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DAMIJANA HRABAR
ONA 2008 – DEJANJE LETA
Več na strani 4

V okviru akcije Ona ali On 2008 je priznanje za najbolj odmevno Dejanje leta
po izboru poslušalcev Radia 94 in NTR
prejela Damijana Hrabar, direktorica
knjižnice Makse Samsa. Na podelitvi priznanj v Jamskem dvorcu v Postojni so se
ji na odru ob predsedniku države Danilu

Türku pridružili še Zmago Jelinčič Plemeniti, ki so ga poslušalci izbrali za najbolj
priljubljenega politika, v družbi katerega
bi šli na Snežnik, ter Rudi Tomšič, direktor
podjetja Javor Stroji iz Pivke, in podjetnik
Rudi Blažek iz Razdrtega, ki sta prejela
priznanji za gospodarski uspeh leta.

uvodnik
V primerjavi s pestrim decembrskim dogajanjem je januar minil
bolj umirjeno. Nabirali smo si
moči za nov zagon in izzive, ki jih
bo prineslo leto 2009. Teh v minulem letu ni manjkalo. Dokaz
za to je tudi pet Bistričanov, ki so
se uvrstili med deset finalistov
akcije Radia 94 in NTR Ona ali
On 2008, s katero so poslušalci
izbirali osebo, ki je s posebnim
in odmevnim dejanjem zaznamovala lansko leto. In ta laskavi
naziv si je prislužila prav Bistričanka.
Kot je na podelitvi priznanj za
Dejanje leta poudaril predsednik države Danilo Türk, v težkih
časih potrebujemo zlasti taka
dejanja, kot so dejanja leta, zato
naj bo leto 2009 leto najboljših
dejanj. In Bistričani to očitno
zmoremo in znamo.
Pred nami je mesec februar –
mesec kulture in hkrati mesec
pustnih norčij. Udeležite se katere od kulturnih prireditev v
naši občini, preberite knjigo,
oglejte si razstavo ali pa si zadnjo nedeljo v mesecu nadenite
pustno masko in se pridružite
pustnemu rajanju v Ilirski Bistrici. Vabljeni!

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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OTVORITEV 32. MESECA KULTURE
Z otvoritveno prireditvijo na Premu
se je v nedeljo, 25. januarja, pričel
32. občinski mesec kulture. Z nizom kulturnih dogodkov, ki se bodo
zvrstile tja do konca februarja, skušamo kulturne dejavnosti približati
čim večji množici občanov.
Mesec kulture na Bistriškem se
kot vedno začenja prvo nedeljo po
19. januarju, ko se spominjamo
rojstnega dne domačega pesnika
Dragotina Ketteja. Ob pesmi MoPZ
Dragotin Kette iz Ilirske Bistrice je
župan Anton Šenkinc pred pesnikov
spomenik v ljudski šoli na Premu, ki
je hkrati tudi Kettejeva rojstna hiša,
položil cvetje. Osrednja prireditev
pa se je nadaljevala na gradu Prem,
kjer je številne obiskovalce nagovorila Damijana Hrabar, direktorica
Knjižnice Makse Samsa.

Slavnostna govornica na otvoritveni prireditvi ob meseca kulture je bila
Damijana Hrabar, direktorica Knjižnice Makse Samsa

»Ponosna sem na to, da lahko živim
in delam v kraju, kjer je kulturno življenje na visoki ravni in kjer se kulturni dogodki vrstijo skozi celo leto.
Lahko trdim, da je na Bistriškem
kultura doma – zato ker jo čutimo,
živimo, in ker je tu kulturno življenje
pestro,« je v svojem nagovoru povedala Hrabarjeva in dodala, da lahko
z optimizmom gledamo tudi v prihodnost, saj je med nami vedno več
mladih, ki se zavedajo svojih korenin
in ki jim ni vseeno za prihodnost svojega naroda.

Ob finančni podpori Občine Ilirska
Bistrica je nosilec prireditev ob letošnjem 32. mesecu kulture Območna
izpostava JSKD Ilirska Bistrica. III

Moški pevski zbor Dragotin Kette pod vodstvom Mirka Šlosarja

Prireditev je spremljala razstava izbranih del likovnih ustvarjalcev Primorske na
temo Svetloba
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AKTUALN O

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Franc Gombač, so poleg
MoPZ Dragotin Kette, ki ga vodi
Mirko Slosar, nastopili še komorni
dekliški pevski zbor Vox Ilirica pod
vodstvom Elene Sedmak, kitarski
trio Glasbene šole Ilirska Bistrica in
članici Literarnega društva Il. Bistrica
Elena in Jerica Strle. V grajskih prostorih pa je bila na ogled regionalna
likovna razstava na temo »Svetloba«.
Razstavljenih je 22 izbranih del likovnih ustvarjalcev s Primorske, ki so se
odzvali na razpis južno-primorske
medobmočne koordinacije JSKD.
Razstava bo na ogled še do sredine
februarja.
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DAMIJANA HRABAR – ONA 2008 –
najbolj odmevno DEJANJE LETA

Radio 94 in NTR je v soboto, 10. januarja, na svečani prireditvi v Jamskem dvorcu v Postojni, ki so se je
udeležili tudi številni ugledni gosti,
med njimi predsednik države Danilo
Türk, nekateri ministri, poslanci, župani, direktorji, gospodarstveniki in
drugi, podelil priznanje za najbolj
odmevno dejanje v letu 2008 po izboru poslušalcev. Naziv Ona 2008 je
pripadel Damijani Hrabar, direktorici Knjižnice Makse Samsa iz Ilirske
Bistrice.

INTERVJU

Najprej iskrene čestitke za pomembno priznanje!
Poslušalci Radia 94 in NTR so z glasovanjem od 15. do 24. decembra
odločili, da si med desetimi osebami, ki se jim je uspelo med 25
polfinalisti iz primorske in vseh
notranjsko-kraških občin uvrstiti v
veliki finale, prav vi zaslužite naziv
Ona 2008 za dejanje leta. Kako komentirate ta resnično velik uspeh,
saj je bila konkurenca res velika?
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Hvala za čestitke.
Dovolite mi, da se najprej zahvalim
vsem, ki so glasovali zame ter mi
podelili ta laskavi naziv. Najprej sem
bila prijetno presenečena, potem
pa vesela, saj je to potrditev, da je
moje delo dobro in da ga tako tudi
ocenjujejo ljudje.
Velikokrat, ko dobivam razna polena
pod noge, se sprašujem, ali je sploh
vredno še vztrajati in se razdajati za
ta poklic, sedaj pa sem ugotovila,
da velika večina ljudi stoji ob meni
in bom razna polena posameznikov
uporabila za stopničke, na katere se
bom potem lažje vzpenjala.
Priznanje je seveda tudi vzpdbuda in
pa obveza, da se bom trudila dobro
in učinkovito delati tudi v bodoče.
Poudariti pa moram, da moje delo
temelji na podpori in sodelovanju
vseh zaposlenih v knjižnici ter da
veliko projektov izpeljemo skupaj z
JSKD-jem in Društvom za krajevno
zgodovino. V slogi je moč in tudi
uspehi so vidni.
V lanskem letu je po mnenju poslušalcev najbolj odmeval dogodek,
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Damijana Hrabar, direktorica ilirskobistriške knjižnice Makse Samsa, v državnem
arhivu na Reki z direktorjem arhiva Goranom Crnkovićem

ki ga je organizirala ilirskobistriška
knjižnica Makse Samsa. Knjižnica
je marca namreč pripravila izjemno
odmevno predstavitev zanimivega
muzejskega gradiva, ki priča o zgodovinskem dogajanju na Bistriškem
in ga hrani hrvaški državni arhiv
na Reki. Kdaj se je pravzaprav porodila ideja, da bi v Ilirsko Bistrico
pripeljali te dragocene zgodovinske
dokumente? Kako ste vstopili v stik
z reškim državnim arhivom in kako
je potekalo sodelovanje, glede na
to da nas kljub bližini loči državna
meja?
Poizkusi za tak večer so bili že pred
leti s strani Društva za krajevno zgodovino, vendar žal niso bili realizirani.
V letu 2008 pa sva s kolegom Ivanom
Simčičem nekajkrat obiskala Reški
arhiv in resne priprave na ta dogodek so tako stekle. Hvala g. Simčiču
za vso pomoč!
Povedati moram, da so bili tudi g.
Goran Crnković, direktor arhiva, in
arhivarja, g. Albino Senčić in Boris
Zakošek, v veliko pomoč pri organizaciji razstave.

Želeli smo si, da bi bili pri nas razstavljeni izvirniki, vendar smo se morali
zaradi samega zapleta pri prevozu
preko državne meje zadovoljiti s fotokopijami.
To gradivo je bilo po našem večeru
še enkrat na Hrvaškem, in sicer na
razstavi v društvu Bazovica, decembra pa smo ga končno dobili in
shranili na našem domoznanskem
oddelku.
Domoznanski oddelek domače
knjižnice od decembra bogatijo
tudi kopije dokumentov, ki so bili
spomladi razstavljeni v knjižnici.
Ali vam je uspelo pridobiti kopije
vseh takrat razstavljenih dokumentov oz. katere izmed njih po novem
hrani tudi domoznanski oddelek?
Res je, pridobili smo vse razstavljene
dokumente, tako da imamo sedaj
dokumente, ki se nanašajo na tri obsežne zbirke.
Prvi sklop najstarejšega arhivskega
gradiva je iz reškega avguštinskega
samostana in obsega dokumente
od 1315. leta do leta 1788, ko je bil
samostan z dekretom cesarja Franca

Jožefa ukinjen. Avguštinski samostan je imel v lasti fevdalne posesti
tudi na ozemlju naše občine.
Zanimivi so seznami obveznih fevdalnih dajatev posameznih kmetov
oz. podložnikov iz naših krajev iz
leta 1576: Bukovica, Dolenje, Dolnji
Zemon, Podgraje, Podstenje, Novokračine, Sušak, Topolc, Vrbovo,
Skerlie …

Dosegljivi so npr. dokumenti Janeza
Kalana (1929–1935), župnika v Knežaku, ti pričajo o njegovem tajnem
političnem delovanju in poučevanju
v slovenskem jeziku.
Prav tako hrani izbor dokumentov
(1929–1934) iz dosjeja o šolskih sestrah de Notre Dame iz Trnovega pri
Ilirski Bistrici. V tem gradivu je zapisana zgodovina samostana, seznam
šolskih sester, njihovo poslanstvo,
kritični zapisi o duhovnikih, ki so takrat službovali v Ilirski Bistrici …
Zelo zanimivi so dokumenti o cerkvici sv. Trojice, ki je bila zgrajena
v Trnovem leta 1646 nasproti železniške postaje. Ker je bila potrebna
temeljite adaptacije, so leta 1938 izdelali načrt za obnovo, vendar ni bil
uresničen. Po drugi svetovni vojni jo
je takratna oblast podrla.
Tretji sklop arhivskega gradiva je iz
obdobja druge svetovne vojne do
leta 1943.
Domoznanski oddelek hrani iz leta
1942 seznam popisa interniranih
oseb v italijanskih taboriščih s področja Ilirske Bistrice (Provincia del
Carnaro).
Iz leta 1943 obstaja dokumentacija
iz policijskega dosjeja Drage Šuligoj. Zaradi pomoči, ki sta jo skupaj
z Vido Tomšič zbirali za slovenske
internirance v italijanskih taboriščih
(Gonars, Frosinone, Rab), sta bili
preganjani. Pomoč internirancem
so zbirali in pošiljali tudi drugi prebivalci ilirskobistriške občine (paketi,
denar …).

