasilsko vozilo slovesno predali namenu bistriški gasilci, je 16. maja
sledila še predaja vozila v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD)
Podgrad.
Na slovesnosti, ki se je odvijala pred
gasilskim domom v Podgradu, je
številne zbrane goste najprej nagovoril Bojan Ivančič, predsednik PGD
Podgrad, ki je z delovanjem pričelo
že davnega 1925. leta. Povzel je pestro zgodovino gasilske dejavnosti v
Podgradu, nato pa predstavil novo
vozilo, ki so ga registrirali februarja
letos in ga od takrat tudi že uporabljajo pri intervencijah. »Kljub veliki
papirnati vojni smo dokazali, da se
pri nas vsak projekt lahko izpelje,« je
zadovoljno poudaril Ivančič.
Župan Anton Šenkinc je ob čestitkah
gasilcem poudaril, da je to že tretje
vozilo iz programa opremljanja gasilskih društev, ki ga je Občina sprejela
leta 2006. »Vesel sem, da projekt,
v katerega so takrat mnogi dvomili,
že dobiva prve obrise,« je dejal Šenkinc. Trenutno so v teku postopki za
nabavo še štirih novih vozil za pre-

Župan Anton Šenkinc, poveljnik društva Robert Jelenič in predsednik PGD
Podgrad Bojan Ivančič

ostala gasilska društva, s katerimi
naj bi zaključili do leta 2011. »To
pomeni, da bomo v petih letih dobili
sedem gasilskih vozil in eno tretjino
osebne zaščitne opreme za gasilce.
Mislim, da je to velik uspeh,« je poudaril Šenkinc.

Delost pa je pohvalil velik napredek
gasilskega moštva iz Podgrada, ki so
ga, kot je dejal, dosegli v zadnjih desetih letih tako v razvoju moštva kot
same tehnike. Delost je zaslužnim
članom društva podelil tudi republiška gasilska priznanja.

Članom PGD Podgrad je čestital in
zaželel varno uporabo vozila tudi
predsednik Gasilske zveze Il. Bistrica
Anton Frank, predsednik Obalnokraške regije GZ Slovenije Anton

Ob koncu so se člani PGD Podgrad
zahvalili vsem donatorjem, ki so jim
pomagali pri nakupu opreme za vozilo. Slovesnost pa so s pesmijo obogatili Hrušiški fantje. III

RAZSTAVA TROFEJ uplenjene DIVJADI

Kot je poudaril predsednik območnega združenja upravljalcev lovišč
Marino Kontelj, razstava predstavlja
letni pregled dela odvzema, ki je letos že sedmi.
»Je odraz stroke in tradicije, aktivnosti lovskih organizacij in lovca
posameznika, ki že polnih sto let
pozitivno in z vso odgovornostjo izvajajo svoje poslanstvo, ki se kaže v
odnosu do okolja, živalstva in v tovarištvu,« je zapisal Kontelj v uvodu
brošure, ki so jo izdali ob tej priložnosti in vsebuje temeljito predstavitev podatkov o odvzemu divjadi na
primorskem LUO.

Gosta je na otvoritvi pozdravil tudi
župan Anton Šenkinc, zgodovinarkustos Ivan Simčič pa jim je razkazal
grad z muzejsko zbirko. Bogata razstava, ki sta jo pripravila območno
združenje upravljalcev lovišč pri-

morskega LUO in sežanska območna
enota Zavoda za gozdove v sodelovanju z lovsko družino Prem, bo na
ogled še v soboto, 30. in nedeljo, 31.
maja med 10. in 18. uro. III

BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

odmevi iz naših krajev

Na gradu Prem so v petek, 22. maja,
odprli razstavo trofej uplenjene divjadi, ki je bila odvzeta na območju
Brkinov, Krasa in slovenske Istre v
letu 2008. Na ogled so številne trofeje jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev in velikih zveri.
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Kneški gasilci z obilo aktivnosti
Člani PGD Knežak smo bili tudi v
aprilu in maju zelo aktivni na različnih
področjih. Že na dan prvega aprila so
prostore gasilskega doma zapolnili
učenci osnovnih šol celotne občine,
ki so se udeležili področnega tekmovanja iz matematike na OŠ Knežak.
Učencem smo predstavili zgodovino
društva in jim pokazali zgodovinsko
sobo, gasilsko zaščitno opremo, gasilska vozila ter na kratko opisali potek namišljene intervencije.
Gasilci pa skrbimo tudi za mednarodno prepoznavnost, saj so 17.
4. naše prostore obiskali učitelji
in otroci iz Italije, točneje s Sicilije.
Predstavitev jim je bila seveda podana v angleščini, saj so v Knežak
prišli z namenom razvijanja znanja
iz angleškega jezika. Pestrost dogajanja v aprilu pa se s tem ni končala,
saj smo se 19. 4. udeležili državne
gasilske vaje »Požig 2009« na Počku.
Sodelovali smo z gasilskimi vozili kot
intervencijska enota pod vodstvom
poveljnika GZ Ilirska Bistrica in tudi v
regijskem ter državnem štabu pri vodenju intervencije. Na vaji smo pridobili kar nekaj uporabnih izkušenj
ter informacij, ki jih bomo uporabili
pri delu na terenu.
Izkušnje in znanje pa smo si delili
tudi 26. 4., ko smo organizirali interno usposabljanje članov operativcev na temo gašenja požarov v

naravi. Štab operative, kot organizator usposabljanja, je najprej vsebine
podal teoretično, te pa smo kasneje
preizkusili praktično, ko so operativci v skupinah dejansko gasili travniške požare in izboljševali taktiko
gašenja. 28. 4. pa smo se udeležili
srečanja s podjetjem Euro GV z Male
Bukovice, ki nas je popeljalo v Opatijo, kjer smo si ogledali kar nekaj
njihovih gasilskih nadgradenj.
V mesecu maju smo se udeležili osrednje prireditve ob 140. obletnici tabora na bližnjem gradu Kalc. Ta dan
nam bo ostal še posebej v spominu,
saj nas je na prireditvi obiskal tudi
predsednik republike Danilo Türk, s
katerim smo se ponosno fotografi-

rali pred našim vozilom. V maju smo
izvedli še veliko požarnih straž ob
aktivnostih Slovenske vojske ter ob
koncu meseca »otvorili sezono« izobraževanja v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS na Igu, ko
so se na usposabljanje za tehnične
reševalce podali trije naši člani.
Spomladanska meseca sta tako postregla z obilo dejavnostmi, ki so
dodobra napolnile vsako uro našega
prostega časa in zahtevala veliko
odrekanja v zasebnem življenju gasilcev. Ob tem smo seveda vedno
hvaležni za razumevanje naših družin, ki zaenkrat še sprejemajo našo
gasilsko »odvisnost«. III Erik Delost,
PGD Knežak

odmevi iz naših krajev

25. SHOD LJUBITELJEV STARIH VOJAŠKIH VOZIL
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Ljubitelji starih vojaških vozil so se
1. maja zbrali na že 25. tradicionalnem shodu, ki se ga je tudi tokrat
udeležilo veliko privržencev teh posebnih jeklenih konjičkov.
Druženje že vrsto let organizira sekcija
Veteran pri Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Ilirska Bistrica,
vsako leto pa se srečanja udeležijo
tudi lastniki vozil iz postojnske in cerkniške občine ter iz Italije in Hrvaške.
Tudi letos so se v dopoldanskih urah
zbrali pri gostilni Mate v Trnovem,
kjer so se okrepčali, nato pa po panoramski vožnji skozi mesto krenili
proti Sviščakom in naprej na Mašun,
kjer je potekalo letošnje družabno
srečanje. III
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Gasilska priprošnja sv. Florjanu
Pred naravo smo ljudje vedno nemočni. Za varstvo pred vsemi naravnimi nesrečami so si naši predniki
zato izbrali svetnika Florjana, ki je
bil po legendi utopljen v vodi. Sv.
Florjan goduje 4. maja, ko je tudi
mednarodni dan gasilcev, ki so ob
naravnih nesrečah pogosto prvi
poklicani na pomoč. Zato se mu ob
godu sv. Florjana pri t.i. Florjanovih
mašah priporočamo v varstvo.
Tako je bil drugo majsko nedeljo tradicionalni shod ob godu sv. Florjana
tudi v Dobropoljah, ki se ga vedno
množično udeležijo tudi gasilci iz večine prostovoljnih gasilskih društev
bistriške gasilske zveze in iz njihovih
pobratenih prostovoljnih gasilskih
društev iz sosednjega Kvarnerja.
Udelaženci so se zbrali na vrhu
vasi in se za prapori in banderami v
procesiji podali proti vaški cerkvici,
posvečeni sv. Florjanu, kjer se je nadaljevalo praznovanje z mašo. Maša,
ki jo je daroval bistriški dekan Gabrijel Vidrih, s petjem pa jo je obogatila
dekliška pevska skupina Serafinke,
se je zaključila z blagoslovom gasilskih vozil, posebnega blagoslova pa
je bilo deležno novo gasilsko vozilo
PGD Ilirska Bistrica.
V preteklosti so se ljudje bali ognja

zlasti v času, ko so bile hiše še lesene
in krite s slamo. Zaradi povezave z
vodo je bil za zaščitnika pred ognjem
izbran sv. Florjan, ki je upodobljen z
vedrom za vodo, zastavo in gorečim
poslopjem. Med slovenskimi gasilci
se priljubljenost sv. Florjana kaže po
njegovih upodobitvah na gasilskih
domovih, v društvenih prostorih in
na gasilskih praporih. Kot je povedal
predsednik PGD Il. Bistrica Primož
Križaj, ki je nagovoril zbrane, ima
PGD Il. Bistrica tretji najstarejši gasilski prapor v Sloveniji, ki so ga pred
leti restavrirali in čaka na predstavitev v bodoči muzejski sobi novega
gasilskega doma.

»Zbrali smo se, da skupaj kot velika
gasilska družina poprosimo, da bi še
naprej skrbeli za varno počutje naših
najbližjih in da nam ure prostovoljnega dela ne bi bile odveč, temveč
bi po opravljenem delu občutili zadovoljstvo,« je dejal Križaj.
Bistriški gasilci so uprizorili tudi vajo
reševanja gorečega avtomobila iz
družinske hiše, s katero so nam pokazali, kako poteka delo na njihovih
reševalnih akcijah. Praznovanje se
je nadaljevalo z glasbenim programom, v katerem so nastopili: domačin Matjaž Janežič s harmoniko,
Brštulin banda iz Harij in ansambel
Nostalgija. III Katja R. in Katja K.

Čas hitro beži, neutrudno hiti iz leta
v leto hitreje. In ker bo letos že 10.
leto delovanje Folklorne skupine Brkini, smo se njeni aktivni člani odločili, da pripravimo prijetno snidenje z
vsemi, ki so kdaj sodelovali oziroma
bili člani folklorne skupine. Snidenje
se je odvijalo 9. maja na prostoru za
piknik v Hotični, kjer je tudi športno
igrišče, na katerem so lahko udeleženci razgibali zaspane, pa tudi lene
kosti.
Piknika sta se udeležila tudi najmlajša
člana, ki sta pred kratkim upihnila
svojo prvo svečko, to sta Sara Lukač –
hčerkica Pavline in Simona – ter Martin Peruzin – sinek Petra in Alenke.
Skupaj smo obujali spomine na začetek ustanovitve, ki ni bi prav lahek,
in nadaljevali s smehom ob spominu
na trenutke, ko nam je bilo skupaj
lepo in ko smo nerazdružljivi hodili
na izlete ter zabave, ki se nikoli niso

končale pred belim dnevom. Na vse
to smo seveda nazdravili s kozarcem
rujnega skupaj z bivšim predsednikom Borisom Ivančičem in sedanjim
predsednikom Petrom Filipčičem.
Zahvala za tako dolgo delovanje folklorne skupine gre vztrajnima mentoricama Barbari Grželj in Pavlini

Lukač, ki nista nikoli obupali nad
nami in sta nas vsako leto pripravljali
na tekmovanja ter številne nastope.
Pohvale pa gredo tudi tistim članom, ki so pri folklorni skupini že od
samega začetka in vztrajajo ter folklorno skupino Brkini držijo pokonci.
III AK
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SNIDENJE ČLANOV FOLKLORNE SKUPINE BRKINI
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OBISK V ZALESJU
Ostrožno Brdo so v soboto, 9. maja,
obiskali člani območne organizacije
združenja borcev NOB iz Ankarana,
ki so si prišli ogledati Zalesje, kjer
je v času druge svetovne vojne delovala za to območje pomembna
partizanska bolnica Zalesje.
Ob tej priložnosti so krajanom Ostrožnega Brda predali tudi prvi denarni
prispevek za obnovo bolnice, saj so
predsednico ankaranskega združenja borcev NOB Darinko Vovk že
prej seznanili z njihovo željo, da bi
obnovili vsaj eno barako.
Prispevka so bili krajani seveda
nadvse veseli. Zahvalili so se jim v
upanju, da jim bo še kdo pomagal
pri zastavljenem cilju, saj je bila ta
humana ustanova predolgo prepuščena zobu časa. Kot je povedala
Ines Krebelj, predstavnica KS Ostrožno Brdo, ki se zelo zavzema za obnovo partizanske bolnice, so v stiku
tudi s prof. Eldarjem M. Gadžijevim,
ki jim je že obljubil pomoč.

odmevi iz naših krajev

Ankarančani so bili posebej presenečeni nad mladimi domačini, ki
so bili takoj pripravljeni odrecititati
Kajuhove pesmi, pred odhodom iz
Zalesja pa so skupaj odpeli tudi partizansko Hej, brigade. V šolski stavbi
so si ogledali še razstavo, pripravili
pa so jim tudi manjšo pogostitev.
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Darinka Vovk je ob obisku gostiteljem namenila tudi prisrčno zahvalo
za njihov trud: »Želim se vam zahvaliti za vse, kar ste storili, da smo doživeli in podoživeli čas NOB v vsej
njegovi veličini. Ko sem pogledala v
oči tem borcem, ki jih je klesalo življenje v prave heroje, v tistih časih,
ki so bili za Slovenca neprijazni, ob
poslušanju partizanskih recitacij, me
je navdalo zadovoljstvo. Tako malo
je še teh preživelih partizanov, da
jih moramo spoštovati in se vedno
bolj zavedati, kaj vse so tvegali, zato
da imamo mi danes našo lepo Slovenijo. In prav v tem vidim največjo
vrednoto, da se pozitivne pridobitve
NOB prenaša z različnimi oblikami
na mlajše rodove, ena od najbolj pristnih oblik je bilo sobotno druženje
z vami in vašimi otroki.« Ines Krebelj
pa je izrazila željo, da bi druženje
kmalu ponovili. III
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OBISKali smo DOLINo PRI TRSTU
14. maja je skupina Društva univerze za III. življenjsko obdobje
Ilirska Bistrica Spoznavajmo svet in
domovino obiskala Dolino pri Trstu. Kraj in istoimenska občina, ki
leži pod Socerbom, med morjem in
Bregom, je poseljena od davnine.
Slovenci živijo tam že več kot 1000
let.