Predsednik države Danilo Türk, ki je bil tudi slavnostni govornik na prireditvi, je
Damijani Hrabar čestital za pomembno priznanje

Ali boste, glede na veliko zanimanje in številne pozitivne odzive na
omenjeno razstavo, sodelovanje z
reškim arhivom še naprej nadgrajevali in nas v prihodnosti mogoče
presenetili še s kakšno podobno
razstavo oz. predstavitvijo?
Z reškim arhivom bomo prav gotovo
še sodelovali, saj je v njihovem arhivu ogromno gradiva o naših krajih
– vendar je to v fasciklih in neurejeno, tako da je potrebno veliko
časa, da se vse pregleda.
Upam, da bomo pripravili še kakšno
zanimivo razstavo, ne vem pa, kdaj.
Sicer pa so aktivnosti domače knjižnice že zdavnaj presegle svoje
osnovno poslanstvo izposojo knjig
in drugega gradiva. Lahko bi rekli,
da je Knjižnica Makse Samsa postala nekakšno kulturno-izobraževalno in družabno središče mesta.
Ali boste s tovrstnimi dejavnostmi
nadaljevali tudi v bodoče?
Vaše ugotovitve so pravilne, saj smo
imeli poleg redne dejavnosti in bibliopedagoških ur za osnovnošolce
in gimnazijce tudi 37 prireditev, od
tega 20 za odrasle uporabnike in 17
za mladino.
Če omenim le nekaj od teh: Predstavitev knjige Navdih domačinke
Slavice Smrdel, pa knjige Trgovci s
smrtjo, gostili smo dr. Franceta Bučarja, predstavili fotomonografijo
Brkini in sosednji kraji, gostili znana

Bistričana (domačina) Jožkota Valenčiča in Antona Prosena, predstavili knjigo Sprehod z besedo in sliko
skozi 110 let turistične dejavnosti in
imeli v decembru nepozaben večer s
tržaškim pisateljem Borisom Pahorjem.
Za mladino pa smo poleg ur pravljic, ki potekajo 2-krat tedensko
dopoldne, uvedli še popoldanske
pravljice, pa ustvarjalne delavnice,
kvize, lutkovne in gledališke predstave, bralne značke, mesečne knjižne uganke in drugo.
Za stanovalce doma starejših občanov pa imamo poleg izposoje gradiva zanje organizirane še literarne
in bralne ure – za ljudi, ki bi radi
brali, pa zaradi slabega vida to sami
ne zmorejo več.
V letošnjem letu pa se s prireditvami
tudi mi vključujemo v praznovanje
meseca kulture, in sicer smo 29.
januarja predstavili knjigo Vremska
dolina med Krasom in Brkini, avtorice Klelije Potokar; 5. februarja
bo zanimivo potopisno predavanje
Svet, ki izginja – o Indiji in Indoneziji;
12. februarja bo predstavitev starih
bistriških razglednic in eksponatov
muzejske zbirke na Premu; 17. februarja bomo gostili znanega bistričana Igorja Muševiča, 26. februarja
pa sledi otvoritev likovne razstave
slikarja Jožeta Šajna.
Želim vam veliko uspeha pri vašem
delu še naprej. III
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INTERVJU

Naslednji pomembni dokumenti segajo v obdobje po letu 1918, ko je
naše kraje zasedla fašistična Italija.
Bistriška občina je administrativno
spadala v reško provinco dežele Julijske krajine.
V tem obsežnem arhivskem gradivu
pokrajinske kvesture s sedežem na
Reki in pokrajinske prefekture se
hranijo dragoceni policijski dosjeji o
posameznikih.
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zimska SMUKA NA SVIŠČAKIH obiskovalcem
PONUJA ŠTEVILNE UGODNOSTI
Ugodne vremenske razmere in dovolj zapadlega snega so omogočile
težko pričakovano smuko na Sviščakih. Naprave so prvič pognali 25.
decembra in od takrat je smučišče
predvsem ob koncih tedna dobro
obiskano.
Obiskovalcem so na voljo tri smučarske proge z dvema vlečnicama
(Sviščaki in Zapušje), sankališče in
tekaška proga, urejeno pa je tudi
parkirišče. Smučišče obratuje vsak
dan od 9. do 16. ure, razen ob ponedeljkih in v primeru slabega vremena. Cene smučarskih vozovnic
se gibljejo od 8 do 14 evrov, med
torkom in petkom pa je v dopoldanskem času za predšolske otroke v
spremstvu odraslih smučanje brezplačno. Organizirana je tudi brezplačna šola smučanja za začetnike in
nadaljevalni tečaji smučanja.

AKTUALN O

Kot je povedal upravljalec smučišča
Lado Šepec, je smučišče na Sviščakih najbolj obiskano ob koncu tedna,
večji obisk pa so pričakovali med tednom. »Želel bi povabiti predvsem
šole, da naj organizirajo za učence
športne dneve tudi na Sviščakih,«
je pozval Šepec in dodal, da je treba
še naprej delati na tem, da bi se Sviščaki razvili v regijski gorski center,
ki bi privabil obiskovalce tudi iz bolj
oddaljenih koncev južne Primorske
in Notranjsko-kraške regije.
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Glede prevoznosti ceste na Sviščake
in pluženja je Ivan Barba z ilirskobistriške občinske uprave pojasnil,
da je cesta na Sviščake državna in
po prioriteti pluženja sodi v četrti
prednostni razred, kar pomeni, da
pride na vrsto za pluženje takoj, ko
so vse glavne ceste usposobljene za
vožnjo. Ob tem pa je poudaril, da so
bili za letošnje težave s pluženjem
krivi tudi neodgovorni lastniki vozil,
ki so parkirali ob cesti in s tem delavcem cestnega podjetja onemogočili
dostop s plugom.
Obiskovalce zato naprošajo, da to
opozorilo v bodoče upoštevajo.
Barba je opozoril, da je pomembno
tudi, da upravljalec pravočasno spoBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

roči cestnemu podjetju informacijo
o stanju cest, in dodal, da je občina
vsa leta kljub temu, da cesta ni občinska, sofinancirala pluženje parkirišča na Sviščakih.

nadaljnji razvoj smučišča na Sviščakih, v okviru katerih bodo zagotovljena tudi sredstva za predvidene
razvojne načrte. III

V okviru najemne pogodbe za smučišče na Sviščkih, ki jo je občina leta
2004 sklenila s podjetnikom Davorjem Joličem – ta je upravljanje s
smučiščem leta 2007 predal v podnajem Ladislavu Šepcu, je občina kot
lastnica naprav dolžna zagotavljati
sredstva za investicijsko vzdrževanje
vlečnic, tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške pa mora zagotoviti
najemnik, ki je dolžan poskrbeti tudi
za varnost na smučišču.

BREZPLAČNI SMUČARSKI AVTOBUS MED VIKENDOM na relaciji
POSTOJNA–SVIŠČAKI
Odhod iz Postojne ob 7.45, iz
Pivke ob 8.00, iz Zagorja ob 8.10,
iz Knežaka ob 8.20 in iz Ilirske Bistrice ob 8.40.

10. septembra 2009, ko se izteče najemna pogodba z upravljalcem, bo
občina ponovno z razpisom izbirala
upravljalca, najverjetneje za obdobje petih let.
V občinskem proračunu za leto 2009
je za tekoče vzdrževanje in obratovanje smučišča zagotovljenih 37.000
evrov, v naslednjih letih pa po
10.000 evrov. V letošnjem letu večje
investicije razen napeljave elektrike
v servisni objekt niso predvidene.
Občina trenutno namreč pripravlja
prostorske akte, ki bodo opredelili

V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC, od
16. do 22. februarja, bodo vsak
dan organizirani BREZPLAČNI
AVTOBUSNI PREVOZI iz Ilirske
Bistrice na Sviščake in dodatni
tečaji smučanja.
Vsak torek začne delovati BREZPLAČNA SMUČARSKA ŠOLA
z začetkom ob 13.30 do 16.00
ure, prijave na tel: 041-638-637
(Lado Šepec).
Vsak teden nadaljevalni smučarski tečaj.
Več aktualnih informacij o stanju
na smučišču najdete na spletni
strani www.snezni-telefon.si.

JESENI NOV SREDNJEŠOLSKI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Gimnazija Ilirska Bistrica
Gimnazija Ilirska Bistrica, ki deluje
kot dislocirana enota Šolskega centra Postojna, je vpisala svoje prve dijake v šolskem letu 2004/2005. Lani
je zelo uspešno maturirala prva generacija maturantov. Šola ima svoje
prostore v prenovljeni stavbi nekdanje vojašnice na mirni lokaciji v bližini ostalih izobraževalnih ustanov.

Program tehnik računalništva
V šolskem letu 2009/2010 bo na
voljo 30 vpisnih mest za gimnazijski
program, na šoli pa uvajajo tudi nov
izobraževalni program tehnik računalništva. »Program uvajamo z namenom ponuditi možnosti šolanja
bližje domačemu kraju učencem iz
Obalno-kraške in Notranjsko-kraške
regije,« odločitev pojasnjuje vodja
bistriške gimnazije Bojana Rosina
Simonič. V šolskem letu 2009/2010
se bo v 1. letnik programa tehnik računalništva lahko vpisalo 32 dijakov.
Program je primeren za učence, ki
jih zanima tehnika in imajo ustrezne
osebnostne lastnosti: usmerjenost k
rešitvam in ciljem, natančnost, doslednost, vztrajnost, sistematičnost,
kreativnost, odgovornost in ambicioznost ter pripravljenost za sodelovanje v skupini.
Dijaki in dijakinje imajo možnost, da
se po uspešno zaključenem izobraževanju po programu tehnik raču-

nalništva zaposlijo, kar jim omogoča
visoka raven pridobljenega praktičnega znanja (možnosti zaposlitve so
v industriji, obrti, elektrogospodarstvu, storitvenih dejavnostih, upravi,
bančništvu, trgovini, zdravstvu, javni
upravi itd.), ali pa nadaljujejo šolanje
na višjih in visokih strokovnih šolah.
V univerzitetne študijske programe
se lahko vpiše dijak, ki v sklopu poklicne mature opravi še peti maturitetni predmet.
Šolanje traja štiri leta in je ovrednoteno s 240 kreditnimi točkami.
Predmetnik obsega: splošno izobraževalne predmete (skupaj 2143 ur/4
leta), strokovne module – obvezne in
izbirne (skupaj 1766 ur/4 leta), praktično usposabljanje z delom (skupaj
152 ur/4 leta), interesne dejavnosti
(skupaj 352 ur/4 leta) in odprti kurikul (skupaj 614 ur/4 leta).
Za dokončanje izobraževanja in
pridobitev izobrazbe mora dijak
opraviti vse splošno izobraževalne
predmete, obvezne strokovne module, tri izmed ponujenih izbirnih
strokovnih modulov, vse obveznosti
interesnih dejavnosti, obveznosti
praktičnega usposabljanja z delom
in poklicno maturo. Poklicna matura
obsega: obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika ter pisni in
ustni izpit iz računalništva) in izbirni

del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oz. storitev in zagovor).
Program tehnik računalništva omogoča pridobitev štirih poklicnih
standardov: izdelovalec/-ka spletnih
strani, skrbnik/-ca informacijskih sistemov, skrbnik/-ca komunikacijskih
sistemov in koder/-ka algoritmov.
Izobraževalni program se izvaja v
šoli in pri delodajalcih. Na šoli poučujejo profesorji z večletnimi pedagoškimi izkušnjami. Šola razpolaga z
dvema računalniškima učilnicama,
ki sta opremljeni z najsodobnejšo
računalniško opremo. Na šoli so tudi
tri splošne učilnice, v katerih ima
učitelj na razpolago računalnik in računalniško opremo za sodobno poučevanje svojega predmeta. III
Vse podrobnejše informacije v
zvezi z izobraževanjem in delom
na šoli bodo učenci in njihovi
starši dobili na INFORMATIVNEM DNEVU, ki bo v petek, 13.
februarja, ob 11.00 in 15.00 ter v
soboto, 14. februarja, ob 9.00. v
prostorih Gimnazije Il. Bistrica.
Za dodatne informacije se lahko
obrnete tudi na sedež šole: Gimnazija Il. Bistrica, Ulica IV. Armije,
6250 Ilirska Bistrica ali pokličete
po telefonu št. 05/7111111.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

AKTUALN O

V tem šolskem letu je vpisanih 175
dijakov v sedmih oddelkih. Dijakom je omogočena velika izbirnost
predmetov pri pouku, najrazličnejše
oblike obveznih izbirnih vsebin, v
prostem času pa tudi številne izvenšolske dejavnosti. Pouk poteka samo
v dopoldanskem času, s pričetkom
ob 8.00. Šola se vključuje v razne
projekte na občinski, državni in
mednarodni ravni. Bistriška gimnazija je že drugo leto zapored prejela
priznanje Turistične zveze Slovenije
kot druga najbolj urejena srednja
šolo v Sloveniji.
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PESTRA PREDSTAVITEV TURIZMA NA BISTRIŠKEM
Obiskovalci sejma Turizem in prosti
čas, ki se je odvijal na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, so si v petek
in soboto, 23. in 24. januarja, lahko
ogledali pestro turistično ponudbo
krajev na Bistriškem in pokušali nekatere domače kmetijske proizvode.
Za nazoren in izviren prikaz tradicionalnega bistriškega pustnega karnevala pa so poskrbeli Podstenjski
fehtarji, ki so sprehodili skozi celotno prizorišče sejma in poželi občudovanje številnih razstavljalcev in
obiskovalcev.
Na skrbno pripravljeni in lepo okrašeni stojnici se je predstavilo Turistično društvo Ilirska Bistrica, ki
je obiskovalcem ponudilo domače
pecivo in zloženke s turističnimi znamenitostimi naših krajev, Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom je predstavilo ponudbo
turističnih kmetij in Brkinsko sadno
cesto, Razvojni center Ilirska Bistrica

Podstenjski fehtarji so na ljubljanskem sejmu pripravili izvirno predstavitev
pustnega karnevala na Bistriškem

pa je izvirno predstavil turistično prireditev Viteški dan grofa Devinskega
na premskem gradu, ki se bo letos
odvijala 31. maja. Veliko zanimanja

je bilo tudi za rekreativno kolesarsko
prireditev Brkinski maraton, ki jo v
začeku junija organizira društvo Bas
Šport. III

PRIHAJA PUST – ČAS NOROSTI

AKTUALN O

V širšem pomenu besede je pust
(karneval) obdobje pred postom, ki
traja 40 dni pred veliko nočjo. Velika
noč je vedno na prvo nedeljo po prvi
polni pomladni luni. Na Slovenskem
uporabljamo ob pomensko izredno
širokem izrazu maska še neprimerno
ožja poimenovanja, kot so: maškara,
šema, larfa, krinka, obličje, mačkara,
škoromát idr.
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Ilirska Bistrica leži na območju,
kjer so se skozi zgodovino srečevali različni kulturni, gospodarski in
družbeni vplivi. Tu so ohranjene raznovrstne in izjemne tradicionalne
pustne skupine, ki jih najdemo v
dolini Vjlke vuode, v Brkinih ter v
Podgrajskem podolju. Danes so
škoromáti in njihovo izročilo še živi
v Hrušici, Podgradu, Obrovu in Javorju. Poleg škoromatov so daleč
naokoli poznane vrbišće in tudi vrbovske šjme. Šjme so v zadnjih letih
obudili tudi na Pregarjah in Hujah,
pa tudi na Velikem Brdu in v drugih
vaseh.
Poleg tradicionalnih pustnih skupin aktivno deluje še veliko sodobnih pustnih skupin, ki najpogosteje
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

pridejo na pustno povorko v Ilirsko
Bistrico. Sodobni pustni liki so skozi
čas vedno nastajali in se spreminjali.
V vsakem obdobju so nastajale novodobne maske, primerne za takratni čas.
Čas pusta, zabave in veseljačenja v
naših krajih na zanimiv način zaznamuje Pust – nagačena lutka, ki jo
teden ali dva pred pustom po vaseh
obesijo oziroma postavijo na vidno
mesto. Na pepelnico mora Pust navadno na sodbo. Doleti ga smrtna
kazen: ustrelijo ga, zažgejo ali pahnejo v vodo.
Raznovrstnost pustnih šeg in navad
je na Ilirskobistriškem območju izjemna. Vidna je razvojna pot tradicionalnih pustnih skupin, ki so močno
vpete v sodobno pustno dogajanje.
Bogata pustna dediščina torej neutrudno stremi v prihodnost. Tradicionalne pustne skupine in liki
ustvarjajo neko novo vsebino, nove
pustne obrede. Na Bistriškem so
pustne skupine ohranile določene
sestavine iz preteklosti, obudile
so se predvsem po zaslugi krajevnih društev in seveda želje ljudi po

druženju in povezovanju, kar pustni
čas gotovo je. Naj sklenem z mislijo,
da so novo nastali obredi in običaji
brezpogojno vezani na željo po druženju, povezovanju in veselju. Prav
je, da jih gradimo na elementih preteklosti. III Špela Brožič

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV
DRŽAVNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2009.
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica v letu 2009.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe
znaša za skupinske izjeme 51.600 evrov in za pomoči po
pravilu »de minimis« 12.100 evrov.
NAMENI RAZPISA:
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
A. SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000 evrov,
– trajni nasadi: 10.500 evrov.
Sofinancirajo se:
• naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa,
• naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
• nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
• prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih
trajnih nasadov sadovnjakov,
• nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno
s pripadajočo opremo.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev:
– pašniki: 10.500 evrov.
Sofinancirajo se:
• naložbe v obnovo in postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali,
• naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne
sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k
zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
B. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
Višina razpisanih sredstev:
- izobraževanje kmetov: 5.200 evrov,
- sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva:
4.400 evrov.
Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja
kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva,
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).

Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posame-

znega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali
članu družine ni dovoljeno).
POMOČI, DODELJENE PO PRAVILU »DE MINIMIS«
C. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU
Višina razpisanih sredstev: 1.600 evrov.
Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za
področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva
oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za
vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj),
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posameznega
programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu
družine ni dovoljeno).
D. SOFINANCIRANJE NALOŽB ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Višina razpisanih sredstev: 10.500 evrov.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene:
• predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in
čebeljih izdelkov),
• turizem na kmetiji,
• izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
• neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 23. 02. 2009 do 9. ure.
Zavržene bodo vloge:
• ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem
razpisom,
• ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne
bodo dopolnjene v roku, določenem za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine: www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 07.00 do 14.30 ure, ob sredah pa do 17.00 ure,
do izteka prijave na razpis.
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.: 05/71 41 361, osebno pri Tanji Šajina ali na
elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

O BČINSKI o dmevi

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS, št. 3/2009, z
dne 16. 1. 2009, in na spletni strani občine objavila
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Vstop mladoletne osebe
v Bosno in Hercegovino
brez spremstva staršev
Konec leta 2008 smo bili s strani
državnih organov BIH obveščeni,
da so uvedli strožji režim pri vstopu
mladoletnih oseb v BIH. Dne 13. 05.
2008 je namreč pričel veljati nov
Zakon o bivanju in gibanju tujcev in
azilu (Uradni list BIH, št. 36/08), na
njegovi podlagi pa je bil sprejet še
Pravilnik o vstopu in bivanju tujcev
(Uradni list BIH, štev. 81/08).
Mladoletna oseba tako lahko potuje v BIH z veljavnim osebnim
dokumentom v spremstvu staršev,
zakonitega zastopnika ali skrbnika, pri potovanju brez njihovega
spremstva pa mora imeti njihovo
podpisano in overjeno soglasje.
Soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika ali skrbnika mora vsebovati naslednje podatke:
• osebne podatke o mladoletniku in
zakonitem zastopniku mladoletne
osebe,
• osebne podatke o spremljevalcu
mladoletnika,
• namen in čas bivanja v BIH,
• obdobje, za katero velja soglasje,
• overjen podpis dajalca soglasja.

O BČINSKI o dmevi

Soglasje mora biti sestavljeno v
enem od uradnih jezikov v BIH ali
v angleščini in overjeno pri zapriseženem sodnem tolmaču, če gre za
prevod listine.
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Overjeno soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika ni potrebno v
naslednji primerih:
• ko mladoletnik potuje s spremno
listino za potovanje mladoletne
osebe, izdane s strani operaterja
letal,
• ko se mladoletnik nahaja v sestavu
šolskega izleta in je na seznamu
udeležencev izleta, ki ga je overila
pristojna šolska ustanova,
• če sodeluje na športni, kulturni ali
podobni prireditvi in je naveden
na popisu udeležencev.
Mladoletnik, ki ne bo izpolnjeval
zgoraj navedenih pogojev za vstop v
BIH, se ga bo na meji zavrnilo in pre
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

dalo mejni policiji države, iz katere
je nameraval vstopiti v BIH.
V pripravi je večjezični obrazec soglasja, ki bo odpravil potrebo po
prevodu, z njim pa vas bomo seznanili po njegovem sprejemu s strani
organov obeh držav.
Seveda pa vsi otroci, mlajši od 15
let, ki potujejo v tujino brez spremstva staršev, po naših predpisih še
naprej potrebujejo tudi dovoljenje
zakonitega zastopnika na predpisanem obrazcu, ki ga izda upravna
enota.
Navedeni režim je zelo podoben režimu, ki že od pomladi 2008 velja za
vstop mladoletnih oseb v Republiko
Hrvaško.