Bili smo deležni prisrčnega sprejema
pri županji občine Dolina ge. Fulvii

Premolin, ki nam je predstavila občino. Poudarila je pomen lege med
Krasom in Mediteranom na značaj
ljudi in na gospodarstvo. Podarila
nam je tudi dragoceno publikacijo
– zbirko starih razglednic Pozdrav iz
Brega. Pomudili smo se tudi pri veličastnem spomeniku padlih za svobodo, kjer 207 imen nemo priča o
pogumu in pripravljenosti posameznika podariti svobodi tudi lastno,
povečini mlado življenje. Časi Mar-

Mladinski klub Nade Žagar
objavlja

JAVNI RAZPIS
za nastop glasbenih skupin na
Festivalu bistriških bendov 2009
Vabimo vse glasbene skupine na območju Občine Ilirska Bistrica, ki bi želele predstaviti sadove svojega glasbenega ustvarjanja na letošnjem drugem Festivalu bistriških bendov, da se prijavijo k sodelovanju.
Prijavo, ki vsebuje ime glasbene skupine, kratek opis zvrsti glasbe, ki jo
izvaja, ter ime, priimek in telefonsko številko kontaktne osebe, je mogoče
oddati do 12. junija 2009 na e-naslov: festbb@gmail.com.
Komisija Festivala bistriških bendov 2009 bo vse prispele prijave obravnavala in sprejete odločitve prijaviteljem posredovala najkasneje do 19.
junija 2009.
Festival bistriških bendov se bo odvijal na vrtu Mladinskega kluba Nade
Žagar 26. in 27. junija 2009.
Za podrobnejše informacije pokličite na GSM številki: 041 343 690 in 041
333 456 ali pišite na zgoraj omenjeni e-naslov.
Mladinski klub Nade Žagar

tina Krpana, ki je prav od tod tovoril
sol, so minili. Dolina in ostale vasi, ki
pripadajo občini, so danes sodobne,
a hhkrati očarljive s pridihom patine: s kamnitimi portali, okni, deli
obzidij, studenci – “kaluža” in običaji: z mehko govorico, ki živi kljub
vsem poskusom v zgodovini, da jo
ponižajo ali celo zatrejo.
Občina si je pogumno, skoraj utopično, zastavila dva osnovna projekta: saditi oljko in urediti obrtno
cono. Spoznali smo ljudi, ki urejajo
sodobne nasade avtohtone sorte
oljk belic. Sprehodili smo se po obrtni coni, kjer 24 različnih podjetij
zaposluje približno 400 ljudi, predvsem iz lokalne skupnosti. Pionirji
aktivnosti v coni so nam s ponosom
pokazali tiskarno, moderno proizvodnjo olivnega olja, kovinskih elementov za gradbeništvo, lončenih peči.
Uspešnost in podjetnost v obrtni
coni je dvignila tudi ugled slovenske
skupnosti ne le doma, ampak tudi v
širšem italijanskem prostoru in celo
v svetu. Ogledali smo si tudi zloglasno Rižarno, ki je bila edini koncentracijski zapor s krematorijem v
jugovzhodni Evropi.
Na poti domov smo postali še pred
poslopjem slovenskega Narodnega
doma, ki je bil julija 1920 požgan
in postal zlovešča napoved usode
manjšini in drugim, ki so mislili drugače. Naši gostitelji pa so nam za
konec pripravili še presenečenje –
pogostitev v prostorih prebeneške
vaške skupnosti. Hvala! Prisrčno
vabljeni na Bistriško! III Marica Gaberšnik
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

odmevi iz naših krajev

Imeli smo izjemno čast, da je obisk
organizirala Sekcija vsedržavnega
združenja partizanov Italije VZPIANPI s predsednikom Dragom Slavcem ter drugimi člani. Naši gostitelji
z g. Edvinom Švabom, bivšim ravnateljem slovenskega dijaškega doma
v Trstu in bivšim županom dolinske
občine na čelu, so nas pričakali v
vasi Prebeneg. Sledil je sprehod po
vasi Dolina. Ogledali smo si razstavo
»Veselo srce in pridne roke so večje
bogastvo kot zlate gore« v galeriji
Torkla torkle, ki jo je postavila ga.
Danica Tuljak, narečna pesnica in
slikarka.
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VPIS V VRTCE TUDI LETOS PRESEGA ZMOGLJIVOSTI
Tudi v letošnjem letu je vpis otrok
v vrtce na območju ilirskobistriške
občine presegel razpoložljivo število
prostih mest. Po podatkih na dan 30.
aprila je za šolsko leto 2009/2010
vpisanih 324 otrok, od tega jih je
na novo vpisanih 145. Ker je prostih
mest v vseh vrtic v občini 73, bi bilo
po do sedaj znanih podatkih zavrnjenih 72 otrok.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc, pa občinska uprava že pripravlja določene ukrepe, s katerimi
bodo poskušali zagotoviti mesta za
vse otroke. Dokončne rešitve bodo
znane v juniju, saj so odvisne tudi od
rebalansa proračuna občine za leto
2009, ki ga bo občinski svet obravnaval na prihodnji seji in s katerim bi
zagotovili potrebna sredstva. Kot je
poudaril Šenkinc, pa računajo, da bi
do 1. septembra oz. najkasneje do
1. oktobra odprli štiri nove oddelke
predšolske vzgoje in tako zagotovili
mesta za vse vpisane otroke.

Investicije v šolstvu

šolstvo in šport

Šolske počitnice so tudi čas, ko na
šolah potekajo različna obnovitvena
dela. Potem ko so lani prenovili tri
šolske kuhinje v Podgradu, Kuteževem in na OŠ Antona Žnideršiča, se
bodo letos poleti dela nadaljevala na
Žnidešičevi šoli, kjer bodo zamenjali
dotrajano keramiko v kuhinji in posodobili obstoječi sistem kotlarne.
Na OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Knežak bodo zamenjali dotrajana okna,
na kneški šoli pa bodo obnovili tudi
fasado. V glasbeni šoli, kjer so že zamenjali okna, bodo v juniju potekala
dela za ureditev plinske kotlarne.
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Tudi v bistriškem vrtcu, enota OŠ
Antona Žnideršiča, bodo obnovili kotlarno, v načrtu pa je tudi postavitev
mobilnega vrtca, s čimer bi zagotovili prostor za dva dodatna oddelka.
Trenutno je v teku postopek za izbor
izvajalca del za izgradnjo telovadnice
in rekonstrukcijo obstoječe šolske
stavbe OŠ Jelšane. Dela naj bi se začela konec šolskega leta in se nadaljevala v letu 2010. V teku pa je tudi
izdelava projektne dokumentacije
za rekontrukcijo OŠ Pregarje, ki naj
bi se začela izvajati konec leta 2009
in se nadaljevala v letu 2010. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Občinska uprava pripravlja ukrepe, s katerimi bi zagotovili varstvo za vse malčke

Tekaško društvo Bistrc
2007

prireja

2. Bistrški tek
Črne njive nad Ilirsko Bistrico
Sobota, 27. junij 2009

Članski tek ob 17.00 10 km
Mladinski teki ob 14.30 0,3-2 km
Predšolski otroci ob 14.30
Nagrada za 1. mesto (m in ž) 100 EUR!
Vljudno vabljeni tekači in tekačice,
športnice in športniki ter
vsi ostali, ki vas zanima
ogled zanimive športne prireditve.
Članski tek šteje za slovenski pokal in za točke pokala Primorskih novic 2009,
mladinski teki za udeležbo v mladinskem pokalu Primorskih novic 2009.

Več informacij na www.tdbistrc.org

projekt TURIZEM SMO LJUDJE
»Ustvarimo doživeto in gostoljubno
deželo« je bil naslov 6. mednarodnega festivala Več znanja za več
turizma, ki smo se ga letos udeležili
tudi spodaj podpisani dijaki Gimnazije Ilirske Bistrice.
Rdeča nit projekta je bil slogan
»Turizem smo ljudje«. S projektno
nalogo smo raziskali območje ob
potoku Podstenjšku. Čeprav smo bili
nekateri prvič v vaseh Podstenjšek
in Podtabor, nas sta ta kraja močno
očarala. Neokrnjena narava, prijazni
ljudje, šumenje potoka, čist zrak, mir
pred avtomobili ... Kaj naj si utrujen
sodobni človek še želi?
Z delom smo začeli meseca novembra 2008. Do februarja smo se pridno
potikali po vaseh Podtabor, Podstenjšek, Mereče in Podstenje. Anketirali smo tamkajšnje prebivalce,
fotografirali naravne znamenitosti,
zbirali zanimivosti tamkajšnjega območja ter pisali projektno nalogo z
naslovom Čarobnost Podstenjška.
Nato smo se začeli pripravljati na
turistično tržnico, ki je predstavljala
zaključek projekta.
V petek, 17. 4., smo v Kopru naš projekt predstavili širši javnosti. Pripravili smo stojnico, ki je na simboličen
način kazala 7 izvirov Podstenjška,
okrasili smo jo s kamni, železnimi
rinkami, fotografijami in starimi

predmeti. Obiskovalcem smo delili šopke čemaža in nekaj receptov
o pripravi le-tega, delili zgibanke o
Podtaboru in Podstenjšku ter govorili o trti, steni, gradu, izvirih, jamah
pa še o čem.

popoldanskih urah je sledila razglasitev rezultatov. Zlato priznanje
so dobili domačini, a tudi mi nismo
ostali praznih rok. V Ilirsko Bistrico
smo se vrnili s srebrnim priznanjem
in novimi izkušnjami.

Ker smo imeli s seboj harmoniko,
smo tudi zaplesali in zapeli. Sončen
dan, dobra volja, morski zrak sta bila
prava nagrada za zaključek projekta.

Radi bi se zahvalili vsem, ki so kakor koli sodelovali pri naši projektni
nalogi, najbolj pa našim trem mentoricam – Martini Petek, Teji Logar
Morano in Eriki Gombač. III Nika Bratović, Ana Klarić, Jan Mikuletič, Martina Štemberger in Patricija Dovgan

Komisija, ki je ocenjevala naše stojnice, se je neopazno sprehajala med
stojnicami, budno opazovala našo
dejavnost in ocenjevala. V poznih

BISTRIŠKI MATURANTI ZAPLESALI ČETVORKO
šolstvo in šport

Druga generacija bistriških maturantov, ki letos zaključuje šolanje,
se je 15. maja pridružila ostalim
maturantom po Sloveniji in točno
ob 12. uri odplesala tradicionalno
maturantsko četvorko.
Na Placu pred Knjižnico Makse
Samsa, kjer se je veselo zavrtelo 56
maturantov, sta se jim poleg ostalih
obiskovalcev pridružila tudi župan
Anton Šenkinc in vodja bistriške
gimnazije Bojana Rosina Simonič,
ki sta jim zaželela veliko uspeha pri
maturi in tudi naprej na njihovi študijski poti, saj bodo tako potrjevali
tudi kakovost izobraževanja na bistriški gimnaziji. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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Šport in špas – druženje
treh generacij

V soboto, 9. maja, je pred OŠ Antona Žnideršiča začela prireditev
Šport in špas, ki se je v slovenskem
prostoru prvič pojavila lani.

šolstvo in šport

Zamisel o tej množični aktivnosti
treh generacij je nastala v okviru
mladinske TV-oddaje Šport špas;
njen namen pa je popeljati posameznike različnih starosti v zavestno
negovanje zdravega in kakovostnega
življenja, povezanega s športom in
skrbjo za okolje. Da je prireditev
druženja treh generacij imela izjemno pozitiven odmev, kaže število
letošnjih udeležencev, saj je naraslo že na 70.000 in čez. Lani sta se
nanjo prijavili dve osnovni šoli z Bistriškega, letos pa je za prireditveni
prostor in program poskrbela še OŠ
Jelšane.
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Na 85 slovenskih lokacijah so se istega dne odvijale dejavnosti, kot
je skupni pohod treh generacij ter
okoljevarstvene in zdravstvene aktivnosti. Po zboru udeležencev na
športnem igrišču pred šolo, podelitvi
priponk, evidentiranju prisotnih in
krajšem nagradnem kvizu Varujmo
okolje je sledil pohod ob reki Reki.
Med pohodniki so prejeli nagrade:
najštevilčnejša udeležena družina, s
sabo jo je pripeljal Erik Pugelj iz 6.
a, najstarejša udeleženka – 84-letna
ga. Darinka Žbogar – in najmlajši
Žiga Poročnik, ki je marca letos
upihnil prvo svečko.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Po prihodu na cilj sta nam prijazni
zdravstveni delavki izmerili krvni pritisk, srčni utrip ter količino sladkorja
v krvi. Na travniku pred šolo je vaditelj nordijske hoje skupine dodobra
razgibal in demonstriral uporabo
pohodniških palic; udeleženci so se
lahko vključili tudi v različne športne
in družabne igre ali pa se sprehodili po Fitovi gibalno-čutni poti. Veliko obiskovalcev je tudi preizkusilo
srečo na bogatem srečelovu.
Ker je bila ena izmed vsebin tudi skrb
za okolje, so učenci tudi tekmovali v
zbiranju starega papirja. V velikem
zabojniku se je zbralo kar dobrih
8000 kilogramov papirja, s katerim
smo rešili 136 velikih dreves. Papir
so zbirali vsi učenci, največ, 905 kilogramov, pa so ga zbrali učenci 1. b.
Izkupiček od srečelova in zbranega
papirja gre v šolski sklad, ki bo denar namenil nakupu garderobnih
omaric in z njim pomagal socialno
šibkim učencem.
Pester dopoldan se je zaključil z vedrim programom, v katerem smo
obdarili nagrajence ter razglasili
najuspešnejše učence naše šole.
Skozenj sta nas popeljali Tina Hostinger in Monika Šabec. Zaplesale
so članice skupine Hip hop, učenci
šolskega folklornega krožka ter plesno-navijaški skupini Mini pume in
Mini pumice. Za zabavo pa je poskrbel ansambel Zapeljivke. III SUN, OŠ
Antona Žnideršiča