Novosti pri izdaji
gradbenih dovoljenj
Dne 19. 06. 2008 je stopil v veljavo
Pravilnik o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 55/2008; v nadaljevanju Pravilnik), ki se je v celoti
začel uporabljati s 01. 01. 2009. Od
dneva, ko je začel veljati Pravilnik,
morajo biti vsi projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
zvezani in pečateni, v njih pa je
moralo biti prikazano območje za
določitev strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
S 01. 01. 2009 mora biti PGD projekt, ki je priložen vlogi za izdajo
gradbenega dovoljenja, v celoti
izdelan v skladu z določili navedenega Pravilnika. Bistvena novost
novega pravilnika je v tem, da v
PGD projektu za enostanovanjske
hiše ni potreben načrt elektro instalacij in strojnih instalacij.
Novost je tudi v tem, da po začetku
postopka za izdajo gradbenega dovoljenja PGD projekta ni dovoljeno
razvezovati ali spreminjati. Za morebitne pomanjkljivosti, ki narekujejo spremembo oz. dopolnitev
projektne dokumentacije, ugotovljene med upravnim postopkom,
pa mora projektant dostaviti upravnemu organu posebno mapo, na
kateri mora biti jasno označeno, da

gre za dopolnitev PGD.
PGD projekt mora obvezno vsebovati izkaz požarne varnosti v stavbi,
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe in izkaz toplotnih
karakteristik stavbe. Na tem mestu
bi vas opozorili, da 01. 07. 2009
stopi v veljavo Pravilnik o učinkoviti
rabi energije v stavbah (PURES), ki
je bil objavljen dne 30. 09. 2008 v
Uradnem listu RS, št. 93/2008.
Pravilnik je med drugim zaostril pogoje glede toplotne zaščite stavbe,
ki bo izpolnjevala pogoje iz pravilnika, če bo imela zunanje stene
izolirane s 15 cm toplotne izolacije
in podstrešje z 20 cm toplotne izolacije ter vgrajeno ustrezno stavbno
pohištvo. V vsaki stavbi bo moralo
biti zagotovljeno najmanj 25 % moči
za gretje, prezračevanje in pripravo
tople vode z uporabo obnovljivih
virov energije. Elaborat o učinkoviti
rabi energije bo od 01. 07. 2009 sestavni del PGD projekta.
Nadalje vas obveščamo, da se je
s 01. 01. 2009 začel uporabljati
13. člen Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav, objavljene v Uradnem listu št. 98/2007,
ki je stopila v veljavo 31. 10. 2007.
V 13. členu navedene odredbe,
je opisan postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja za objekte,
v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Med te objekte sodijo
tudi stanovanjske hiše. Investitor
stavbe, v kateri nastaja komunalna
odpadna voda, dokazuje izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem
komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka s POTRDILOM izvajalca javne službe na območju,
kjer namerava graditi stavbo, ki ga
mora priložiti k vlogi za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
21. člen določa, da se potrdila začnejo izdajati 01. 01. 2009. Omenjeno potrdilo je tako obvezna
priloga v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja.
Investitor stavbe lahko takšno potrdilo pridobi pri Komunalnem pod-

jetju Ilirska Bistrica, na Prešernovi 7
v Ilirski Bistrici.

Učenci 8.a in 8.b razreda OŠ
Antona Žnideršiča na obisku
Upravna enota Ilirska Bistrica in
Občina Ilirska Bistrica smo 14. in
16. januarja v svoji sredini gostili
učence 8. a in b razreda Osnovne
šole Antona Žnideršiča.
V dobri uri dolgi predstavitvi smo
osnovnošolcem poskušali približati
delovanje državne in lokalne uprave
v praksi ter na ta način prispevati k
dolgoročnemu partnerskemu odnosu med upravo in njenimi »bodočimi« strankami. Podobna srečanja
v letošnjem letu načrtujemo tudi
z učenci ostalih šol v Občini Ilirska
Bistrica
Učenci 8. razredov devetletke se
v okviru izbirnega predmeta »državljanska in domovinska vzgoja
ter etika« seznanijo z ureditvijo
in delovanjem naše države. Tako
smo v prvem delu predstavitve le
na kratko ponovili temelje državne
ureditve Republike Slovenije. S svojim znanjem in vèdenjem so nas
učenci prav prijetno presenetili.
V nadaljevanju smo jih seznanili
z organiziranostjo in delovanjem
Upravne enote Ilirska Bistrica ter
Občine Ilirska Bistrica ter z nekaterimi postopki, ki jih vodimo po posameznih področjih dela.

Učenci osmih razredov OŠ Antona Žnideršiča so se na obisku seznanili z
delovanjem državne in lokalne uprave

naši uslužbenci povedali in prikazali
še marsikaj zanimivega. Tako so si
lahko ogledali orto-foto posnetke
nekaterih stavb, vpogledali v matični register, spoznali sodobno delovno mesto itd.
Menimo, da se je srečanje izteklo
v obojestransko korist in zadovolj-

stvo. Učenci so nadgradili v okviru
šolskega načrta pridobljeno znanje,
za nas »uradnike« pa je bila to prijetna popestritev uradnega dneva
ter priložnost, da se predstavimo
našim osnovnošolcem in tako postanemo tudi v domačem okolju
bolj prepoznavni. III

SREČANJE ŽUPANA S PREDSTAVNIKI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Na koncu smo učencem s krajšo
animacijo predstavili vlogo in pomen občine in upravne enote oz.
njuno prepletenost v vsakdanjem
življenju. Skozi življenjska obdobja
posameznika smo jim prikazali najbolj pogoste življenjske dogodke, ki
so se jim že ali pa se jim še bodo
dogodili in ob katerih bodo vedno
znova potrebovali tudi naše storitve.
Obisk smo zaključili z ogledom
prostorov oz. nekaterih pisarn v
stavbi na Bazoviški 14, kjer so jim

V začetek januarja se je župan Anton Šenkinc srečal s predstavniki 21
krajevnih skupnosti na območju ilirskobistriške občine. Vsakoletno tradicionalno srečanje ob koncu leta je

namenjeno predstavitvi proračuna
za tekoče leto in večjih investicij, pogovoru o aktualnih problemih v posameznih vaških skupnostih in planu
dela za naprej. III
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

O BČINSKI o dmevi

Glede na to da je internet medij, ki
je otrokom zelo blizu, smo jih seznanili tudi s spletnimi naslovi, preko
katerih lahko dostopajo do številnih informacij o naših storitvah in
s pomočjo katerega nam lahko po
elektronski poti pošiljajo e-vloge.
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Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS, št. 3/2009,
z dne 16. 1. 2009, in na spletni strani občine objavila

Javni razpis za
sofinanciranje organizacije
in izvedbe »VELIKONOČNE
PRIREDITVE 2009«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije
in izvedbe »Velikonočne prireditve 2009« v Občini Ilirska
Bistrica.
Občina Il. Bistrica sofinancira prireditev v višini do 800,00 €.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in
društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Il.
Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je med 4. 4. in 13. 4. 2009.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica in na spletni strani občine: www.ilirska-bistrica.si.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele
do četrtka, 5. februarja 2009, do 10. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno
opremljene in bodo prispele pravočasno. S prejemniki
sredstev bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo po
tel. s št. 05/714 13 61, kontaktna oseba: Tanja Šajina, ali
po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica obvešča zainteresirano
javnost, da je objavljen

O BČINSKI o dmevi

RAZPIS JAVNE LICITACIJE
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za prodajo izločenih osnovnih
sredstev in drobnega inventarja

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS, št. 3/2009,
z dne 16. 1. 2009, in na spletni strani občine objavila

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja
turističnih društev v občini
Ilirska Bistrica v letu 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti
društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo
pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev
na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2009 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
• izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega
pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
• izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice),
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje
okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja
rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, čistilne akcije, ipd.,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
• šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
• oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
Za sofinanciranje turističnih društev so razpisana sredstva v višini 6.100 € .
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, dostopna je tudi na spletni
strani občine: www.ilirska-bistrica.si.

Rok za oddajo vlog je 10. februar 2009, do 9. ure,
osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali kot priporočeno
pošiljko na isti naslov.

Licitacija bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, ob 13.
uri v garaži Reševalne postaje, Gregorčičeva cesta 8,
Ilirska Bistrica. Blago bo na ogled na dan licitacije od
11. ure dalje.

Upoštevane bodo pravočasne in pravilno opremljene
vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne. S prejemniki sredstev bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Seznam blaga in pogoji za licitacijo so objavljeni na
oglasnih deskah v Zdravstvenem domu.
Informacije pa lahko dobite tudi po telefonu s št.: 05/
711 21 41 (Mihelj).

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo po
tel. s št.: 05/714-13-61, osebno pri Tanji Šajina ali po elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si.) objavila

Javno dražbo za prodajo premičnin
Predmet prodaje
kuhinjska oprema iz OŠ R. Ukoviča Podgrad
kuhinjska oprema iz OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica
kuhinjska oprema iz OŠ Podgora – Kuteževo
15 x plinski pretočni grelnik Junkers Cerastar ZWR 183KE, leto izdelave 2000 z elektroniko

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sredo, 11. 2. 2009, ob 9. uri v skladiščnih prostorih gimnazije, kjer se oprema nahaja: ŠC
Postojna, dislocirana enota gimnazije Ilirska Bistrica,
Ul. IV Armije b.št., Ilirska Bistrica.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo
kupnino. Prevzem predmeta bo mogoč po plačilu kupnine.
Plačilo kavcije
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini
10 % od izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic 00 DŠ-600-1-2009 (DŠ –
davčna številka dražitelja).
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine
prodajalec obdrži varščino.

Ogled premičnin
Ogled bo mogoč v sredo, 11. 2. 2009 ob 8. uri v skladiščnih prostorih gimnazije, kjer se oprema nahaja: ŠC
Postojna, dislocirana enota gimnazije Ilirska Bistrica,
Ul. IV Armije b.št., Ilirska Bistrica; za plinske grelnike
pa v skladiščnih prostorih Občine Ilirska Bistrica, na naslovu Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.
Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba
najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ilirska Bistrica zadrži njegovo kavcijo.
Pravila javne dražbe
Premičnine se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane,
prodajalec ne daje nikakršnih garancij za premičnine.
Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z DDV, nosi kupec. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo premičnin
lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. št. 71-41361.