Zahvala
V mesecu januarju je bil na šoli
ustanovljen upravni odbor šolskega
sklada, v katerem so delavci šole in
predstavniki staršev. Namen sklada je
pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti, ki niso sestavni
del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme
in zviševanje standarda pouka.
V program dela smo si za leto 2009
zastavili pomoč socialno šibkim
učencem, nakup garderobnih omaric za učence in nakup računalniške
opreme. Prošnje za sponzorska sredstva in tudi za materialno pomoč v
obliki izdelkov in promocijskih daril
za srečelov smo poslali številnim
podjetjem in posameznikom.
V soboto, 9. maja, je bila organizirana
vseslovenska akcija »Dan druženja in
gibanja treh generacij«, ki smo ga
na šoli izvedli kot športni dan z različnimi dejavnosti. Ena izmed dejavnosti je bil tudi srečelov. S prodanimi
srečkami smo zbrali 720 €.
V ta namen bi se radi javno zahvalili
vsem, ki ste pri zbiranju nagrad sodelovali, še posebej pa bi radi izpostavili nekatere: Tarsel (bivša papirnica),
DZS, Banka Koper, Casino Lipica, Zlatarna Jana, Mesarstvo PUC, Gostilna
Primc, Okrepčevalnica Vrh, Restavracija Eurogril, Radio Capris, Radio
Ognjišče, Radio 94, Podjetje Venex,
Miro Simčič, Đani Simčič, CPK, Europlakat, Wrigley in Orbit, Sportina,
d. o. o., Občina Il. Bistrica, Občina
Pivka, PD Il. Bistrica, Zavarovalnica
Triglav, Zavarovalnica Grawe, Mladinska knjiga, Glotta Nova, Podjetje
Irbis, Trgovina Orijent, Trgovina Kirn,
Frizerski salon Sandra, Frizerski salon
Mitja hair team, Frizerski salon OOOPS, Cvetličarna Agro Floris, Delo
Revije, Ljubljanske lekarne, Plama
PUR, Baby Center, Ilirika – Borzno
posredniška hiša Ljubljana, Pivka
perutninarstvo, Umetno kovaštvo
Sebastjan Logar, s. p., Aluslav Slavko
Smrdelj, s. p., Merkator, d. d., Elektrooprema Leopold Stadler.
Zahvaljujemo se tudi posameznikom
in podjetjem, ki so v sklad namenili
finančna sredstva; SKB banka, Banka
Koper, Avtokleparstvo Martinčič,
Tramper, d. o. o., Elektro Skok. Zahvala gre tudi učencem, njihovim
staršem in delavcem šole, ki so pomagali z darili in pri izvedbi srečelova. III Člani UO šolskega sklada

POHOD TREH GENERACIJ

Podobno kot lani se je OŠ Podgora
Kuteževo tudi letos pridružila projektu Šport špasa in 9. maja organizirala Dan druženja treh generacij.
Zbrali smo se na Mlaki v Zabičah,
kjer je potekalo merjenje krvnega
tlaka ter prijava pohodnikov.
Krenili smo na tri kilometrsko pot
proti Dletu, med hojo pa smo pobirali odpadke ob poti. Po počitku
in malici smo organizirali igre med

starši in učenci (na sliki tekmovalci).
Vrnili smo se na štartno mesto, kjer
smo izvedli še Eko kviz, nato pa razglasili dobitnike priznanj in nagrad
za najmlajšo udeleženko (Monika
Ličan), najstarejšo udeleženko (Cilka
Mahne) in najštevilčnejšo družino
(družina Jaksetič iz Podgraj). Za zaključek smo prisluhnili še zvokom
harmonike izpod spretnih prstov
učencev Andraža Ličana in Matica
Hrenovca. III Novinarski krožek

POHODNIŠTVO
V skupini pohodništvo Društva univerze
za III. življenjsko obdobje nas je prijavljenih 23 Bistričanov in Bistričank – že
znanih pohodnikov iz lanskega leta.
Vsak torek se dobivamo in hodimo vsaj
dve uri. Zbere se nas od šest do deset
ljubiteljev lahkotne hoje. V jesenskem,
pa tudi v zimskem času, smo kot že utečena skupina iz prejšnjega leta pridno
hodili. Za izhodiščno točko smo si zbrali
Žabovco in hodili na vzpetine v bližnji
okolici.
V pomladnem času smo se zbirali na
Črnih njivah, od koder smo se povzpeli
na Ahac, Kozlek, Milanjo in okoliške
vzpetine. Udeležili smo se Pohoda za
zdravje, Fitovega aktivnega sprehoda
ob dnevu zdravja, pohoda po Kettejevi
poti, izleta v bolnico Zalesje, srečanja
treh generacij z OŠ Antona Žnideršiča,
pohoda po Poti ob žici. V maju smo
imeli izlet na Sv. Katarino (691 m) nad
Novokračinami in Visoč (756 m) nad
Sušakom. Čas, ki je pred nami, bomo
organizirano izkoristili za pohodništvo, zato vabim tudi nove člane: PRIDRUŽITE SE NAM! Pohodništvo nam
pomeni tudi druženje in klepet. Pohodniki se bomo v bodoče povezali s člani
sladkornih bolnikov in hodili skupaj v
naravo. III Dora Kalčič

Jan, Nika, Martina, Patricija in Ana,
dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, smo
sodelovali na natečaju “Kras v posodobljenih učnih načrtih“, ki ga je
razpisalo podjetje Turizem Kras, d.
d., v sodelovanju z Zavodom RS za
šolstvo. 18. aprila smo na ploščadi
pred Postojnsko jamo predstavili naš
projekt z naslovom Kontaktni kras –
Podtabor, s katerim smo hoteli pokazati, da je to odličen prostor za
geografsko, geološko, zgodovinsko
in hortikulturno preučevanje.
Uradna predstavitev se je začela ob
11. uri, poprej pa smo si še enkrat
ogledali notranjost kraške lepotice.
Bolj kot dinozaver v Postojnski jami
nas je prepričal tihi svet vivarija, saj
smo se lahko prvič zazrli iz oči v oči z
jamsko kobilico. Na razstavnem prostoru smo mimoidočim domačim
in tujim obiskovalcem, slednji so
se izkazali za nekoliko nezaupljive,
predstavili naravne značilnosti Pod-

tabora in okoliških vasi. Opisali smo
jim številne znamenitosti teh krajev
ter jim svetovali, naj jih obiščejo.
Na žalost pa se je predstavitev prezgodaj zaključila, saj nas je zmotil
dež. Ne glede na to da nam je vreme

nagajalo, smo se imeli zelo lepo.
Naučili smo se veliko o turizmu,
medsebojnem sodelovanju in komunikaciji z ljudmi. S projektom
smo bili zadovoljni, zato se bomo
česa podobnega lotili tudi prihodnje
leto. III Ana Klarić
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

šolstvo in šport

KRAS V POSODOBLJENIH UČNIH NAČRTIH

25

V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Društvo univerza za III. življenjske
obdobje Il. Bistrica v tednu vseživljenjskega učenja pregleduje svoje
delo in hkrati načrtuje dejavnosti za
novo šolsko leto.
V angleški in italijanski skupini so
utrjevali slovnico in vadili konverzacijo. Kleklarice so misli in čustva
tkale z nepretrgano nitko v prekrasne izdelke. Člani Kulturne klepetalnice so vabili ugledne ekonomiste in
novinarje. Gospod Ivan Lapajne je
predstavil svojo knjigo Naprej. Profesor in novinar Tomo Šajn je govoril o
vojskah na Bistriškem. Bili so na obisku pri Magajnovih v Vremah. Ivko
Spetič je na zanimiv in duhovit način
predstavil svoja sorodnika Bogomira
in Franceta Magajno. Analizirali so
aktualno delo Borisa Pahorja Nekropolo, potovali po slovenski Istri,
obiskali Brdo pri Kranju, kjer so skupino prisrčno sprejeli in po zaslugi
gospe Magde Tovornik pokazali tudi
najbolj skrite kotičke.
Skupina, ki spoznava svet in domovino, se je potepala po občini:
obiskala je Knežak ter Kuteževo

– Podgoro in bila povsod prisrčno
sprejeta. »S prstom po zemljevidu«
in s pomočjo zgoščenk pa so spoznali oddaljene svetove: Jordanijo,
Sirijo, Vzhodno Sredozemlje, Egipt
in Tunizijo Obiskali so še srednjeveški Kastav in Dolino, vas v Italiji,
kjer že 1000 let živijo Slovenci, ter
»etnohiško« gospe Jožice Potepan v
Dolenjah.
Pri umetnostni zgodovini poglabljajo

svoja znanja o različnih obdobjih
skozi oči umetnikov. Dušo razgibavajo v skupini Tega živega vse toka,
telo pa po hribih in dolinah pohodniki. Razen lepe narave si pohodniki
ogledajo še zgodovinsko dediščino:
gradišče na sv. Katarini, Ahcu. Pri računalništvu kodramo možgane: od
prvega stika z računalnikom, prek
urejanja besedil do e-pošte in uporabe interneta. Pri arhitektki pa na
novo urejamo svoj dom.
To je le skop opis naših dejavnosti, kajti druženje ljudi, izmenjava
življenjskih izkušenj, podpora in
pomoč v stiski sočloveku je poleg
izobraževanja enakovreden ali celo
prvi faktor, zaradi katerega se vključujemo v III. univerzo ljudje različnih
starosti, poklicev, različni po spolu
in življenjskih navadah. V novem
šolskem letu razen ustaljenih skupin ponujamo delavnice: izdelovanje rišeljeja, rož iz papirja, likovno
in restavratorsko delavnico in še
kaj – npr. astronomska opazovanja.
Razpis bo objavljen v septembru
2009 v lokalnih časopisih. III Marica
Gaberšnik

spodbujanje RAZISKOVALNega dela
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Plod uspešnega sodelovanja med
Gimnazijo Ilirska Bistrica in bistriško
enoto Pokrajinskega muzeja Koper
je raziskovalna naloga Anje Pugelj,
dijakinje 3. letnika, na temo slovenskega izseljeništva z naslovom
»Emigracije na območju občine Ilirska Bistrica skozi zgodovino«.
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Anja Pugelj v nalogi obravnava zgodovino selitev na območju bistriške
občine od druge polovice 19. stoletja do leta 1965. Pri tem obravnava
družbene in kulturne ter gospodarske razmere, ki so v določenem zgodovinskem obdobju (1. svetovna
vojna, čas med obema vojnama in 2.
svetovna vojna) privedle do emigracij
domačega prebivalstva. Posebno poglavje pa je posvetila svoji zgodbi, kjer
je predstavila izkušnji Rudolfa Batiste in Alojza Muhe. Mentor naloge je
Gorazd Brne, profesor sociologije in
filozofije na bistriški gimnaziji.
21. maja so na gimnaziji v sodelovanju z zgodovinarjem Ivanom Simčičem iz bistriške enote Pokrajinskega
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Na predstavitvi naloge (z leve): Anja Pugelj, Joe Valenčič in Ivan Simčič

muzeja Koper za dijake pripravili
zanimivo predstavitev naloge in v
goste povabili Joea Valenčiča, znanega bistriškega rojaka iz Clevelanda
v ZDA, ki je odličen poznavalec slovenske kulture v Združenih državah
Amerike. Joe Valenčič je dijakom
pripravil izjemno zanimivo predavanje o slovenskih izseljencih, ki so na
različnih področjih uspeli v ZDA in
so danes pomemben člen ameriške

zgodovine in kulture.
Predavanje sta z igranjem na harmoniko popestrila dijaka Jan Mikuletič
in Nika Bratovič. Ivan Simčič pa je ob
tem poudaril, da je to pomemben
korak v sodelovanju obeh zavodov in
povabil tudi ostale dijake in osnovne
šole, naj s podobnimi raziskovalnimi
nalogami in drugimi projekti prispevajo k raziskovanju preteklosti domačega kraja. III

OTROCI OSTALI BREZ VRTNIC

ČELADE SO ”KUL“
V aprilu nas je obiskala socialna
pedagoginja Sabina Gombač, ki je
zaposlena v Zavodu za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja
v Ljubljani. Zavod je namenjen osebam, ki so utrpele možgansko poškodbo, najpogosteje kot posledico
prometne nesreče.
Obiskala nas je, da bi nas z uporabnico Saro opozorila, kako pomembna je previdnost na cesti in
uporaba čelade pri smučanju, rolanju, kolesarjenju … Sara nas zaradi
zdravstvenih težav ni obiskala, pač
pa nam jo je Sabina predstavila s pomočjo fotografij. Sara je utrpela poškodbo možganov v 2. razredu OŠ,
ko je kolesarila brez čelade in od takrat je na invalidskem vozičku. Zato

Otroci na gredici, kjer bi morale rasti vrtnice

V okviru naravoslovno-kmetijskega
krožka, ki poteka na OŠ Dragotina
Ketteja, so otroci v mesecu marcu
posadili deset vrtnic v cvetlično
gredico ob šoli. Žal smo opazili, da
so med prvomajskimi prazniki tri
vrtnice izginile. Za njimi so ostale

le prazne luknje. Strokovnjaki pravijo, da se otroke najbolj učinkovito
vzgaja z zgledom. In kakšen zgled
dobivajo iz okolice? Kako naj šola
potemtakem vzgaja? III Mentorica
Tamara Urbančič

Društvo PIŠKOTEK Knežak

11 . KNEŠKI TEK
V SOBOTO, 6. JUNIJA 2009
START IN CILJ: Gozdna pristava MAŠUN
TEK ŠOLSKE MLADINE

Start ob 13.00 uri (startnina 2 evra)

PREDŠOLSKI OTROCI (do 7 let)

Start na travniku pri gradu ob 15.uri (dolžina proge: 150 m, startnine ni)

ČLANI IN ČLANICE – za pokal Primorskih novic in netekmovalci
Start teka ob 16.00 uri (dolžina proge: 12 km, startnina 8 evrov)