šola

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

V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
PRITLIČJE, UČILNICA št. 5

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

VABI
na
brezplačen - 12 urni tečaj

• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

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

05/711 06 84

OSNOVE
RAČUNALNIŠTVA

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA

041/651 305

Tečaj je namenjen
začetnikom

• ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE
GLOBOVNIK

041/ 383 325

Urnik zbirnega centra Globovnik
ponedeljek, sreda in petek
torek in četrtek
sobota

od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00

Prijave so možne
vsak dan razen sobote od
15h do 19h
Tel.: 711–11-14
Glede na zanimanje, bomo termine prilagodili po dogovoru

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

odmevi i z naši h krajev

•
•
•
•
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NAČRT ZA NOVO STANOVANJSKO
SOSESKO V SREDIŠČU MESTA
Občina Ilirska Bistrica pripravlja
podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje na območju starega
Toka med Tomšičevo ulico in Vojkovim drevoredom v Ilirski Bistrici, ki
ga izdeluje podjetje Studio3, d. o.
o., iz Ajdovščine. Variantne rešitve,
ki jih je pripravil arhitekt Viljem
Fabčič, so predstavljene v gradivu
za sejo občinskega sveta, ki je potekala zadnji četrtek v januarju.

okolje in prostor

Območje starega Toka se ureja za
dolgoročne potrebe po stanovanjskih površinah v središču mesta. Načrt vključuje tudi ureditev povezav
s širšim urbanim prostorom, ureditev notranjega infrastrukturnega
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omrežja (vodovod, kanalizacija, ceste) in možnost umestitve večjega
trgovskega objekta.
Na razpoložljivi površini je možna
izgradnja 11 večstanovanjskih objektov različnih velikosti. Načrt predvideva 3 ali 4 nadstropne objekte in
mansardo. V prvem primeru bo na
razpolago približno 290 stanovanjskih enot, v drugem pa do 360 enot,
odvisno od odločitve bodočih investitorjev. Če ne bo interesa za izgradnjo
trgovskega centra, bo na tem območju možnost gradnje do dodatnih
140 stanovanj. Nova stanovanjska
soseska bo na zelo ugodni lokaciji v
neposredni bližini središča mesta in
parka na Hribu svobode.

V gradivu sta prestavljeni dve variantni rešitvi, na podlagi katerih se
bo pripravilo osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje Tok (OPPN
Tok). Na podlagi izdelanega osnutka
bo Občina pridobila potrebne smernice vseh nosilcev urejanja prostora.
Dopolnjen osnutek OPPN Tok bo
predstavljen javnosti na 30-dnevni
javni razgrnitvi, med katero se bo
lahko podalo pripombe. O datumu
javne razgrnitve bo javnost pravočasno obveščena.
Občinska uprava pričakuje, da bo načrt izdelan in sprejet na Občinskem
svetu do konca letošnjega leta. III

ŠKOROMATI IZ HRUŠICE ŽE PREGANJAJO ZIMO
Škoromati iz Hrušice se bodo 23.,
24., in 25. januarja udeležili Narrenfesta 2009, največjega festivala
evropskih mask in šemljenja v Bad
Cannstattu blizu Sttutgarta v Nemčiji, kamor so bili povabljeni že lani.

Na Narenfestu predstavljajo izvirne
tradicionalne maske in šemljenje
iz vse Evrope. Letošnjega festivala
se bo udeležilo 48 velikih pustnih
skupin, med njimi tudi iz Slovenije,
Italije, Španije, Nemčije, Madžarske,
Velike Britanije, Portugalske, Švice,
Hrvaške, Bolgarije, Organizatorji pričakujejo, da se bo festivala udeležilo
štiri tisoč petsto mask in do tristo
tisoč obiskovalcev. Slovenijo bodo
predstavljali škoromati iz Hrušice in
koranti iz Ormoža.
Celotna prireditev želi povezovati
in med Evropejci širiti spoznanje o

različnosti in skupnih koreninah v
evropski kulturni dediščini in šemski kulturi, ki jo v raznih oblikah
poznajo vsi evropski narodi. Utrjuje
tudi zavest o lastni identiteti narodov, njihovi enkratnosti in pomembnosti. Organizatorji so v festivalske
dejavnosti vključili tudi priseljence,
ki živijo in delajo v Nemčiji. Skupaj
z njimi bodo skupine predstavljale
svojo državo. Slovensko kulturnoumetniško društvo Triglav iz Sttutgarta bo s škoromati iz Hrušice in
koranti iz Ormoža predstavilo slovensko kulinariko v pustnem času,
petje in spretnosti ter obrti, ki spremljajo pripravo šemskih kostumov.

PRAZNIČNI DECEMBER V SONČKU

Otroci in mentorici Dnevnega centra
Sonček smo se v torek, 16. decembra 2008, odzvali vabilu Društva podeželskih žena na turistično kmetijo

Janezinovi na Ratečevo Brdo.
Pripravile so nam božično delavnico,
kjer smo iz testa izdelovali prašičke
za srečo in se ob tem zabavali. Pra-

Hrušiški škoromati se bodo na prireditvi predstavili kar trikrat, na veliki
otvoritveni povorki z baklami, v nedeljski povorki po starem mestu Bad
Cannstatt in skupaj s Slovenskim kulturno- umetniškim društvom Triglav
iz Sttutgarta, ko bodo predstavljali
slovenske pustne jedi, petje, izdelavo pustnih rož ter mask. Naši brkinski škoromati bodo na večernem
pustnem rajanju in ob skupnem druženju maskirancev in obiskovalcev v
veliki družini evropskih mask preganjali mraz, skrbi in sive misli, ki, tako
kot nas, tarejo vse Evropejce. III M.
T. Š. (foto Helena Race)

šičke smo tudi spekli in jih odnesli
domov. Otroci smo ustvarili novoletno vzdušje s pesmijo, plesom in
deklamacijami ter gostiteljice obdarili z novoletnimi izdelki, ki smo jih
izdelali sami. Ob koncu prijetnega
druženja so nas članice društva pogostile še s pico in drobnim pecivom. Članicam Društva podeželskih
žena se za prijetno druženje iskreno
zahvaljujemo.
29. decembra 2008 pa smo se Sončki
odpravili na že tradicionalni izlet v
novoletno okrašeno Ljubljano. V Koloseju smo si z navdušenjem ogledali
film Madagaskar 2, v večernih urah
pa smo se sprehodili po starem delu
mesta in si ogledali stojnice z darili.
Vsem, ki so nas finančno podprli in
nam omogočili občutiti praznični
december, se iskreno zahvaljujemo.
III Sončki
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

odmevi i z naši h krajev

Na sodelovanje so se vneto pripravljali vse leto, kar je od sedemčlanskega pustnega odbora, ki
mu predseduje Danilo Fabjančič,
zahtevalo veliko časa in požrtvovalnega dela, od vseh škoromatov
pa vztrajno in ustvarjalno delo pri
izdelavi kostumov, pustnih rož, naličij in spremljajočih rekvizitov. Ob
tej priložnosti so izdelali tudi novo
spletno stran (www. skoromati.si) in
zgibanko v slovenskem, nemškem in
angleškem jeziku.
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ZVEZDAM POJEMO - NAJVEČJI GLASBENI
šov PRIHAJA tudi V ILIRSKO BISTRICO

V zadnjem času je Slovenijo popolnoma obnorel veliki glasbeni šov z
naslovom »Zvezdam pojemo«, ki 8.
februarja ob 16. uri prihaja tudi v
Ilirsko Bistrico.
Glavni zvezdi tega spektakla sta naš
Malibujevec Marjan Uljan ter Strašni Jože, ki sta z izvirnim nastopom
in duhovito koreografijo že v oddaji
Zvezde pojejo na TV Slovenija ponudila gledalcem nekaj novega. S svojimi nastopi sta osvojila srca številne
publike in tako prišla vse do finala,
kjer sta tudi zmagala, odlično pa sta
se odrezala tudi v superfinalu.
Marjan, najprej čestitke za izjemen
uspeh v oddaji. Kako se počutiš kot
zvezda?
Hvala za čestitke. No, nikoli se nisem
imel za zvezdo. V Sloveniji ni prostora
za zvezde, edine zvezde, v katere verjamem so tiste na nebu.
Le dober mesec po zaključku oddaje
sta s Strašnim Jožetom ponovno
razveselila publiko, tokrat s spektaklom Zvezdam pojemo. Ta glasbeni
šov doživlja izjemen uspeh po Sloveniji. Za kaj pravzaprav gre?
Ja, v bistvu gre za zabavno prireditev,
glasbeni šov, v katerem nastopa po-

Ena od točk šova Zvezdam pojemo

leg naju tudi drugi del para »Strašna
Jožeta«, družbo pa nam delata vrhunski plesalki iz plesne šole Maestro iz Ljubljane ter ostali gosti.
Zvezdam pojemo je kombinacija petja, plesa in humorja. Stare, prepoznavne, zimzelene pesmi iz bližnje in
daljne preteklosti smo preoblekli v
novo koreografijo, jih priredili in jim
dodali obilo humorja. V dvournem
programu tako predstavimo številne
hite, za katere sem v glavnem te-

kste preuredil sam, pri tem pa sem
izbiral takšne, ki so primerni za širok
krog publike in ki zadovoljijo različne
glasbene okuse, seveda po receptu
»Jože in Marjan«.
V program smo vključili tudi več skečov, povezuje pa ga odlični Jože Robida – druga polovica para Strašna
Jožeta. Tudi vse rekvizite za nastope
- številne je prispevalo podjetje Unikatoy, za kar se jim zahvaljujem imamo kar na odru, tako da publika
ves čas spremlja dogajanje, ki se
skozi šov vse bolj stopnjuje. Skratka
zelo bogat program, primeren za vse
generacije.

IN TERVJ U

Premierna izvedba showa Zvedam
pojemo je potekala v Šmartnem ob
Paki in vstopnice so bile razprodane
že kmalu po začetku predprodaje.
Kako si razlagaš to dejstvo?
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Nadalina - lepa mlada in poskočna
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No, vsekakor igra veliko vlogo naša
prepoznavnost, saj naju je publika
dobro sprejela že v oddaji na TV Slovenija in nama očitno zaupa. Najbolj
pa naju poznajo v domačih krajih.
Razlog je verjetno tudi ta, da sva
pripravila zares bogat in pester program. Ljudje se v teh dveh urah sprostijo in pozabijo na vsakdanje težave.
Prav tako publiki veliko pomeni komunikacija, ki jo vzpostavimo z njo.

Že samo ime prireditve – Zvezdam
pojemo – pove, da nismo zvezde mi
na odru, ampak da so zvezde naša
publika. Brez njih naju ne bi bilo in
tega se zavedava. Tudi eno izmed pesmi, ki sva jo posvetila publiki, zapojemo skupaj.
Ker smo v naš program uvrstili širok
repertoar, so nas sprejeli tako mlajši
kot starejši. V našem občinstvu je
publika stara od 9 do 90 let. Priznam
pa, da je tako velik odziv tudi nas
presenetil.
Kateri gostje bodo nastopili v Ilirski
Bistrici?

Naša ponudba je široka. Nastopamo kot skupina, kot trio, veliko
nastopam tudi sam, na raznih prireditvah ter ob drugih priložnostih, s
celotnim programom ali kot gost. V
zadnjem času še posebej veliko nastopam za otroke, sicer pa veliko nastopamo tudi na raznih obletnicah,
porokah, rojstnih dnevih… Pridemo
tudi na dom, če je treba, skočimo
tudi iz božičnega darila pod novoletno jelko.

Najaktualnejši hit skupine Malibu
je pesem Življenje so ene štenge, za
katerega smo posneli tudi videospot
v Ilirski Bistrici, vrti pa se na številnih
TV postajah. Pesem se je vtisnila v
srce mnogim poslušalcem. Odločil
sem se, da bo tudi nova zgoščenka,
ki bo izšla ob naši 20-letnici, nosila
naslov po tej pesmi.