Organiziran bo tudi tek na 3 km in pohod po »Mašunski gozdni učni
poti« (2 km) ali po označeni progi (12 km). Lahko izberete tudi druge
vrste rekreacije (odbojka, balinanje, kolesarjenje…).
Vpisovanje in plačilo startnine na startnem mestu od 12. ure dalje.
Prijave bomo zaključili petnajst minut pred startom posameznega teka.
Priporočamo tudi predhodne prijave.

vse udeležence v prometu opozarja,
da so čelade »kul«.
Sabina nam je opisala Sarin delovni
dan v Zavodu Zarja in videli smo, da
Sara potrebuje pri vseh dejavnostih
(umivanje zob, česanje, likanje...)
pomoč, da se dnevno uči stvari, ki so
nam samoumevne in da porabi za
vsako dejavnost veliko časa.
Zelo nam je bil všeč model možganov,
na katerih smo spoznali pomembne
centre. Naredili smo poizkus z jajcem, ki smo ga dali v polivinil vrečko
in ga spustili na tla. Jajce se je razbilo
in ni ga bilo mogoče sestaviti v prvotno obliko. Jajce, ki smo ga dali v
»čelado«, pa je ostalo celo.
Skupaj smo si pravilno nadeli čelado.
Obljubili smo, da bomo poskrbeli za
lastno varnost v prometu, nosili čelade in pri tem spodbujali tudi svoje
bližnje, saj tako lahko možgane zaščitimo pred hudimi poškodbami. III
Učenci podaljšanega bivanja 4. a in
4. b OŠ Dragotina Ketteja z učiteljico Matejo
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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vabi na
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NAŠ VRTEC – LEP IN UREJEN
V ilirskobistriškem vrtcu že drugo
leto poteka projekt »Naš vrtec – lep
in urejen«. V preteklem šolskem
letu smo si zastavili kar precej ciljev
in jih tudi uresničili.
Otroci starejših oddelkov so s pomočjo strokovnih delavk posadili breze,
uredili cvetlične gredice in poslikali
posode za smeti, ki jih je hišnik postavil na zelenice okrog vrtca. Te
mimoidoče opozarjajo, da smeti ne
mečejo na tla, ampak jih odvržejo v
posode za smeti.
Dejavnosti so potekale preko vsega
leta. Otroci so pri opravilih na prostem radi sodelovali in si ob delu
pridobili veliko novih izkušenj ter si
razvijali pravilen odnos do narave in
se navajali skrbeti za čisto okolje.
Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s projektom. Celo najmlajši
otroci prvega starostnega obdobja
v projektu radi sodelujejo. Dveletni
otroci iz skupine Zajčki so z veseljem
pomagali, ko smo jeseni prekopali
novo cvetlično gredico in posadili
čebulice tulipanov, narcis in hijacint.
Nestrpno smo čakali pomlad in skozi
okno igralnice opazovali, kako so
cvetlice s svojimi raznobarvnimi in

dišečimi cvetovi pokukale iz zemlje
in krasile našo gredico. Prve spomladanske cvetlice so že odcvetele,
zato smo posadili in posejali nove.
Te bodo cvetele v poletnem času.
Otroci so izvedeli, da rastline za rast
ne potrebujejo le prostor, toploto
in svetlobo, ampak tudi vlago. Zato
v času, ko ni dežja, gredice pridno
zalivajo.
Organizirali smo tudi čistilno akcijo,
v kateri so otroci pomagali pobirati
suhe veje in plevel okrog peskov-

šolstvo in šport

USTVARJALNE DELAVNICE V VDC-ju
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14. maja smo se učenci iz pregarske
osnovne šole odpravili na tehnični
dan v Varstveno delovni center v Ilirski Bistrici. Tam so nas vzgojitelji tega
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centra in njihovi varovanci prijazno
sprejeli. Na začetku smo se razdelili
v štiri skupine. Naši najmlajši učenci
so ponosno pokazali svoje ročne

nika. Vsi se trudimo, da so urejeni
tudi prostori v vrtcu. Otroke navajamo, da pospravljajo stvari za seboj
in odpadke odlagajo v koše za smeti.
Otroci so tudi pravi umetniki. Njihovi izdelki namreč krasijo igralnice
in garderobe našega vrtca.
Tako z različnimi dejavnostmi otroke
navajamo, da skrbijo za urejenost
okolja in si razvijajo čut zadovoljstva
po opravljenem delu. III Milka Baša,
vzgojiteljica na OŠ Antona Žnideršiča
spretnosti. Vsak je izdelal obešalnik
v obliki sove in živali iz gline. Učenci
višje stopnje pa smo si zastavili višje
cilje. Izpod naših spretnih prstov so
nastale čisto prave umetnine. Najprej smo si sešili vzglavnik, nato pa
smo šli v slikarsko delavnico. Dekleta
smo si kot slikarski motiv večinoma
izbrale sončnico, fantje pa motiv živali. Ker nam je ostalo še nekaj časa,
smo se dekleta preizkusile v poslikavi rut. Nekatere so jo kot darilo
poklonile svoji mami ali najboljši
prijateljici.
Dan je za nas učence minil zelo hitro. Skozi ustvarjanje in druženje z
varovanci VDC-ja smo spoznali, kaj
počnejo in kako poteka njihov vsakdanjik. To gotovo prispeva k našemu
boljšemu razumevanju njihovega
načina življenja ter k bolj strpnemu
odnosu do njih in drugačnih ljudeh
nasploh. III Novinarski krožek OŠ
Pregarje

GIBALNA URICA OTROK IN STARŠEV

USPEH MLADE
GIMNASTIČARKE

Špela Ujčič, učenka OŠ Dragotina Ketteja, že vse šolsko leto aktivno zastopa
šolo na šolskih športnih tekmovanjih
v gimnastiki. Špela trenira v Športnem klubu Flip Piran ter svoje znanje
in sposobnosti preizkuša na klubskih,
šolskih in drugih tekmovanjih.

V okviru projekta FIT smo v bistriškem vrtcu v mesecu maju strokovne delavke organizirale gibalno
urico FIT za otroke in starše v starosti od enega do treh let.
Otrok izraža potrebo po vsakodnevni
gibalni aktivnosti. Gibalna aktivnost
omogoča skladen telesni in duševni
razvoj pri otroku in ohranjanje letega pri odraslih. Današnji način
življenja velikokrat staršem onemogoča, da bi otrokom omogočili
zavestno gibanje. V ta namen smo
strokovne delavke povabile otroke
in starše na gibalno urico, kjer smo

staršem ponudile možnost sodelovanja s svojim otrokom in možnost
pomoči pri gibalnih dejavnostih.

Na začetku šolskega leta je tekmovala na šolskem polfinalnem tekmovanju v akrobatiki, kjer je dosegla
10. mesto. 17. aprila 2009 pa se je
mlada tekmovalka preizkusila na
polfinalnem tekmovanju v gimnastiki za osnovne šole II. skupine v
Renčah, kjer je v kategoriji najmlajših učenk dosegla odlično 3. mesto.
Čestitke! III Vesna Boštjančič, učiteljica ŠVZ na OŠ Dragotina Ketteja

Za začetek smo se primerno ogreli
in nadaljevali s sproščenim izvajanjem naravnih oblik gibanja, kot so
hoja, tek, plazenje, lazenje, skoki,
poskoki v obliki poligona. Po končani
vadbi smo se ohladili z gibalno igrico
Sonce, dež, veter, kjer so se otroci
in starši medsebojno masirali. Strokovni delavci in starši smo pri tem z
našimi najmlajšimi uživali in krepili
medsebojne odnose. III Tamara Vičič, vzgojiteljica

V soboto, 16. maja, je v organizaciji
karate kluba Postojna potekal mednarodni karate turnir »POSTOJNA
OPEN 2009«. Na tekmovanju je sodelovalo skoraj 500 tekmovalcev,
preko 70 klubov iz 7 držav, ki so se
pomerili v katah, ekipnih katah ter
športnih bojih.
Turnirja so se pod vodstvom trenerke Špele Muha udeležile tudi
bistriške tekmovalke. V kategoriji
kate posamezno, malčice, 8-9-let
se je Nika Blokar v številni in močni
konkurenci uspela uvrstiti v repasaž
oziroma v boj za tretje mesto. Nika
je zadnji nastop opravila korektno,
a je žal morala priznati premoč izkušenejši tekmovaki in tako na koncu
pristala na 5.mestu. V kategoriji kate
posamezno, starejše deklice, 12-13
let je Anita Janežič uspela zmagati

dve koli, v tretjem kolu pa so sodniki
zmago pripisali domačinki, tekmovalki iz karate kluba Postojna. V posameznih nastopih so nastopile še
Pia Jenko, Ajša Tomšič Bazina ter
Urška in Teja Jenko.
Vsa omenjena dekleta so se pomerila tudi v ekipnih nastopih, kjer so
se odlično odrezala. Mlajša ekipa v
postavi (Nika Blokar, Pia Jenko, Ajša
Tomšič Bazina) je v kategoriji 8,9,10
let osvojila odlično 2.mesto. Starejša ekipa v postavi (Urška in Teja
Jenko, Anita Janežič) pa je suvereno
premagala vso konkurenco ter si z
odličnimi nastopi zasluženo pridobila naziv najboljše ekipe v njihovi
kategoriji in tako domov odnesle
zlato medaljo ter kup nagrad. Dekletom iskrene čestitke! III Shotokan
karate klub Špela Muha
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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ZLATO IN SREBRO za karate ekipi
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rafting klub Mrzla uoda se
pripravlja na Spust za čisto Reko
Za ekipo Mrzle uode je že dobršen
del sezone, ki se je uspešno začela
z domačo tekmo v Tacnu in na Soči.
Druga tekma, ki je tudi štela za evropski pokal, se je od 17. do 19. aprila
odvijala v Slunju na Hrvaškem.
Zaradi nizkega vodostaja reke Korane niso bili omogočeni najboljši
pogoji, vendar je domača ekipa vseeno med 24 ekipami osvojila šesto
mesto v tekmi na izpadanje, sedmo
mesto v sprintu, osmo v spustu in
trinajsto v slalomu. Slovenska ekipa
Gimpex je osvojila zmagoslavne stopničke v vseh disciplinah.
Praznik dela, 1. maja, je del moštva
Mrzla Uoda preživel na reki Kolpi. Za
državno prvenstvo so ekipo delno
zastopala tudi dekleta srednješolske
ekipe, ki je na spustu dosegla šesto
mesto med 10 ekipami. Tekmovale
so štiri srednješolke: Amanda Ferlež, Anja Jenko, Marija Pranjić in
Helena Torjan ter Janez Ferlež in

Luka Špilar. Za člansko ekipo je po
prvem maju sledilo malce zatišja, saj
so se vse reprezentance intenzivno
pripravljale na svetovno prvenstvo v
raftingu, ki je bilo organizirano v Bosni in Hercegovini.

Seveda pa ne smete zamuditi tudi
letos organiziranega Spusta za čisto
reko Reko 6. junija in čistilne akcije,
ki bo potekala vikend prej, 30. maja,
na kateri se bo pripravilo in uredilo
progo za spust. Vabljeni! III Rafting
klub Mrzla uoda

Mladost naj bo radost – tudi v prometu

šolstvo in šport

asociacije na temo varne vožnje.
Nato so poslušali začetek zgodbe,
ki so jo morali dokončati sami, seveda tako, da so razmišljali o možnih
posledicah, ki bi lahko sledile navedenim dejanjem. Na koncu pa so si
ogledali tudi film na temo nevarne
vožnje pod vplivom alkohola.
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Na bistriški gimnaziji so 6. maja v
okviru obveznih izbirnih vsebin organizirali dan prometne vzgoje za
dijake 2. letnikov. V sodelovanju s
člani Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu iz Ljubljane so
pripravili prometno delavnico, diBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

jaki pa so se preizkusili tudi na demonstracijskih napravah.
V okviru prometne delavnice, ki je
potekala pod naslovom Mladost naj
bo radost – tudi v prometu, so najprej uporabljali domišljijo in pisali

Za tem so se dijaki preselili na igrišče za šolo, kjer so se preizkusili še
na demonstracijskih napravah. Na
tehtnici za prikaz naletne teže pri
različnih hitrostih so skakšno silo oz.
težo poletimo ob čelnem trčenju pri
različnih hitrostih vožnje. Z alkotesti
so preverjali akoholiziranost, nato
pa so si nadeli posebna očala, ki vizualno simulirajo alkoholiziranost in
na posebej pripravljenem poligonu
preizkusili, kako se nam v različnih
stopnjah alkoholiziranosti spremeni
vidno zaznavanje. Dijaki so priznali,
da je bil prometni dan zelo poučen
in da so izvedeli marsikaj zanimivega. III

V DRUŠTVU KRT USPEŠNO ZAKLJUČILI
PRVO FUTSAL SEZONO
V soboto, 9. maja, so po odigranih
prijateljskih tekmah ustanovitelji Športno kulturnega društva KRT
nazdravili na zaključnem dogodku
v OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Pridružili so se jim tudi sponzorji, igralci, navijači, organizatorji
in mnogi drugi. Zbrane je pozdravil
tudi g. Stane Kokalj, direktor futsal
reprezentanc iz Futsal zveze Slovenije.
Ustanovitelji Športno kulturnega
društva Krt so se odločili, da bodo
uspešno zaključeno futsal sezono
2008/09 praznovali tako kot se spodobi. Za začetek so odigrali nekaj
futsal tekem, na katerih so se poleg
igralcev pomerili tudi sponzorji in
organizatorji. Dogajanje pa je popestrila navijaška skupina Pume.

zentanc, ki je na uradnem zaključku
pohvalil ekipo in spodbudil člane

8. maj – DAN EVROPE

Devet regij v Sloveniji je povabljenih
k mednarodnemu projektu EVROPSKA VAS. OŠ Dragotina Ketteja pri
projektu sodeluje že četrto leto.
Otvoritev letošnje Evropske vasi je
bila 8. maja v Kopru. Naša šola je
predstavila Slovenijo, Nemčijo in Veliko Britanijo.
Namen projekta je bolje spoznati
vse pridružene članice Evropske
unije. V preteklih letih smo se že seznanili z njihovo kulturo, kulinariko,
običaji, navadami, glasbo, nošo, po-

sebnostmi, spoznali njihove zastave,
grbe in preučevali njihov način življenja. Letos smo posebno pozornost posvetili izumom in športu.
Vse, kar je nastalo skozi šolsko leto
pri pouku in drugih dejavnostih, so
učenci pokazali v mestnem jedru na
zaključni prireditvi. Učenci so predstavili izbrane države in z medsebojnim sodelovanjem vseh šol zgradili
vas, ki je prikazovala vse države v
Evropski uniji. III Učenci in učitelji
OŠ Dragotina Ketteja

društva Krt k nadaljnjemu delu in
igranju. Vojko Kalc, predsednik društva Krt, se je v govoru zahvalil vsem
sponzorjem, donatorjem, soorganizatorjem, sodelavcem, medijem,
navijačem ter seveda igralcem kategorije U21. Le-ti so namreč pod
vodstvom trenerja Romana Brozine
že v 1. sezoni futsala na zvezni ravni
zasedli odlično 7. mesto.
Poudaril je, da bila sezona rezultatsko in organizacijsko uspešna ter
že napovedal cilje za naslednjo sezono. V društvu nameravajo v sezoni
2009/10 izpeljati kar nekaj rekreativnih turnirjev, rekreativno ligo malega nogometa in vključiti v turnirski
sistem tekmovanja ekipe U12, U15
in U17. Njihova velika želja za prihodnost pa je tudi ustanovitev članske
ekipe in tekmovanje v 2. zvezni ligi v
Sloveniji. Vojko Kalc je govor zaključil z besedami: »Vse ideje, zamisli,
želje in cilje v sezoni 2009/10 lahko
uresničimo le s pomočjo vas vseh;
sponzorjev, donatorjev, organizatorjev, medijev, navijačev, igralcev in
sodelavcev!«.
V društvu Krt tako že iščejo nove
člane: navdušene igralce, željne igranja malega nogometa ter vse druge,
ki si želijo sodelovati pri razvoju društva in tudi futsala v Ilirski Bistrici. III
Tamara Kalc
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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Vabilu na dogodek se je odzval tudi
Stane Kokalj, direktor Futsal repre-

(z leve) Vojko Kalc, predsednik društva KRT, Stane Kokalj, direktor Futsal
reprezentanc, Dejan Trakoštanec, tajnik društva, Roman Brozina, trener U21
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O ZNAMENITIH SLOVENCIH V AMERIŠKI ZGODOVINI
pričakovali glede na njihovo število,«
je poudaril Joe Valenčič. Slovenci so
izkoristili prednosti in tehnologijo,
ki jim je bila na voljo v Novem svetu
in razvili izraznost do ravni, ki je bila
njihovim rojakom v domovini nedosegljiva ali nedostopna. Tako so na
primer v Ameriki prvi izvajali slovensko glasbo na ploščah, radiu in televiziji, veliko let preden so se ti mediji
pojavili v Sloveniji.

Znani slovenski rojak Joe Valenčič
iz Clevelanda v ZDA je 21. maja ponovno obiskal Ilirsko Bistrico. Potem ko je septembra lani na večeru
Bistričani Bistričanom predstavil
kult slovenske polke v Sloveniji, je
tokrat v knjižnici Makse Samsa pripravil izjemno zanimivo predavanje
na temo Znameniti Slovenci v ameriški zgodovini.
Joea Jožka Valenčiča z našimi kraji
vežejo globoke vezi, saj sta bila oba
starša doma iz bistriške občine. Zato
se je z zanimanjem posvetil raziskovanju slovenske kulture in zgodovine v ZDA. Valenčič piše, predava
in producira dokumentarne filme
o zgodovini slovensko-ameriškega
izseljenstva in njihovi popularni kulturi.
Kot je dejal, so Slovenci v ZDA razvili
svoj paralelni svet in s tem ohranili
svojo kulturo; zgradili so tipične slovenske soseske, ustanovili slovenske
šole, zgradili cerkve in slovenske narodne domove ter se ves čas pove-

Joe Valenčič je številne obiskovalce
popeljal skozi zanimivo multimedijsko predstavitev številnih slovenskih
rojakov, ki so bili in so še vedno uspešni na različnih področjih delovanja v ZDA. Od politikov, izumiteljev,
astronavtov do filmskih in glasbenih
zvezd, umetnikov in milijonarjev.
zovali v slovenska društva in zveze.
»Kljub temu da so Slovenci majhna
skupnost v ameriškem talilnem
loncu, so njihovi dosežki nezanemarljivi, celo večji, kot bi jih lahko

Večer, ki sta ga polek Knjižnice Makse Samsa organizirala še Društvo
za krajevno zgodovino in kulturo in
območna izpostava JSKD, je s svojim
nastopom popestrila pevska skupina
Kalina. III

KULTURI DAJEMO KRILA – ŽE 15 LET
»Za prijatelje si je treba čas vzet, se
poveselit in kdaj znat potrpet …« S
temi besedami se je v soboto, 23.
maja, pričelo sproščeno praznovanje 15. obletnice MePZ Tabor Kalc
1869 iz Knežaka, ki je potekalo v
prostorih OŠ Knežak.

kultura

Čeprav grad Kalc žal postaja žalostna
ruševina, se spomin na pomemben
zgodovinski dogodek ohranja v drugačnem smislu – mladi iz KŠTD Tabor
Kalc 1869 ponosno nosimo ime tako
velikega dogodka in na svoj način
negujemo narodovo zgodovino; to
z neizmernim veseljem počnemo že
15. leto zapored.
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Na sobotni prireditvi smo prikazali
pestro dejavnost društva, naš trud
in veselje, predvsem pa poudarili
pomen prijateljstva, ki je nepogrešljiv del našega zbora in skupnosti.
Za dobro počutje so poskrbeli tudi
naši prijatelji in gostje: MePZ Koral
iz Laškega in a’cappella gospel zbor
Bee Geesus iz Ljubljane. Ob koncu
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

prireditve so nas presenetili še tamburaši iz Košane, ki so nam podarili
venček dalmatinskih.
Zadovoljstvo, ki nam ga je občinstvo
izkazalo na ta večer, čestitke, darila,
predvsem pa iskrice v očeh, dokazujejo, da se ne trudimo zaman. Z
veseljem bomo posadili mlado lipo
– darilo, ki nas bo spominjalo na ne-

pozabnih prvih 15 let in nas hrabrilo
na naši nadaljnji poti.
Po uspešno prepetih petnajstih letih,
polni novih izzivov in idej za prihodnost, se želimo še enkrat zahvaliti
vsem, ki ste nas in nas še vedno
spremljate ter podpirate. Hvala, ker
skupaj z nami dajete kulturi krila! III
Teja T.

25 LET MePZ AVGUST ŠULIGOJ

POSVETILO

25 let MePZ Avgust Šuligoj
Nagelj, ki sem ga prejel od vodstva
pevsko mešanega zbora,
bo v srcu mi cvetel,
do konca dni mi dušo grel,
pozornost vaša
mi kot pevcu staremu bo opora.

V napolnjeni dvorani Doma na
Vidmu je Mešani pevski zbor Avgust
Šuligoj bistriškega društva upokojencev, ki je tudi dobitnik letošnjega
srebrnega občinskega priznanja, 8.
maja s slovesno prireditvijo proslavil 25-letnico delovanja.
Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj je
bil ustanovljen pred 25 leti kot moški
zbor z 20 pevci, vendar so se mu kasneje priključile tudi ženske članice
in oblikovala se je ekipa 30 do 40
pevk in pevcev, ki jih že od samega
začetka vodi dirigent Dimitrij Grlj.

berger podelil še Gallusove značke
zaslužnim članom, ki že vrsto let neprekinjeno pojejo v zboru.
V avli pred dvorano pa so si obiskovalci lahko ogledali tudi bogato
razstavo gradiva, ki priča o številnih
dogodkih in dosežkih zbora v vseh
teh letih. III

Ni bogastva večjega, kot je priznanje,
če za trud in čas si ga deležen,
lepota pesmi, ki te vsaka gane
že naslednjia, ki jo znaš,
v sebi si hvaležen.
Četrt stoletja vadbe in nastopov,
mnogo truda vložiti je potrebno,
pomembno, čustveno se naučiti
vredno,
z nastopom, je vse bilo izredno.
Za vse vam čast in hvala!
Franc Sila

SKLADATELJU GOBCU V SPOMIN

Na prireditvi, s katero so obeležili visok jubilej, so v goste povabili tudi
Moški pevski zbor Fran Venturini iz
Domja pri Trstu, ki ga že vrsto let
vodi Ivan Tavčar. Zbora že dolgo sodelujeta na raznih revijah in nastopih, za to priložnost pa sta združila
moči in skupaj pod vodstvom Ivana
Tavčarja ter ob instrumentalni spremljavi štirih članov zbora zapela nekaj pesmi, med njimi tudi primorsko
himno Vstala Primorska.

Slavljencem je čestital tudi bistriški
župan Anton Šenkinc in jim ob tem
zaželel, da bi pri petju vztrajali še
naprej. Pred koncem je koordinator
območne izpostave JSKD Igor Štem-

Članice ženskega pevskega zbora
Prem smo 9. maja nastopile na
koncertu pevskih zborov v Dupljah
na Gorenjskem, ki je bil posvečen
100-letnici rojstva skladatelja Radovana Gobca, rojenega v Podgradu.
Vabilo Dupljank, Ženskega pevskega
zbora iz Dupelj na Gorenjskem, smo
z veseljem sprejele. Obiskovalcem
sta se predstavila dva domača in
dva gostujoča zbora. Izvajali smo
večinoma skladbe v priredbah skladatelja Radovana Gobca. Podgrad,
rojstni kraj Radovana Gobca, je
predstavil Franc Gombač, ki se nam

je pridružil na prireditvi. Domačinom je podaril kopijo rojstnega lista
umetnika in jih povabil na prireditev,
ki bo ob stoletnici njegovega rojstva
v Podgradu.
Slovesnost v Dupljah je bila namenjena tudi počastitvi dneva Evrope.
Udeležila se je je tudi gostujoča
delegacija poljske občine Naklo.
Nastopi zborov so jih navdušili. Slavnostni govornik pa je poudaril, da »
... prav kultura omogoča, da se po
združitvi evropskih narodov ne bo
izgubila njihova identiteta.« III Članice ŽePZ Prem
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

kultura

Zbor je prvi del nastopa posvetil
praznovanju dneva Evrope in obletnici konca druge svetovne vojne, ki
so ju primorski pevci prvič proslavili
leta 2005 na prireditvi z naslovom
Primorska poje svobodi. S tem namenom so zapeli nekaj narodnobuditeljskih pesmi, kot so Svobodna
Slovenija, Nazaj v planinski raj in
Lipa. V drugem delu prireditve, ki jo
je povezoval Franc Gombač, pa so
zadonele nekatere znane ljudske in
umetne pesmi.
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DVOJNI JUBILEJ JOSIPA GRGASOVIĆA - GRGE
70-letnico rojstva in 60-letnico
glasbenega ustvarjanja je dirigent
in skladatelj Josip Grgasović obeležil na jubilejnem koncertu, ki se
je odvijal prav na dan njegovega
rojstva, 15. maja, pred do zadnjega
kotička napolnjeno dvorano Doma
na Vidmu.
Skozi svojo bogato ustvarjalno pot
je Josip Grgasović, po domače Grga,
številne poslušalce popeljal na skoraj dve uri trajajočem koncertu, na
katerem sta nastopila združena pihalna orkestra Ilirska Bistrica in Vič
iz Ljubljane. Oba orkestra je namreč
ustanovil prav Grgasovič in jih že vsa
leta tudi uspešno vodi – ljubljanskega že 27 let, bistriškega pa od leta
1996.
Skupaj so odigrali nekatere Grgine
skladbe, ki so tako ali drugače pomembno zaznamovale njegovo
ustvarjalno pot. Med njimi so: rapsodija Ilirika, ki jo je posvetil vsem
Bistričanom, koračnica Knezov štradon, za katero je lani na razpisu JSKD
in Zveze slovenskih godb prejel prvo
nagrado za najboljšo koračnico leta
2008, in skladba Brkinc, ki je zma-

gala na zabavno-glasbeni prireditvi
Rijova nota. Posebna paša za uho je
bil tudi nastop gosta večera, mednarodno priznanega klarinetista in
dirigenta Andreja Zupana. Moderator koncerta je bil Andrej Zupan, ki
je izčrpno predstavil Grgino življenje
in delo.
Milan Pavliha je v imenu Zveze slovenskih godb Grgi podelil najvišje
priznanje, ki ga Zveza podeljuje za
življenjsko delo na organizacijskem
področju, Igor Štemberger, koordinator bistriške izpostave JSKD, pa je

članom orkestra podelil Gallusova
priznanja. Med številnimi voščili in
darili, ki jih je Grga prejel tisti večer, mu bosta v trajen spomin ostali
predvsem dve: pozlačena dirigentska paličica, ki so mu jo poklonili
člani orkestra, in pa slika z njegovim
portretom avtorja Jožeta Šajna, ki
mu jo je izročil predsednik bistriške
pihalne godbe Janez Kirn. Za prav
posebno presenečenje pa so poskrbeli člani dalmatinske klape Srdela
iz Grgine rodne Makarske, ki so mu
zapeli nekaj dalmatinskih pesmi in
poželi bučen aplavz publike. III

ČIGAV JE KALEC

kultura

Zelo aktiven član bistriškega Foto
kluba Sušec Stojan Spetič je na
predvečer slovesnosti ob praznovanju 140. obletnice vseslovenskega
tabora na Kalcu na že tradicionalnem razstavnem prostoru članov FK
Sušec v gostilni Štirna v Knežaku na
ogled postavil 23 fotografij, ki prikazujejo grad Kalc in njegovo čudovito
okolico v različnih letnih časih in z
različnih zornih kotov.
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In zakaj se je odločil, da razstavo poimenuje Čigav je Kalec?
»Ob izbiranju naslova te razstave
sem imel pred očmi večno dilemo,
čigav je pravzaprav Kalec. Bač – Zagorje – Knežak? V zadnjem času pa
tudi Pivka – Il. Bistrica? Vedno pa
sem videl Kalec kot naš. Slovenski.
Zame je Kalec, pa ne le stolp, marveč njegov širši prostor, simbol, kjer
so Vilhar in somišljeniki budili in
gojili narodno zavest. Samostojna
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Slovenija je bila takrat morda pobožna želja, sam bi rekel, da si niso
še niti upali pomisliti na to. Ali pač?
In obrnilo se je tako, da je naša domovina tudi država! Delo Miroslava
Vilharja in njegova graščina Kalec
pa vgrajena v njene temelje,« je po-

jasnil Spetič.
Na otvoritvi razstave je sodeloval
tudi pisatelj in publicist Silvo Fatur,
ki je zelo dober poznavalec zgodovine na Pivškem. Članice KD Tuščak
pa so pripravile pogostitev. III

20 LET USTVARJALNE POTI A. BORENOVIČA

Ob gledališču in nastopanju so nekje
daleč od odrskih desk nastajali stihi,
ki večinoma niso bili objavljeni, le tu
in tam je kakšen delček pristal v literarni reviji Stopinje, v kateri je kot
član bistriškega literarnega društva
pustil svojevrsten pečat.