Vsi poznamo številne uspešnice
skupine Malibu, na vidiku pa je že
nov hit Življenje so ene štenge …

Na Bistriškem nas raje šparajo - da
ne pregorimo. (smeh) III Bojan Oblak

V naših krajih nastopa skupine Malibu že dolgo nismo videli…

No, poleg redne petčlanske ekipe, se
nam bodo pridružili še komorni pevski zbor Vox Ilirica, Malibu, ansambel
Zapeljivke, tu so tudi plesalke plesne
šole Msestro…
V rednem delu programa nastopa
tudi udeleženec letošnjega Eurosonga v Moskvi, J. Marjanovich…
Kje pa lahko naši bralci kupijo vstopnice?
Ker sem neprestano na poti - žena mi
pravi, da bom lepega dne sam sebe
srečal na avtocesti – sem prodajo
vstopnic zaupal turistični agenciji
Oaza v Mikozi, papirnici Spomkca v
Pivki ter papirnici Skripta v Postojni.
Tudi sam sem se ob ogledu premiere prepričal v izjemen odziv občinstva. Ne bo dvorana v Domu na
Vidmu nekoliko premajhna za vse,
ki si bodo želeli ogledati prireditev?

DOM NA VIDMU ILIRSKA BISTRICA
NEDELJA, 8. 2. 2009 OB 16.00
2-URNI ŠOV Z GOSTI:

Poleg nastopov z Jožetom nastopaš
tudi s svojo skupino Malibu, s katero prav tako pobirate nagrado za
nagrado, videti pa vas je mogoče po
vsej Sloveniji, pa tudi v zamejstvu
in sosednjih državah…

STRAŠNA JOŽETA, MALIBU,
PLESNA ŠOLA MAESTRO,
VOX ILIRICA, ZAPELJIVKE

Ja, na internetu so objavljeni številni
naši posnetki, ki jih gledajo po vsem
svetu … (smeh).

TURISTIČNA AGENCIJA OAZA, PAPIRNICA SPONKCA, PAPIRNICA SKRIPTA

PREDPRODAJA VSTOPNIC:

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

IN TERVJ U

Ja, dvorana res ni velika, vendar pa
primernejše v Ilirski Bistrici nimamo.
Ne znam sicer oceniti, ali se bo
zgodba iz prvih predstav, ko je vstopnic zmanjkalo že v predprodaji, ponovila tudi v Bistrici. Zagotavljam pa,
da bomo na odru dali vse od sebe
in da ne bo nihče odšel iz predstave
razočaran.

17

NORI DECEMBER V ILIRSKI BISTRICI
Odšlo je staro in prišlo je novo … leto,
namreč. Prav je, da se z nekaj besedami in utrinki spomnimo prireditev,
ki jih je sofinancirala občina Ilirska
Bistrica in tako poskrbela, da se je
tudi v naši občini nekaj dogajalo.
Pričelo se je z božično tržnico in otroškim programom, kjer sta nastopila
otroški pevski zbor Čebelice pod
mentorstvom Erike Iskra Tomažič, na
klavirju jih je spremljala Maja Porta,
in otroška folklorna skupina Tuščak.
Nadaljevalo se je z božičnim koncertom v dvorani Doma na Vidmu, kjer
so nastopili Hrušiški fantje, MePZ Tabor Kalc 1869, Pihalni orkester glasbene šole Ilirska Bistrica in Pihalni
orkester Ilirska Bistrica. Sledil je do-

Na božično-novoletni tržnici so obiskovalci lahko kupili praznična darila

odmevi iz naših krajev

Slilvestrovanje s skupino Ku adn je pod šotor privabilo veliko obiskovalcev
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Otroke je obdaroval dedek Mraz
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

bro obiskan koncert hrvaške skupine
Kokteilsi.
Obiskal nas je dedek Mraz, ki se zahvaljuje za pomoč pri izvedbi otroških
delavnic Sabini Skok ter za pomoč pri
obdarovanju otrok Zavarovalnici Triglav, d. d., Zavarovalnici Adriatic, d.
d., frizerskemu salonu Estetica, Knjižnici Makse Samsa, Kraškim Lekarnam in SKB banki, ter vsem tistim, ki
so veliko prispevali ter pomagali, pa
ne želijo biti imenovani.
In končno … silvestrovanje z zeloooo
lepim ognjemetom.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem,
ki ste na kakršenkoli način prispevali
k temu, da so naštete prireditve, vse
sofinancirane s strani Občine Ilirske
Bistrice, uspele, tako kot smo jih načrtovali. III Organizatorji

Živahno je bilo tudi na ustvarjalnih delavnicah za otroke

št. 61 IIIIleto
leto21
Ilirska Bistrica,
30.1.2009
31.12.2008

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v
Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99
in 3/05) ter Odlokom o proračunu Občine ilirska Bistrica za
leto 2009 (Uradni list RS št. 124/2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2009.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2009, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine in študentov v višini do

68.680 EUR

II.

Vrhunski šport v višini do

4.330 EUR

III.

Kakovostni šport v višini do

21.648 EUR

IV.

Športna rekreacija v višini do

5.773 EUR

V.

Šport invalidov v višini do

576 EUR

VI.

Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v višini do

5.773 EUR

VII.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v
višini do

8.654 EUR

VIII.

Športni objekti, investicijsko vzdrževanje 22.468 EUR
in nakup športne opreme v višini do

Vrednost razpisanih programov za leto 2009 znaša
137.902 EUR.
Izgradnja novih športnih objektov se sofinancira iz posamezne proračunske postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
• prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih
delov, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge

postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
• prijavitelji športnih prireditev oz. programov, za katere je
bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s
strani Občine Ilirska Bistrica.

2. Pogoji in merila
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Na razpis se lahko prijavijo:
športna društva in njihova združenja,
vzgojno-varstveni zavodi,
vzgojno-izobraževalni zavodi,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
izvajajo športne programe za občane občine Ilirska Bistrica,
njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
imajo sedež v občini Ilirska Bistrica,
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu
programov športa, ki v preteklem letu sredstev, pridobljenih
na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni
izkoristil, v letošnjem letu ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v lanskem letu niso bili izvedeni.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega
razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih
in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih
objektov v občini Ilirska Bistrica.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga
mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBRizjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce
glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so na-
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vedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno
prilagati že zahtevanih prilog).
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu,
je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in
drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot
sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo
in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki h končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oz.
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo
upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 2. 3. 2009, do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na javni razpis šport
2009 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave,
ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene
vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo 2. 3. 2009, ob 12.00 uri. Odpiranje
ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
7. Informacij in pojasnila
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo po tel. s št. 05/714 13 61,
kontaktna oseba: Luka Špilar, ali preko elektronske pošte:
luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Številka: 671-2/2009
Datum: 19. 1 2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008), Pravilnika za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008),
in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/2008, z dne 30.12.2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2009.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2009.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni
višini 97.702 EUR:
Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L);
51.450 EUR;
Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih
programov v Ilirski Bistrici (M1);

14.406 EUR;

Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in
rekvizitov (M2);

4.373 EUR;

Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3);

10.290 EUR;

Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob
državnih praznikih, ali drugih podobnih svečanostih (M4);

9.980 EUR;

Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N)

7.203 EUR.

V sklopu št. II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1) se za gostovanja domačih društev
izven meja naše Občine nameni največ 4.116 EUR, pri čemer
se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje,
Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in reviji pihalnih godb Kraške godbe.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v
javnem interesu (M3) se sofinancira Premska srečanja do višine 2.572 EUR, od katerih se 1.288 EUR nameni kot nagrada
za najboljše literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira naslednje prireditve do višine:
- dan upora			
1.092 EUR,
- prvi maj – praznik dela
2.202 EUR,
- dan državnosti		
1.093 EUR,
- dan samostojnosti		
1.093 EUR,
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
• prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
• prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in
so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.
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•
•
•
•
•

2. POGOJI IN MERILA
Na razpis se lahko prijavijo:
kulturna društva,
ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo
potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od
opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
• da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
• imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim
predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku,
ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Ilirska Bistrica,
• posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
• posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v
okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja
programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe
pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so
dolžni:
• na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju
ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska
Bistrica;
• Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige
ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica;
• uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD
Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
• V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem
sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne
druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se
prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolni ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni
potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).
4. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 02. 03. 2009 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na javni razpis
KULTURA 2009 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega
roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE
O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje ponudb bo dne 03. 03. 2009 ob 12.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska
komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo
bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja
ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi,
da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o
tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno
dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh po tel. s
št. 05 714 13 61.
Številka: 410-21/2009
Datum: 29. 01. 2009
							
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
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Z BAKLAMI K POLNOČNICI v knežak
KD Tuščak z Bača je bilo tudi decembra zelo aktivno. Na božično vilijo,
24. decembra 2008, smo organizirali pohod z baklami k polnočnici v
Knežaku. Ob 23. uri smo se zbrali pri
cerkvici Sv. Ivana na Baču, kjer smo
prisluhnili kratkemu kulturnemu
programu, v katerem so sodelovali
Gaja, Nejc in ŽePZ Tuščak, se pogreli
s toplim čajem, nato pa krenili proti
Knežaku. Bakle so veselo plapolale
in nam osvetljevale pot v temni zimski noči. Pevke ŽePZ Tuščak pa so
nam s petjem božičnih pesmi pričarale pravo božično vzdušje. Pohoda
se je udeležilo precej ljudi, od tistih
najmlajših do nekoliko starejših. Po
končani slovesni maši v cerkvi Marije Vnebovzete v Knežaku, ki jo je
maševal g. Boris Kretič, so se nekateri pohodniki s prižganimi baklami
vrnili na Bač. V KD Tuščak smo sklenili, da bo pohod z baklami postal
tradicionalen.

25. decembra smo pevke ŽePZ Tuščak nastopile na božičnem koncertu
v Knežaku. To je bil naš prvi javni
nastop, zato smo imele tako pevke
kot tudi naša odlična zborovodkinja
Morena Hostinger kar precej treme.
Toda že po prvi odpeti pesmi smo
začutile, da zmoremo in znamo, kar
nam je potrdil tudi gromki aplavz

občinstva, zato smo naslednje tri
pesmi odpele neobremenjeno in
sproščeno. Po prireditvi smo bile
deležne čestitk in pohval, kar nam je
dalo novih moči za delo v naprej.

skupina pa je odigrala skeč o vaških
klepetuljah. Vesele smo, da smo
lahko doprinesle kanček veselja in
smeha v njihov vsak dan. Upamo, da
se še kdaj srečamo.