Na literarnem večeru (z leve) Aleksander Borenovič, Peter Smrdelj, Tjaša Kaluža,
Rok smrdelj in Patricija Dodič

Poezija in proza, ki sta bili predstavljeni 7. maja v bistriški Knjižnici
Makse Samsa, z izjemo dveh pesmi
iz zgodnjega avtorjevega obdobja,
sodita v ciklus Potovanja. Ciklus je
sestavljen iz štirih poglavij: Pesmi
tišine, Potovanja, Negdje daleko in
Balade. Poglavja so samostojna, vsa
skupaj pa tvorijo zaključeno celoto.

NAŠA DEDIŠČIN A :

Zaklad iz Knežaka
V prejšnji številki sem napovedala
predstavitev primera, kako lahko arheološki predmeti, če ne pridejo v
napačne roke, arheologom pripovedujejo zgodbo, ki jo le-ti nato zapišejo. V mislih imam zakladno najdbo
386 novcev iz časa rimske republike
(najmlajši so iz sredine 2. stol. pr.
n. št.), ki je bila odkrita na Gradišču
nad Knežakom.
V zadnjih stoletjih pred našim štetjem je na naših tleh še vedno živela
prazgodovinska kultura, ki so jo tvorili ljudje, naseljeni tam od začetka
železne dobe (8. stol. pr. n. št.), v
drugih delih današnje Slovenije pa
so bili nosilci kulture Kelti. Rimska
osvojitev naših okoliških krajev je
nastopila šele okoli leta 0.
Novčna najdba dokazuje vključenost prazgodovinske skupnosti v
današnji zahodni Sloveniji v denarni

sistem rimske republike in romanizacijo staroselskega prebivalstva že
par stoletij pred dejansko rimsko
osvojitvijo tega ozemlja. Ta proces ni
bil slučajen. Trgovina in nadzor nad
prometnimi potmi Notranjske so
bili prvo izhodišče za bodočo rimsko
osvojitev jugovzhodnega alpskega
prostora in širitev na vzhod. III Sabina Pugelj

Poglavje Balade trenutno sestavljajo
tri pesmi, ki nastajajo od leta 2000.
Nekdje daleko je poglavje sestavljeno iz desetih pesmi, ki so napisane v ijekavščini. Poglavja Pesmi
tišine se počasi nizajo v celoto in so
že pri koncu. Potovanja pa so prvo
poglavje v ciklusu, ki je zaključeno.
Tematika teh je resne narave, življenjska, vanjo pa so vključeni tako
lirika kot tudi proza in izreki.
Skozi dvajsetletno obdobje so avtorju pomagali potovati Patricija
Dodič, Tjaša Kaluža, Rok Smrdelj
in Dejan Ujčič, recitale pa je na kitari spremljal Peter Smrdelj. »Izbor
recitatorjev ni bil naključen, kajti
vsak recitator je vdihnil nekaj svojega v predstavljena dela,« je povedal Borenovič. Obiskovalcem so bile
predstavljene v večini neobjavljene
pesmi.
Borenovič pravi, da bo v življenju
izdal le eno zbirko – in to je ciklus
Potovanja: »Boljše eno, pa pošteno,
kot pa pet zbirk, v katerih so po tri
dobre pesmi, ostale pa so tam le
zato, da zapolnijo prazne liste.«
Sama Potovanja nastajajo kot celota
od leta 1993, ciklusi pa se med seboj
vsebinsko in tematsko prepletajo. Ko
se bodo kocke zložile v mozaik, bodo
Potovanja izšla tudi v knjižni obliki.
To pa naj bi se zgodilo v bližnji prihodnosti. Predstavitev pa bo izvedla
ista ekipa recitatorjev, »če bomo pač
vsi živi in zdravi«, zaključi Borenovič.
III Tjaša Kaluža
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

kultura

Bistričani poznamo Sandija predvsem po njegovem smislu za humor. Vse se je začelo leta 2000 z
zabavno-glasbeno prireditvijo Rijova nota Bistr'c 2000 in Brkinsko
tragedijo, ki je bila premierno izvedena istega leta. Odigranih je bilo
okrog 30 predstav v različnih krajih
po Sloveniji. Leta 2003 je bil izveden
prvomajski Performance Na Placu,
dve leti kasneje pa je sledila zabavno-glasbena prireditev podprta
z videoprodukcijo Rijova nota Bistr'c
2005. Borenoviča pa poznamo tudi
po vlogi Tita v predstavi Josip Broz
Tito od Kumrovca do Dedinja. Vse
omenjene predstave in prireditve
so nastale v soavtorstvu z Dejanom
Ujčičem, članom kulturnega društva
Zgbljena legija, katerega predsednik
je prav Borenovič.
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Utrip na večeru kvartetov Turjak 2009
Člani vokalnega kvarteta Utrip smo
se v soboto, 25. aprila 2009, udeležili Večera kvartetov na Turjaku.
Viteška dvorana gradu je bila nabito
polna, saj so organizatorji istočasno
odprli tudi likovno razstavo.
Prijavljenih je bilo kar 11 kvartetov
iz vse Slovenije, zaradi nekaterih odpovedi pa so jih nadomestili s tremi
kvinteti. S po dvema pesmima so se
poleg nas predstavili še kvartet Polž
iz Bohinja, Rečiški kvartet, domači
kvartet Zvon, iz poljanske doline
kvartet Krehovci, Kvintet Tivoli iz
Ljubljane, kvartet Grmada iz Celja,
Kvintet Sonček iz Pivke, kvintet Spomin ter gostje večera in hkrati tudi
lanski zmagovalci Trio kvartet iz Škofje Loke.
Prireditev je imela revijalni, a tudi
tekmovalni značaj, saj so organizatorji s pomočjo strokovne žirije izbirali zmagovalca večera. Najboljši je
bil izkušen kvintet Sonček iz Pivke.
Čeprav so bili po koncertu pevci
kvartetov nekoliko ogorčeni nad odločitvijo organizatorja, da se večera
kvartetov udeležijo tudi kvinteti, je
ob koncu prireditev vseeno izzve-

Člani kvarteta Utrip (Andrej, Sebastijan, Vasja in Peter) pred gradom Turjak

nela v sproščenem prijateljskem in
družabnem vzdušju ubranega kvartetovskega petja ter ob kapljici rujnega, seveda.
In kdo sploh smo Utripovci? Kvartet
sestavljamo štirje fantje iz Brkinov,
dva sta iz naše občine (Sebastijan
Mavrič in Peter Mavrič), dva pa iz
sosednje hrpeljske (Andrej Ljubič in
Vasja Ivančič). Delujemo dobri dve

kultura

NA ZDRAVJE ... ČETRTIČ ...
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Predsednik republike Danilo Türk med člani folklorne skupine Gradina na Kalcu

Spomladansko utrujenost se je v našem društvu letos pustilo ob strani
in začelo toplejše mesece aktivno in
brez počitka. V aprilu je bil prvi naBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

stop v studiu Koper, kjer se je snemala
oddaja Dobro jutro, znotraj katere so
naši plesalci predstavili svoje delo.

leti, smo pa vsi štirje prepevali že
prej v različnih pevskih sestavih ali
glasbenih skupinah. Naš repertoar
je precej širok, sega od klasičnih slovenskih pesmi do dalmatinskih klapskih, angleških črnsko-duhovnih,
sakralnih pa do priredb modernih
popevk. Smo tudi glasbeniki in nasploh nam dobre volje ne manjka.
Za kvartet Utrip – Sebastijan Mavrič
Čez dober teden je sledilo srečanje
folklornih skupin v Domu na Vidmu,
kjer je g. Mirko Ramovš podal zelo
visoko oceno za naša folklorna oblačila. April smo zaključili na Ratečevem
Brdu, kjer se je odvijal občni zbor.
Izvolili smo delovno predsedstvo in
obdelali ostalo tekočo problematiko.
V začetku maja se je odvijala slovesnost na gradu Kalc, posvečena 140.
obletnici tabora na Kalcu. Slavnostni
govornik je bil predsednik dr. Danilo
Türk. FD Gradina je odplesala splet
plesov iz slovenske Istre ter požela
velik aplavz. V mesecu ljubezni smo
tudi dobili novo povabilo v oddajo
Na zdravje, tokrat že četrtič. Plesalci
so zaplesali na glasbo ansamblov
Golte in Roka Žlindre ter ostalih ...
ter tudi tokrat lepo promovirali svoj
domači kraj. Sledil je nastop na kmetijski tržnici »na Placu«, kjer smo popestrili dogajanje med stojnicami.
V bodoče si želimo še veliko uspešnih nastopov in prijetnega druženja. III za FD Gradina – MV

VOX ILIRICA NA OBISKU V MADRIDU
Ilirskobistriški komorni dekliški
pevski zbor, pod vodstvom zborovodkinje Elene Sedmak, se je letos
spomladi odzval prijaznemu povabilu ge. Marte Reberc ter njenega
moža, g. Petra Reberca, ki je sicer
slovenski ambasador v Španiji, da
ju obiščemo v Madridu. Tako smo
konec aprila odpotovale v prelepo
Španijo in si privoščile zaslužen petdnevni oddih za ves trud in drobna
pevska odrekanja. Z nami sta odpotovala tudi obetaven mlad flavtist
Gašper Dolgan ter pianistka in profesorica na glasbeni šoli v Postojni
Snježana Pleše Žagar.

Drugi koncert je potekal v katedrali
Castrense v središču Madrida. Tja je
bil zbor povabljen s strani Španskega
društva Ljubiteljev glasbe in madridskih palač. Koncert je bil sestavljen iz
treh delov. V prvem je prevladovala
sakralna glasba, v drugem delu pa je
nastopil bistriški flavtist Gašper Dolgan, ki je poslušalce v cerkvi navdušil
s svojim programom, na klavirju pa
ga je spremljala Snježana Pleše Ža-

Kulturni utrip Društva Vezi

Člani Društva Vezi se ukvarjajo s
številnimi dejavnsotmi, tokrat pa so
pokazali, da jim niti umetniška fotografija ni tuja. Društvo »Vezi«, ki
deluje s svojimi enotami tudi v ilirskobistriški občini že od leta 2002,
je pripravilo razstavo čudovitih fo-

tografij, ki so nastale skozi izostrene
objektive uporabnikov fotografov in
udeležencev projekta Mozaik kulture.
Na razstavi v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica so trije umetniki
(Emil Kovačič, Erik Zonta in Valerijo
Jurca) prikazali 11 fotografij, ki so jih
člani društva izbrali v okviru teme
Cvetje v naravi. Razstavo je pred
množico ljubiteljev fotografij, tako
iz Doma starejših občanov kot iz občine Ilirska Bistrica, otvorila Anita
Kajtna, ki se je v svojem govoru zahvalila avtorjem za njihova uspešna
dela. Ob tej priložnosti so za pester
kulturni program poskrbeli člani
društva. Zelo zanimivo razstavo si je
možno ogledati vsak dan v prostorih
Doma starejših občanov Il. Bistrica
do 4. junija, nato pa bo na ogled v
Knjižnici Maksa Samsa do sredine
tega meseca. III Peter Nikolič

gar. Zadnji del je bil sestavljen iz bolj
lahkotnih pesmi, črnsko duhovne
vsebine ter božičnih pesmi različnih
izvorov. Koncert je uspel v vseh pogledih. Slovensko komorno glasbo
smo predstavile španskemu občinstvu, bili so zelo navdušeni nad zborovskim petjem in instrumentalnim
delom, tako da je bil ves naš vložen
trud poplačan.
Posebno zahvalo izrekamo družini
Reberc, ki trenutno še vedno živi v
Madridu, zlasti pa ge. Marti Reberc
za ves trud, ki ga je vložila v to, da
smo se dobro počutili in da smo
odnesli od izleta čim več; g. Petru
Rebercupa se moramo zahvaliti posebej, saj nas je sprejel v svojo hišo,
razkazal slovensko veleposlaništvo
in nam omogočil, da smo izpeljale
zastavljene načrte. Ob tej priložnosti
se zahvaljujemo tudi g. županu Antonu Šenkincu za njegovo radodarno
finančno pomoč, Javnemu skladu za
kulturne dejavnosti RS, podjetju Plaming skupina, d. o. o., ter Ateljeju
Brigita iz Ilirske Bistrice.
Naša pevska sezona pa še ni končana. 6. junija bomo ponovile koncert sakralne in črnske duhovne
glasbe z gostoma Gašperjem Dolganom in Snježano Pleše Žagar, in sicer
v samostanu Notre Dame ob 20. uri,
naslednji dan pa bomo nastopile še
na občinski reviji na domu na Vidmu
z bolj lahkotnim programom. Prisrčno vabljeni. III Urška Vrh
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

kultura

Nastanili smo se v rezidenci slovenskega veleposlaništva, za nas pa je
poskrbela kar gospa Marta, ki nam
je med drugim razkazala tudi glavne
znamenitosti Madrida.kot so idr. V
Madrid pa pevke nismo šle zgolj na
obisk. Načrtovale smo dva tematsko
različna koncerta, na katerih smo
se predstavile Špancem. Na prvem
koncertu smo zapele učencem na
osnovni šoli na obrobju Madrida.
Otroci so bili vidno navdušeni nad
slovenskimi ljudskimi pesmimi, me
pa smo se med njimi počutile zelo
dobro ter sproščeno.
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območna organizacija RDEČEga KRIŽa
ODPRLa VRATA ZA OBISKOVALCE
Na Območnem združenju Rdečega
križa Ilirska Bistrica so v okviru Tedna Rdečega križa, ki vsako leto poteka med 8. in 15. majem, pripravili
dan odprtih vrat. Številnim obiskovalcem so predstavili različne
dejavnosti in akcije, ki jih izvaja organizacija RK, in s tem tudi počastili
mednarodni dan Rdečega križa, ki
ga praznujemo 8. maja.
V letošnjem letu pa obeležujemo
tudi 150-letnico Bitke pri Solferinu,
ko se je leta 1859 rodila ideja, ki je
pripeljala do razvoja društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca,
ki danes v svojih vrstah združujeta
186 nacionalnih društev in okrog 90
milijonov prostovoljcev. Poleg tega
letos praznujemo tudi 90. obletnico
ustanovitve Mednarodne federacije
društev Rdečega križa in Rdečega
polmeseca ter 60. obletnica sprejema Ženevskih konvencij.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Predstavnice bistriškega RK so ob
tem pripravile bogato razstavo, na
kateri so predstavile delovanje in
aktivnosti združenja, razstavile so
priznanja in diplome ter uniformo
Rdečega križa. Svoje izdelke so razstavili tudi društvo Vezi, ki je pripravilo krajši kulturni program, bistriški
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Varstveno delovni center in mlada
slikarka Nataša Tonc. Medicinski
delavki iz Zdravstvenega doma sta
obiskovalcem izmirili krvni tlak in
sladkor, učenci in učenke OŠ Antona
Žnideršiča, ki so na regijskem tekmovanju osnovnošolskih ekip prve
pomoči zasedli odlično tretje mesto,
pa so prikazali postopek oživljanja.
Nada Čeligoj, dolgoletna sekretarka
Rdečega križa, je skupini učencev
iz OŠ Dragotina Ketteja predstavili
zgodovino organizacije in tri naj-

pomembnejše dejavnosti Rdečega
križa, in sicer krvodajalstvo, prva pomoč in poizvedovalna dejavnost (iskanje pogrešanih v vojni). In kakšen
človek je sploh lahko prostovoljec?
»Ko se človek znebi pohlepa, laži,
jeze, nevoščljivosti, nečimrnosti itn.
ter v svoji duši najde mir, z lahkoto
postane prostovoljec, ki pomaga
drugim, se razdaja za druge in pravzaprav živi za druge,« je Jožica Vidmar z bistriškega RK povzela opis
prostovoljca. III