Pevke in amaterska dramska skupina
društva Tuščak smo se 15. januarja
2009 odzvali tudi želji naših vaščank
in vaščanov, oskrbovancev Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica, in
jim s kratkim kulturnim programom
popestrili četrtkov popoldne. ŽePZ
je zapel štiri božične pesmi, dramska

Ob tej priložnosti bi se rada v imenu
društva Tuščak zahvalila vodstvu in
zaposlenim v domu, ki so nam to
druženje omogočili, nas lepo sprejeli, se nam zahvalili in izrazili željo,
da še kdaj pridemo. Naš župnik bi
rekel: »Če Bog da, zagotovo!« III T.
P., KD Tuščak

stavili že v jeseni v Sokolsem domu.
»Ker sem bila še vedno pod močnim
vtisom poletnega mladinskega gorniškega tabora, sem dobila idejo, da
bi mladim planincem prikazali, kako
se nadaljuje planinska kariera. Imeli
smo dovolj slikovnega materiala, da
smo pripravili filmček s spomini na
tabor. Tako smo imeli dovolj gradiva
za povabilo na planinski večer,« je
pojasnila predsednica PD Snežnik

Darinka Dekleva. Večer se je zaključil s pogostitvijo in druženjem.

odmevi iz naših krajev

PLANINSKI VEČER
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Planinsko društvo Ilirska Bistrica je
v petek, 23. januarja, v Domu na
Vidmu organiziralo zanimiv planinski večer, na katerem so predstavili
dva krajša filma o bistriških planinskih podvigih v lanskem letu.
Najprej so si obiskovalci, večinoma
ljubitelji gora in pohodništva, ogledali krajši film o mladinskem gorniškem taboru v Mojstrani, nato pa
sta bistriška alpinista Marko in Žiga
Gorišek predstavila zanimiv film o
uspešni bistriški alpinistični odpravi
v Andih. 28-dnevne odprave se je
udeležilo šest Bistričanov: Marko in
Žiga Gorišek, Albert Ličan, Damjan
Prosen, Miodrag Vujkovič, Aleš Benigar in Gregor Abram iz slovenske
obale.
Film o doživetjih in podvigih v Peruju so bistriški alpinisti prvič predBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

PD Snežnik bo 19. aprila 2009 organiziral srečanje Bistričanov s planinci
iz slovenskega društva Bazovica na
Reki in slovenskim PD iz Trsta in Devina. Obeležili pa bodo tudi 10-letnico mladinskih planinskih taborov
in 18-letnico Gorske reševalne skupine. III

DRUŠTVO PIŠKOTEK KNEŽAK – ZDRAVO DRUŠTVO
Društvo Prijatelji Informiranja,
Športa, Kulture, Okolja, Turizma,
Ekologije Knežak, z bolj zanimivim in znanim skrajšanim imenom
Društvo »PIŠKOTEK« Knežak, je v
lanskem letu obeležilo 10-letnico
svojega delovanja.

Želje, podprte z rezultati dolgoletnih
aktivnosti, so pripeljale do vključitve
v vseslovenski projekt, imenovan
»Zdravo društvo«, saj je bilo Društvo »PIŠKOTEK« v mesecu novembru sprejeto v družino 29 sorodnih
društev s tem nazivom iz različnih
slovenskih krajev.

Gre za projekt, ki poteka preko
Športne unije Slovenije (ŠUS) in
je že vključen v evropsko gibanje s
podobnimi cilji. Namenjen je celoviti podpori izvajalcem – športnim
društvom in organizacijam, ki se
zavzemajo za krepitev in ohranjanje
zdravja z zdravju prijaznim prehranjevanjem in športno-rekreacijskimi
dejavnostmi. Namen projekta je
promovirati in uveljavljati športni
življenjski slog, s katerim lahko krepimo svoje zdravje. Delo društva
mora biti usmerjeno v vseživljenjsko
izobraževanje, uveljavljanje zdrave
prehrane ter spodbujanje in omogočanje vsakodnevnega ukvarjanja z
gibalno – športno dejavnostjo. Naziv
»Zdravo društvo« pomeni, kot znak
kakovosti ŠUS, tudi veliko priznanje
za dosedanje delovanje in dosežke
na tem področju.

Na podelitvi naziva »zdravo društvo« v Laškem (z leve): Miro Ukmar, predsednik
ŠUS, Vojko Mihelj, predsednik UO društva Piškotek, in Saška Benedičič Tomat,
vodja projekta Zdravo društvo pri ŠUS

Sodelovanje Društva »PIŠKOTEK«
Knežak s ŠUS je po obojestranski
oceni že nekaj let uspešno. S svojimi prizadevanji in vzorom so člani
že precej spremenili miselne vzorce
sokrajanov glede načina življenja. Z
organizacijo predavanj, organizirano
rekreacijo za vse starostne skupine
in z odmevnimi prireditvami, kot so
Kneški tek, Dan družinske rekreacije,
Pohod na Tuščak, pa so uspeli privabiti tudi številne ljubitelje rekreacije
in zdravega življenja iz širše okolice. Društvo pri tem dobro sodeluje z Zdravstvenim domom Ilirska
Bistrica, Osnovno šolo in Krajevno
skupnostjo Knežak ter s številnimi
ostalimi društvi.
Z vključitvijo v projekt Zdravo društvo želijo to dejavnost še nadgraditi
z usposabljanjem vaditeljev, s še večjim sodelovanjem z drugimi društvi
in zavodi pri organizaciji prireditev,
z delavnicami o zdravi prehrani,
zdravem življenjskem slogu in pomenu zdravega okolja.
Pri delu se nikakor ne omejujejo le
na svoje članstvo, ampak je namenjeno ozaveščanju in ponudbi pogojev za zdravo življenje širše javnosti.
Ob tem gojijo tudi skrben odnos do
okolja, narave, prijetnega druženja
itd.

bogatega programa nameravajo v
letu 2009 prijaviti na natečaj za organizacijo naravi prijazne športnorekreativne prireditve, ki ga razpisuje
ŠUS, pa tudi nekatere prireditve z
drugih področij svojega delovanja
nameravajo vsaj delno navezati na
cilje tega projekta in tako k aktivnemu sodelovanju privabiti čim več
članov in krajanov.
Kot prvemu »Zdravemu društvu«
v naši občini in širši okolici seveda
želimo članom Društva PIŠKOTEK
veliko volje, ustvarjalnosti in uspehov pri njihovem nadaljnjem delu.
III Vojko Mihelj

Zahvala
Za doseženo drugo mesto v finalu akcije ONA ali ON 2008,
izrekam pohvalo uredništvu
Radia 94 in Notranjskega radia
za organizacijo akcije izbiranja
najbolj odmevnega dejanja
leta.
Hkrati se zahvaljujem vsem
Vam, poslušalkam in poslušalcem Radia 94 in NTR za nominacijo in zaupane glasove.
Zmagovalki pa iskreno čestitam. III Tonjo Janežič

Eno od večjih prireditev iz svojega
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odmevi iz naših krajev

Članice in člani delujejo po sekcijah
na več področjih, ki so razvidna iz
imena društva. Vedno pa se domislijo še česa novega, predvsem pa
iščejo stične točke ter povezave med
vsemi področji delovanja in zato so
njihove prireditve in aktivnosti vedno usmerjene večstransko. Takšen
način dela privablja vedno več ljudi z
različnimi idejami in mišljenji, s skupno željo po pestrejšem dogajanju in
hitrejšem razvoju v svojem okolju.
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90 LET UČITELJICE FANI FATURJEVE
Ob koncu lanskega leta, sredi meseca decembra, je znana bistriška
učiteljica elementarka Fani Fatur
slavila svoj visok življenjski jubilej,
polnih 90 let življenja.
To je bila priložnost, da jo obiščejo in
voščila izrečejo tako njeni sorodniki
iz rodnega Zagorja na Pivki, kot šolski
kolegi, sosedi in prijatelji, pa učenci
osnovne šole Dragotina Ketteja, kjer
se je ves svoj delovni vek posvečala
učencem prvega in drugega razreda,
jih navajala na resno šolsko delo in
jim v mlada srca polagala mnoge
življenjske nauke. Poprijela je povsod tam, kjer je lahko kaj naredila za
mlade, tako pri mentorstvu mladih
učiteljev, podmladku Rdečega križa,
pri mladih planincih in še marsikje.

Učiteljica Fani Fatur (druga z leve) je visoki jubilej praznovala v družbi
sorodnikov, šolskih kolegov in prijateljev

Življenje pa učiteljici Fani Faturjevi
ni prizanašalo. Kot mlado dekle je
okusila vojne grozote, nemško taborišče in ob srečni vrnitvi domov
velike stiske povojnega časa, pa tudi
navdušenje za ustvarjanje v svobodni domovini.

svoje življenje posvetila izobraževanju mladih ali kot pravi sama: »Svoje
najlepše dni sem preživela na šoli, in
če bi kolesje časa lahko zavrtela nazaj, bi še enkrat stopila na to pot!«

Odločila se je za učiteljski poklic in

Mladim pa je namenila tole misel:
»Ne kloni v stiskah, po dežju vedno

posije sonce in sprejmi moj nasvet,
vse moreš, ako hočeš, največja moč,
to je volja!«
Pa na mnoga zdrava leta, draga naša
učitejica Fani! III Vojko Čeligoj

posvetilo Društvu Studenc Gornji Zemon
Stric Lekanov vsak dan fural
v mlekarno in nazaj,
late mleka naložil in prazne odložil
pri Kotininih je v kraj.

odmevi iz naših krajev

Društvo upokojencev sv. Anton je
lani martinovalo na Bistriškem, natančneje na Gornjem Zemonu. Prijaznost in gostoljubnost domačinov
jih je tako navdušila, da so jim posvetili tole pesmico.
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Posel hčerki Micki je predal,
zato jo je marsikdo poznal,
ker z njo se v šolo, k zdravniku,
v maln, v mesto je peljal.

V spomin na naše prvo srečanje 15.
novembra 2008
Gornji Zemon,
vas na koncu obzorja,
če bi splezal malo višje,
bi videl vse do morja.
Mnogi vaši vaščani so peš,
s culico na rami,
čez Dulanja Brda še v temi
mahali jo sami.
Točno ob uri so upehani
na Mali Bukovci počakali vlak,
dan za dnem je bil dnevu enak,
domov se popoldne vračal je vsak.
Drugi čez Srednje njive
v Bistrc so hodili,
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

To bil prvi je transport
in še kakšen komfort,
to zaslužni so ljudje,
ki se jih pozabit’ ne sme.

pol dneva so za pot
zastonj zgubili.

Tako je šlo iz roda v rod,
zdaj z avtom se peljemo povsod.

Otroci pa so na Dolnji Zemon
v hišo učenosti,
v njej so se naučili veliko modrosti.

Prijaznost, srčna kultura,
odprtost za vse ljudi,
vztrajnost in zemonska trma,
s skupnimi močmi se vse naredi.

Doma čakale so njive, krave,
drugo delo,
reči NE se sploh ni smelo.

Naj vas varno čuva sveti Jernej,
vedite, najlepša je POT NAPREJ.
III Nada Škrlj

na strokovnem srečanju v Litvi
Od 9. do 14. decembra 2008 je v glavnem mestu Litve, v Vilni, potekalo
prvo srečanje partnerjev projekta
Učna partnerstva, ki ga sofinancira
sektorski program Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenje – Grundtvig.
V projektu sodeluje tudi Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom. Razpisna komisija je na
lanskem razpisu projekt našega društva ocenila z odliko in mu kot enemu
od desetih projektov iz Slovenije odobrila tudi sofinanciranje.