VEČ OSVEŠČANJA – VEČ POZORNOSTI ZDRAVJU
V našem društvu, Društvu invalidov
Ilirska Bistrica, smo v tednu vseživljenjskega učenja zaključili šolsko
leto z delavnicami za izboljšanje
zdravja.
Delavnice Zdrava prehrana, Premagovanje stresa, Več znanja – manj
raka, Dejavniki tveganja za zdravje,
Gibanje za zdravje in zdrav življenjski
slog so potekale ob sredah na sedežu
našega društva, vodila pa jih je ga.
Andreja Rebec, referentka za zdravstveno vzgojo iz našega zdravstvenega doma. Za zaključek je vsem
udeležencem izmerila krvni tlak in
raven maščob in sladkorja v krvi.
Delavnice so bile dobro obiskane in
na teh rednih srečanjih ter s pogoBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

vori in izmenjavo mnenj je marsikateri udeleženec rešil svojo težavo
ali se odločil za obisk zdravnika. Ob
tej priložnosti se zahvaljujemo ge.
Andreji Rebec za strokovno vodenje delavnic in vodstvu zdravstvenega doma, ki nam je to omogočilo.
Upamo in želimo, da bomo te delavnice nadaljevali tudi jeseni. Skrb
za zdravje in boljšo kakovost življenja dosežemo z večjo osveščenostjo za boljše zdravje – prav take
organizirane delavnice k temu veliko pripomorejo. Torej, šolsko leto
z delavnicami za zdravje je zaključeno, poletni čas pa bo namenjen
raznim športnim srečanjem, izletom
in srečanju članstva. III Jožica Žibert,
predsednica društva

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA OBVEŠČA
V četrtek, 21. maja, smo v našem
skladišču pod Gimnazijo razdelili
približno 1400 litrov mleka, 400 kilogramov sladkorja in 200 kilogramov
riža.
V trgovini ENGROTUŠ Ilirska Bistrica
imamo postavljeno košarico, v kateri zbiramo hrano (testenine, moko,
olje, konzerve …), ki jih bomo razdelili družinam in posameznikom iz
socialno šibkega okolja. Veseli bomo
vašega prispevka.
Občinska svetnika gospod Danilo
Pugelj (pobudnik) in gospod Vojko
Mihelj sta velikodušno prispevala
sredstva za nakup paketov s hrano,
medtem ko je gospa Branka Počkaj
(tudi svetnica) prispevala svoj delež
v hrani.
Posebna zahvala gre podjetju Avto
Martinčič, ki je nakazalo sredstva za
nakup hrane. Vsem se iskreno zahvaljujemo za izkazano pomoč.
Veseli bomo vašega prispevka za
nakup hrane, ki ga lahko nakažete
na naš račun: št.: 1010-0002 92 08
538 - BANKA KOPER.
Za podrobnejše informacije smo dosegljivi na tel. številki: 05/711 07 90,
na mobilnem tel.: 041 233 194 ali na
elektronskem naslovu: obmocno.
zrk@siol.net.

Nadomestne volitve za
tri članice odbora RK
V aprilu smo na redni letni skupščini
OZ RK Ilirska Bistrica obravnavali
poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2008 in ugotovili, da smo
kljub relativno slabemu finančnemu
stanju s pomočjo občanov in donatorjev uspešno izpeljali velik del načrtovanih aktivnosti. Izvedli pa smo
tudi nadomestne volitve za tri članice Območnega odbora RK.
Devetčlanski odbor sestavljajo:
predsednica Nadja Baša in članice:
Nadja Vidmar, Marica Kovačič,
Emanuela Rebec, Silva Dekleva ,
Mira Šenkinc, Sonja Maljevac, Dorica Kalčič in Nada Smolej. III OZ RK
Il. Bistrica

OBVEŠČA M O
da bomo v juniju 2009 ponovno
sprejemali, in sicer
VSAKO SREDO (3., 10., 17. in 24. junija 2009),
od 17. do 19. ure
v skladišču št. 2, pod Gimnazijo Ilirska Bistrica.

POTREBUJEMO:
rjuhe, namizne prte, zavese, prevleke za postelje,
poletna oblačila, šolske potrebščine, brisače…
OPOZORILO: Zaradi zdravja in higiene
ne bomo sprejemali obutve!!!

POSEBNO OBVESTILO:
Prostovoljce in člane OZ RK Il. Bistrica ter krvodajalce obveščamo,
da smo srečanje krvodajalcev in RK iz Opatije, ki je bilo predvideno
za 30. maj 2009, zaradi objektivnih razlogov prenesli na jesen.
O datumu srečanja vas bomo obvestili.
Mladinski klub Nade Žagar
Bazoviška 26
6250 Ilirska Bistrica

Mladinski klub Nade Žagar vljudno vabi na

FESTIVAL BISTR'ŠKIH BENDOV 2009
Na letošnjem, drugem zapored, Festivalu bistr'ških bendov bodo
sadove svojega ustvarjanja predstavile glasbene skupine z območja
občine Ilirska Bistrica

Dvodnevna glasbena prireditev se bo odvijala
na vrtu Mladinskega kluba Nade Žagar
v petek in soboto, 26. in 27. junija 2009, s pričetkom ob 21.00
Za podrobnejše informacije pokličite na GSM številki: 041 343 690 in
041 333 456 ali pišite na e-naslov: festbb@gmail.com.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

Razdeljevanje paketov hrane
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Demokracija –
kaj je že to?
Osmošolci OŠ Dragotina Ketteja
smo z veseljem sprejeli povabilo na
Upravno enoto v Ilirski Bistrici.
V petek, 27. marca, nas je sprejela
načelnica UE, ga. Kristina Valenčič.
Načelnica UE in njene sodelavke so
nam povedala nekaj o državnem
zboru, državnem svetu, o sodiščih,
državljanstvu in tudi o tem, kako je
sestavljena UE. Naučili smo se razlikovati Občino in Upravno enoto.
Zvedeli smo še nekaj o osnovnih
dolžnostih in pravicah državljanov
Slovenije.
Na zanimiv način smo se seznanili
z delovanjem lokalne skupnosti. Vsi
smo pozorno spremljali razlago, kajti
na koncu smo se pomerili v kvizu
znanja. Obe skupini sta dosegli vse
točke. Zmagovalca smo dobili z dodatnimi vprašanji. Za osvojeno znanje smo bili nagrajeni s čokolado.

naši mladi in najmlajši

Sledil je krajši odmor in nato smo
odšli v prostore matičnega urada,
kjer smo si ogledali knjige rojstev,
stare več kot sto let. Nekatere so
napisane v italijanskem jeziku. Odšli smo tudi na oddelek za okolje in
prostor, kjer so nam pokazali fotografske posnetke naših hiš. Ob tem
smo se zelo nasmejali, saj naših hiš
še nismo videli s ptičje perspektive.
Pomudili smo se tudi na prometnem
uradu.

40

Obisk UE je bil vsekakor koristen, ker
smo izvedeli, kje se dobijo uradni
dokumenti. Kadar jih bomo potrebovali, se bomo lahko sami odpravili
ponje, brez staršev.
Zahvaljujemo se načelnici UE in
njenim sodelavkam za čas, ki so ga
namenili osmošolcem, sedaj bolj razumemo zapletena pravila demokracije. III Sandra Olenik in Staša Frank,
8. razred OŠ Dragotina Ketteja

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

kŠIBOV POMLADNI FESTIVAL PRIVABIL
in navdušil VELIKO MLADIH
O prvem delu Kšibovega pomladnega festivala smo poročali že v
prejšnji številki. Po uspelem potopisnem predavanju, pohodu za
zdravje, čistilni akciji, rolanju ter
zbiranju starega papirja smo na
Klubu študentov Ilirska Bistrica v
zadnjem aprilskem tednu za vse
svoje člane in občane pripravili še
kar nekaj zanimivih dogodkov.

VOŽNJA Z VLAKOM

V okviru projekta PROMET smo se
otroci iz skupin Polžki, Metuljčki in
Veverice, ki obiskujemo bistriški
vrtec, peljali z vlakom do Pivke. Za
nekatere otroke je bila vožnja posebno doživetje, saj so se z vlakom
peljali prvič. III Zlata, Sonja in Petra,
OŠ Antona Žnideršiča, enota vrtec

Mladi so svojo ustvarjalnost preizkušali na delavnicah

nadaljnja prizadevanja in izpeljave
podobnih dogodkov.
Izredno zanimanje mladih je bilo
opaziti na turnirju briškule. Tekmovanje s prijavljenimi enajstimi pari se
je zavleklo dolgo v noč, tekmovalci
pa so bili nad večerom navdušeni ter
veseli osvojenih nagrad. Sobotna tečaja ličenja in masaže sta privabila
okrog 30 udeleženk in udeležencev. Na tečajih so bile predstavljene
osnove in tehnike tako masaže kot
ličenja. Obe temi sta bili tudi praktično prikazani in zato precej koristni za vse udeležence. Poleg tega so
uspele tudi ustvarjalne delavnice,
na katerih smo izdelovali okvirje,
okrasne škatle ter angelčke. Vrhunec pomladnega festivala pa sta bila
zagotovo nogometni in odbojkarski turnir, ki se ju je udeležilo sku-

paj preko 70 tekmovalcev ter lepo
število gledalcev. Športno druženje
se je zavleklo na dva popoldneva
vse tja do večera ter tako mladim
omogočilo koristno preživeta prosta
dneva v času prvomajskih počitnic.
Poudariti velja, da so najboljši trije
udeleženci in ekipe vseh tekmovanj
za svoj trud prejele praktične nagrade, za kar se zahvaljujemo vsem
sponzorjem, ki so kakorkoli prispevali
k izpeljavi zgoraj omenjenih dejavnosti. Pomagali so nam: Avantura šport,
Pepelka, Mitja hair team, Pletenine,
Kirn, Pekarna, Picerija Park, Sladki
bar, Triglav pub, DM, cvetličarna Polona, bar Mikoza, bar Urška, Oranž
bar, papirnica Kakež, Kopija, Zdravstveni dom, Kraške lekarne, Prival,
drogerija Jelka, Kolesar, Zveza športnih društev, društvo Krt. III KŠIB

Vrhunec pomladnega festivala je bil turnir v odbojki
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

naši mladi in najmlajši

Z izpeljanimi dejavnostmi in celotnim Pomladnim festivalom smo
zelo zadovoljni, saj je bil odziv na
vseh naših dogodkih visoko nad pričakovanji. Ponosni smo, da smo na
organizirane kulturne, umetniške,
zdravstvene, zabavne in pa predvsem športne prireditve uspeli privabiti toliko mladih. Izbor aktivnosti
je bil zagotovo širok in ravno s tem
smo uspeli zadovoljiti okus marsikaterega člana. Poleg koristnih vsebin in aktivnosti je največjo veljavo
imelo druženje in vzdušje, ki je popestrilo dvotedensko dogajanje v
mestu. Pogled na zbrano mladino
je vsekakor več kot obetajoč za naša
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prireditev sonce se smeje
Igrišče trnovskega vrtca je sončno
majsko sobotno popoldne napolnil
živahni otroški živ žav. V vrtcu pri
OŠ Antona Žnideršiča so namreč že
osmič zapored organizirali prireditev za najmlajše Sonce se smeje.
Prireditve se je tudi letos udeležilo veliko število otrok in njihovih
staršev. Otroci so na delavnicah s
pomočjo vzgojiteljic ustvarjali različne izdelke, se zabavali na zračni
blazini ali se preizkusili na gibalni
čutni poti. Nekateri so se polepšali
v frizerski delavnici, bistriški gasilci
pa so jim predstavili gasilsko vozilo
in opremo.

Na prireditvi so zapele Čebelice

Otroci so se razveselili sladoleda, ki
so ga delili, za lačne pa so poskrbeli s
sendviči in čajem. Starši so otrokom
lahko kupili slikanice, skoraj vsi pa so
kupili srečko in preizkusili srečo na
bogatem srečelovu.

Otroci so se razveselili bogatih nagrad na srečelovu

Pripravili pa so tudi pester kulturni
in zabavni program. Zapel je vrtčevski pevski zbor Čebelice, zaplesali
pa so otroci iz otroške folklorne
skupine Tuščak iz Bača. Za konec je
otroke razveselil tudi obisk pevke
Damjane Golavšek, ki jim je zapela
nekaj pesmic. III

naši mladi in najmlajši

nepozaben IZLET V PLANICO
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Učenci 9. razredov OŠ Dragotina
Ketteja smo se 19. marca odpeljali
v Planico. Ogled smučarskih poletov
nam je sponzorirala zavarovalnica
Triglav. Z nami sta šla dva gospoda
iz zavarovalnice, ki sta nam že med
potjo podarila sponzorske šale, nalepke in vstopnice. Ko smo videli, koliko ljudi, predvsem mladih, je prišlo
v Planico, smo bili zelo presenečeni.
Najprej smo v šotoru pojedli toplo
malico, potem pa smo odhiteli na
glavno prizorišče, kjer smo gledali
smučarske skoke. Kar nekaj deklet,
pa mogoče tudi kakšen fant, je
vztrajno čakalo na skakalce, da bi
dobili avtograme. Še posebej so bila
vesela dekleta, ki so se fotografirala
s svojim najljubšim skakalcem. Veliko navdušenje so poželi slovenski
skakalci, ki so predramili tudi malo
tišje gledalce.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

Po končanem ogledu smučarskih
skokov je večina otrok odšla na prizorišče, kjer so nam že tako lep dan
popestrile glasbene skupine. Prišel

je čas odhoda in morali smo se posloviti od planiške velikanke. Bilo
nam je zelo lepo! III Helena Grbec,
9.b razred OŠ Dragotina Ketteja

ZAKLJUČEK UR
PRAVLJIC
V Knjižnici Makse Samsa so ob zaključku ur pravljic otroke razveselili
s prireditvijo, ki so jo zanje pripravili
otroci iz skupine Palčki v vrtcu OŠ
Antona Žnidešiča. Vzgojiteljici Sonja
in Bojana sta se prijazno odzvali povabilu knjižničark in z otroci odigrali
igrico Trije metulji. Poleg igrice so 25
malčkm, ki obiskujejo pravljične ure,
še zaplesali in zapeli nekaj pesmic.
Da pa jim bodo pravljična druženja
v knjižnici ostala v lepem spominu,
so s knjižničarkama Tamaro in Vlasto
posneli tudi skupinsko fotografijo.
III

OTROŠKE SLEDI
PO MESTU
V mesecu maju je že tradicija, da se
otroci iz vrtca predstavijo širši javnosti. Z izdelki in risbami, ki so jih
ustvarjali celo leto, smo okrasili izložbena okna trgovin in drugih ustanov po mestu.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam
omogočili, da smo izpeljali razstavo,
kot smo si jo zamislili. III Lucija Kresevič, OŠ Antona Žnideršiča, enota
vrtec

Najmlajše skupine v našem vrtcu pri
OŠ Antona Žnideršiča (Ribice, Pikiji
in Čebelice) smo mesec april posvetili umetnosti.
Raziskovali in preizkušali smo raznovrstne materiale in tehnike, poslušali gramofonske plošče, plesali ob
glasbi, se fotografirali, preko gibalnih
dejavnostih spoznavali prostor in se
zabavali ob gnetenju gline, risanju s
kredami ter tiskanju s pečatniki.
Ob zaključku projekta »Mali umetniki« smo v garderobi postavili čisto
pravo »Otroško galerijo«. Vsi ste prijazno vabljeni, da si jo ogledate.
Vesna Rutar
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

naši mladi in najmlajši

MALI UMETNIKI
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VOLITVE
POSLANK IN POSLANCEV
V EVROPSKI PARLAMENT
Glasovanje bo

v nedeljo, 7. junija,
na voliščih, ki bodo odprta
med 7. in 19. uro.
Predčasno glasovanje bo potekalo na sedežu
okrajne volilne komisije (upravna enota) , 2., 3.
in 4. junija, med 9. in 17. uro.
Osebe s posebnimi potrebami (invalidi) in
drugi, ki se zaradi bolezni glasovanja ne bodo mogli udeležiti, se lahko na sedežu upravne enote
prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih, dostopnih za invalide, oz. uredijo vse potrebno za
glasovanje na domu.

Lojze Peterle - moje prve tri prioritete za delo v

Evropskem parlamentu:

• Prvič, delo v parlamentu za več zdravja.
• Drugič, želim, da državljanke in državljani RS čutijo evropsko
politiko v žepih (kar mi je že uspelo s pobudo za znižanje cen
gostovanja v mobilnih telefonskih omrežjih, tudi SMS-i bodo
cenejši).
• Tretja stvar pa je zunanja politika, v tem okviru pa tudi rešitev
nerešenih vprašanj s Hrvaško.
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Najboljša izbira
za 7. junij
Evropski poslanec Lojze Peterle je
z Evrobusom Nove Slovenije 13.
maja 2009 obiskal Ilirsko Bistrico.

www.nsi.si

Občinski odbor SDS Il. Bistrica vas vabi 1. 6. 2009 ob 10.00 na Plac, kjer se bo predstavila lista SDS za Evropske poslance. Ob tem vas,
spoštovane občanke in občani, pozivamo, da se udeležite volitev, podprete listo SDS in s tem vladajoči levici jasno povemo, da nočemo
v stare čase obveznih oddaj, zviševanj davkov, plačevanj cestnin tranzitnim tujcem, podaljšanja zaposlenosti …
VSI NA VOLIŠČA. SLOVENIJA ZMORE VEČ.
OO SDS Ilirska Bistrica

FRANK PROIZVODNJA STROJEV
Gornja Bitnja 8
tel.: 05 7147 138
fax.: 05 7147 521
frank�siol.net

izdelava:
- inox in železnih ograj ter konstrukcij
- strojev in transportnih naprav
- transportnih sistemov
- osebnih in tovornih dvigal
- opreme za živilsko industrijo
- opreme za reciklažo odpadkov
- linije za izdelavo pelet
- gorilnikov na pelete

Kraške lekarne Ilirska Bistrica
LEKARNA ILIRSKA BISTRICA
Gregorčičeva cesta 8a
tel.: 00 386 571 11 751

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka: 7.00 - 19.00 ure;
sobote: 7.00 - 14.00 ure
DEŽURSTVO
delavniki in sobote: 19.00 - 21.00 ure
nedelje in prazniki: 9.00 - 11.00 ure
in 18.00 - 19.00 ure
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009
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za
vas sije
sonce

Okrasni keramični
lonec Lilac
premer 15 cm
Art: 116729

prihranek 29%

Klub Kalia

prihranek

redna cena

€

0,54

2,99

€

cena s popustom samo
za imetnike kartice Kalia

Enoletnice
Tagetes
cena za 1kos

39%

3,29

Gnojilo za
paradižnik
Valentin
1l
Art: 43562

redna cena

€

5,40

Vrtnica mix
v loncu 3l
Art: 38471

€

8,09

prihranek 18%

Orhideja Phalaenopsis
3 do 5cvetov različne barve
premer 12cm
Art:9049

Trajno nizka
cena
€

7,99

Velika izbira vrtnih sedežnih
garnitur po ugodnih cenah v
vrtnih centrih Kalia.

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 1. do 30. junija 2009, oziroma do prodaje
zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Posamezna prodajalna ima v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega programa. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v
ceno. Popusti se ne seštevajo.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in vas prosimo, da nas o njih obvestite na tel. št. 01/ 475 93 51. Cene vseh
artiklov so v EUR in vključujejo DDV.
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VRTNI CENTRI KALIA
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28

Semenarna Ljubljana, d.d., Dolejska cesta 242 Ljubljana

www.kalia.si
22.5.2009 11:59:41

NAGRADNA KRIŽANKA
SESTAVIL:
D. GRLJ

VOLKU
DEL
IGRALEC
PODOBNA ATMOSFERE
VRSTA ZELJA AM.
(BRUCE)
ZVER

ABSURD

KALIJEV
HIDROGEN

SNOV ZA
GOJENJE
BAKTERIJ

GLASBENI
INTERVAL

PRISTOJBINA
CERKVI OB
OBREDIH
STROKOV- 6
NJAK ZA
ARHEOLOGIJO

4

DEL RASTLINE POD
ZEMLJO
FILMSKA
ZVEZDA

NAJVIŠJA
GORA IN
VULKAN NA
FILIPINIH
SLOV.
PIANIST IN
PEDAGOG
(JANEZ)
SLOV. PESNIK
(GREGOR, 1929-1987)

MITNICA
OKRAŠENA
STENA Z
IKONAMI

LISASTA
KRAVA

KORALNI
OTOK

5

Med prispelimi
pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali dve
nagradi:
• Spominek - ročno
delo domače obrti
• 2 vstopnici za
ogled gradu Prem
z muzejsko zbirko
in Kettejeve
spominske sobe
Geslo prejšnje
nagradne križanke:
Knežak.

ARKADA
VZDRŽEN
ČLOVEK
DEL TENIŠKE
IGRE

OSVOBODILNA
FRONTA

Rešitev nagradne
križanke pošljite na
naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica,
s pripisom »nagradna
križanka«, najkasneje
do 20. junija 2009.

ORGAN ZA
VID
HOMERJEV
EP

NEMŠKI
PESNIK
(GOTTFRIED
PRVOPIS, 2
PRVOTNO
BESEDILO
SEZNAM
POGLAVIJ
NA KONCU
KNJIGE

POJAV NA
VODI

MESTO V
ROMUNIJI

1

PODSTREŠNA IZBICA

Med prispelimi
pravilnimi rešitvemi
smo izžrebali
nagrajenko:
• Bon za moško ali
žensko striženje, ki
ga podarja Frizerski
salon Lea
prejme
JOŽICA LIČAN,
Trnovska 7,
6250 Ilirska Bistrica
Nagrajenki čestitamo!

GOSPOD (ČEŠKO)
NASLOV REDOVNIKOV V
SAMOSTANU
3

MESTO V
TURČIJI

7

1

2

3

4

5

6

ra zvedrilo

PLANTAŽA

7

BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2009

47

napovednik

Prireditve v JUNIJU 2009
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

Vizita 2009

na Placu v Ilirski Bistrici 30. maj od 15.00 do 17.00 KD Grad Dolnji Zemon

INFO

Viteški dan grofa Devinskega s srednjeveško grad Prem
tržnico

31. maj ob 12.00

RC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Osrednja proslava ob občinskem prazniku

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

4. junij ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica in
JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Zaključni nastop učencev baletnega oddelka Dom na Vidmu,
Glasbene šole Il. Bistrica
Ilirska Bistrica

5. junij ob 18.00

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

05/711 12 22
05/711 12 23

Predstavitev knjig: Legenda o sv. Heleni in sv. Knjižnica Makse Samsa, 5. junij ob 19.00
Marjeti ter Kako se je začelo na Soči 1915 in Ilirska Bistrica
končalo 1918, avtor: Rudolf Rudi Šimac

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

11. Kneški tek

Gozdna pristava Mašun 6. junij od 12.00 dalje

Društvo PIŠKOTEK Knežak 031/380 399
041/565 471

Spust za čisto Reko 2009

start pred nekdanjo
gostilno Lovec, Ilirska
Bistrica

6. junij ob 10.00

Rafting klub Mrzla uoda

Koncert dekliškega zbora Vox Ilirica z
Samostan de Notre
gostoma flavtistom Gašperjem Dolganom in Dame v Ilirski Bistrici
pianistko Snježano Pleše Žagar

6. junij ob 20.00

Komorni dekliški zbor Vox
Ilirica

Občinska revija pevskih zborov in skupin (1.
koncert)

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

7. junij ob 17.00

JSKD Ilirska Bistrica in PS
Kalina

05/711 00 90
Igor Štemberger

Zaključni nastop učencev pihalnega in
godalnega orkestra ter komornih skupin
Glasbene šole Il. Bistrica

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

10. junij ob 19.00

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

05/711 12 22
05/711 12 23

Zaključna prireditev učencev prvega in
drugega triletja OŠ Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

11. junij ob 18.00

OŠ Dragotina Ketteja

05/ 71 10 380
05/ 71 10 385

Valeta devetošolcev OŠ Dragotina Ketteja
Ilirska Bistrica

OŠ Dragotina Ketteja,
Ilirska Bistrica

12. junij ob 17.00

OŠ Dragotina Ketteja

05/71 10 380
05/71 10 385

Občinska revija pevskih zborov in skupin (2.
koncert)

OŠ Toneta Tomšiča
Knežak

14. junij ob 17.00

JSKD Ilirska Bistrica in KD
Tuščak Bač

05/711 00 90
Igor Štemberger

Kolesarski vzpon na Mašun

OŠ Toneta Tomšiča
Knežak

21. junij ob 8.00

Kolesarski klub Postojna

info@
kolesarskiklubpostojna.si

Športno in kulturno družabno srečanje s
praznovanjem dneva državnosti

Bač

25. junij od 11.00 dalje

KD Tuščak Bač

Praznovanje dneva državnosti s sv. mašo

Ahec

25. junij ob 18.00 (odhod
iz Jasena ob 16.00)

Društvo Ahec Jasen

Festival bistr’ških bendov 2009

na vrtu Mladinskega
kluba Nade Žagar

26. in 27. junij ob 21.00

Mladinski klub Nade Žagar 041 343 690
041 333 456
festbb@gmail.com

Bistriški tek

Črne njive

27. junij od 14.30 dalje

Tekaško društvo Bistrc

Premska srečanja in Občinska revija pevskih
zborov in skupin (3. koncert)

grad Prem

28. junij (celodnevna
prireditev)

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Meddruštveno športno srečanje v balinanju

Kindlerjev park,
Ilirska Bistrica

28. junij od 8.00 dalje

Društvo invalidov Ilirska
Bistrica

05/71 41 095
Jožica Žibert ali
Nina Šuštar

Fotografska razstava »Čigav je Kalec«, avtor
Stojan Spetič

Gostilna Štirna,
Knežak

do 15. junija

Foto klub Sušec

Likovna razstava na temo »Konji« slikarja
Rajka Kranjca

Bar Skok, Bač

1. – 30. junij (ob sredah
zaprto)

Rajko Kranjec

05/788 00 34

Razstava starih fotografij iz vasi Dobropolje
in Rečica

Gostilna Škorpijon,
Rečica

junij in julij

Društvo sv. Florjan
Dobropolje in Foto klub
Sušec

Dobropolje@siol.
net

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko

grad Prem

ob vikendih in praznikih
med 12.00 in 19.00

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

V koledarju prireditev lahko objavljate brezplačno. Informacije za objavo nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec. Vabljeni k sodelovanju!
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