Strokovnega srečanja v Vilni sta se
udeležila strokovni vodja Društva za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom Aleš Zidar in vodja projekta
Alenka Volk. Glavni namen srečanja
je bilo medsebojno spoznavanje partnerjev, uskladitev del in nalog in postavitev terminskega plana aktivnosti
na projektu. Partnerska organizacija
iz Litve, ki je srečanje tudi organizirala, je organizirala oglede dobrih
Partnerstvo temelji na obiskih
držav partneric z ogledom primerov dobrih praks ter na tematskih seminarjih za partnerje
in tečajih za lokalne prebivalce
podeželja. Poleg Društva za razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom v projektu sodelujejo še naslednji partnerji:
The European Pole of Knowledge
iz Italije, Agora – Working Group
for Sustainable Development iz
Romunije, De Groene Kans je
nevladna organizacija iz Belgije,
The Greener Bourgas Foundation iz Bolgarije, VI – Sustainable
development Initiatives iz Litve.

Udeleženci strokovnega srečanja na glavnem trgu v Vilni

praks s področja trajnostnega razvoja
podeželja in pripravila predavanje na
temo Klimatske spremembe in prispevek lokalnih skupnosti k zmanjšanju le-teh.
Udeleženci prvega sestanka smo večino časa preživeli v Vilni, v slikovitem glavnem mestu Litve. V drugem
delu srečanja so nas organizatorji popeljali na podeželje, v regijo Vikaviskis, kjer smo si v živo lahko ogledali
nekatere primere dobre prakse in se
z domačini pogovorili o njihovih izkušnjah. Aktivno vlogo v razvoju regije
ima tudi Lokalna akcijska skupina, ki
je bila ustanovljena v letu 2006. Ob
aktivnem sodelovanju občin in lokalnih skupnosti so v zadnjih nekaj
letih izvedli lepo število projektov,
za katere so pridobili sofinanciranje
tako na ravni države kot tudi sredstva
Evropske unije. Glede na to da je bila
naša partnerska organizacija, ki se
ukvarja predvsem z okoljevarstvenimi vprašanji, njihov pomemben
partner, imajo v glavnem vsi projekti
naravovarstveno noto.
Predstavili so nam primer dobrega sodelovanja med Naravnim rezervatom
– mokriščem – in lokalno skupnostjo.
Del mokrišča je namreč potrebno
vsako leto pokositi, da se zagotovi primerne pogoje za gnezdenje določenih
vrst ptic. Ko je mokrišče zamrznjeno,
kmetje požanjejo trsje, travo in ostalo
rastlinje, ki se v nadaljevanju porabi
kot kurivo v sistemu, preko katerega
ogrevajo manjše mesto. Ker ima trsje
preveliko kalorično moč, ga je potrebno mešati z lesenim kurivom, in

v ta namen so v okviru enega izmed
projektov zasadili kar 30 ha vrb in kupili stroje, s katerimi počistijo površine, zaraščene z grmičevjem in manj
kakovostnim drevjem. Tako hkrati skrbijo za lepšo in bolj urejeno okolico
ter za kakovostno in poceni kurivo, ki
je prijazno do okolja in povečuje energetsko neodvisnost regije.
Kot smo lahko izvedeli, so imeli kmetje veliko težav s slamo, ki so jo puščali
kar na njivah. Zdaj to slamo zbalirajo
in jo dobro prodajo kot kurivo. Slama
v balah je zelo iskana celo kot gradbeni material za stanovanjsko hišo,
saj je odličen izolirni material, obenem pa je praktično zastonj.
Vse projekte in aktivnosti pa seveda
spremlja izobraževanje prebivalcev
območja, pri čemer dajejo poseben
poudarek ozaveščanju otrok in mladine o pomenu ohranjanja narave.
V vsakega od projektov so spretno
vpletli obnovo vaških domov, kjer se
ljudje srečujejo, družijo in organizirajo različne aktivnosti.
Po vrnitvi nas čaka veliko dela na
projektu, ki ga je potrebno opraviti
do naslednjič, ko se projektna skupina sestane v Belgiji. V tem času bo
postavljena spletna stran projekta,
narejen prvi izvod spletnih novic in
oblikovana inovativna metoda za izobraževanje odraslih.
Več informacij o poteku projekta pa si
lahko preberete tudi na spletni strani
društva www.razvoj-podezelja.si. III
Alenka Volk, vodja projekta
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gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Cilj projekta je promocija aktivnega
državljanstva na področju trajnostnega razvoja podeželja, ki zagotavlja
kakovostno okolje in socialno vključenost. Projekt združuje šest partnerjev iz Litve, Belgije, Bolgarije,
Romunije, Italije in Slovenije, ki jim
je skupno prepričanje, da lahko prek
aktivnega državljanstva in inovativnega pristopa k izobraževanju odraslih ponudijo lokalnemu prebivalstvu
orodja, s katerimi si bo lahko samo
pomagalo, in na ta način prispevalo
k razvoju manj razvitih območij in k
večji konkurenčnosti Evrope.
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izbor najboljših inovacij za leto 2008

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

»Podjetja ne morejo več dosegati
zastavljenih ciljev v konkurenčnem okolju samo z obvladovanjem
stroškov, ampak z novimi znanji,
inovacijami, poslovnimi modeli in
novimi proizvodi ter storitvami, ki
imajo višjo dodano vrednost«. To je
eno izmed vodil Območne zbornice
Postojna, ki je te dni objavila nov
razpis za izbor najboljših inovacij za
leto 2008.
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Spodbujanje inovativnosti je zato
stalnica tako v najprodornejših podjetij, ki so tako vedno korak pred
konkurenco, kot tudi v Gospodarski
zbornici Slovenije. Poslanstvo Območne gospodarske zbornice Postojna je promoviranje inovatorjev
in njihovih dosežkov, predstavitve
inovacij javnosti in druženje inovatorjev iz vse regije. Z vsakoletnim
Razpisom za izbor najboljših inovacij
v regiji je omogočeno inovatorjem,
da predstavijo svoje dosežke, ki so
plod domačega znanja, najboljše
inovacije pa nagradijo s priznanji.
Na ta način želijo vzpodbujati inovativno razmišljanje in dvigovati
stopnjo razvitosti podjetništva. Inovator, ki prejme priznanje GZS za
inovacijo, si s tem pridobi pravico
uporabe priznanja v komercialne in
publicistične namene.

Nagrajeni inovatorji iz občine Ilirska Bistrica za leto 2007 so bili: Danilo, Bojan in
Mitja Ivančič, Leo Lakota, Jadran Šetina, Barbara Boštjančič, Mitja Pugelj, Janez
Seles, Andrej Frank, Damjan Valenčič, Ljubo Nadoh, Damijan Krt, Marjan Čibej,
Valter Frank, Jože Šajn, David Škrab, Petra Skok, Rudi Fatur.

Podrobnejše informacije o razpisu
za izbor najboljše inovacije za leto
2008 so na voljo na spletni strani
GZS Območne zbornice Postojna:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_postojna, pri strokovni sodelavki Mateji Žitko Miloševič (tel: 05/72 00
110, faks: 05/726 53 44, e-pošta:
oz.postojna@gzs.si ali po navadni
pošti na naslov Cankarjeva 6, 6230

Razvojni center Ilirska Bistrica obvešča, da bo v mesecu februarju 2009 v
sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo iz Sežane organiziral

tečaj za lokalnega turističnega vodnika
Tečaj bo obsegal 40 ur in bo sestavljen iz teoretičnega ter praktičnega dela.
Tečajnike bomo seznanili z znanji s področja etnologije, zgodovine, geografije, kulinarike in arhitekture, poleg tega pa bomo predstavili znanja s področja vodenja skupin, organizacije izletov in podobno. V praktičnem delu
bomo tečajnike seznanili z vodenjem skupin v praksi. Tečajniki, ki bodo tečaj za lokalnega turističnega vodiča uspešno zaključili, bodo dobili licenco,
ki je veljavna pet let.
Predavanja se bodo predvidoma pričela 10. februarja, zaključila pa 18. februarja, izvajala pa se bodo v prostorih PICa (VIVISS – Višje in visokošolsko
središče Sežana).
Ob tej priložnosti pozivamo lokalne vodnike, da preverijo veljavnost svojih
licenc (pet let od datuma prejema licence). Če vam je licenca potekla, vas
vabimo, da se udeležite tečaja ter svojo licenco obnovite.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojni center Ilirska Bistrica,
vsak dan med 7.00 in 15.00 po tel. s št. 05/71 01 384 ali na e-naslov:
center.razvojni@siol.net.
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Postojna). Pojasnila ali pomoč vam
lahko nudijo tudi člani komisije za
inovacije, s katerimi boste lahko
vzpostavili kontakt preko omenjene
strokovne sodelavke.
		
GZS Območna zbornica Postojna bo
prijave sprejemala najkasneje do 30.
3. 2009. III Vladimir Vinšek

VABILO NA DELAVNICO
V petek, 20. 2. 2009, v ŠC Postojna Obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica organizira
delavnico na temo priprave in
izdelave davčnega obračuna za
samostojne podjetnike in gospodarske družbe.
Predava Iztok Mohorič, univ. dipl.
prav. Pričetek delavnice je ob 10.
uri. Informacije in prijave: OOPZ
Ilirska Bistrica, tel. 05/ 71 00
360, mob. 031/641 311, e-pošta:
alenka.volk@ozs.si.
Razvojni center Ilirska Bistrica
stranke obvešča, da so se preselili
na novo lokacijo v Dom na Vidmu
na Gregorčičevo ulico 2, Ilirska
Bistrica.

ZIMSKE AKTIVNOSTI SMUČARSKEGA KLUBA SNEŽNIK
Smučarska sezona se je začela s
polno paro, kar potrjuje tudi večja aktivnost našega smučarskega
kluba iz Ilirske Bistrice. V decembru
smo opravili več dnevnih treningov
na različnih smučiščih in enega tridnevnega, ko smo bili nastanjeni v
Termah Snovik ter se zaradi slabih
zimskih razmer vozili v Kranjsko
Goro na treninge.
V prejšnjem letu je tečaj za učitelja smučanja uspešno opravilo kar
nekaj novih učiteljev, ki jim ob tej
priložnosti čestitamo in jim želimo
mnogo smučarskih in pedagoških
užitkov.
in zabaven način približali ta zimski
šport.
Šola bo potekala še dva vikenda,
vmes pa bodo organizirani še avtobusni izleti na druga smučišča. V
času zimskih počitnic načrtujemo
večdnevni tečaj smučanja, ki bo or-

NARAVOSLOVNO-KMETIJSKI KROŽEK

Obiskala sta nas dva domača kunca.

Na OŠ Dragotina Ketteja je v januarju
pričel delovati Naravoslovno-kmetijski krožek, in sicer pod okriljem
Društva za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom.
Prijavilo se je 20 učencev. Za letošnje leto imamo oblikovan zelo pester program, od zasaditve sadnih
dreves, zelenjavnega vrta, do izletov

na biokmetije in v gozd.
Obenem se zahvaljujemo ravnateljici, ge. Ester Juriševič, in županu, g.
Antonu Šenkincu, ker nam dovolita
preorati del šolskega zemljišča in zasaditi vrt.
Če bomo pridni, se bomo s pridelki
predstavili tudi na kmetijski tržnici.
III Tamara Urbančič, mentorica

ganiziran, če bo dovolj prijav. Zato
vabim vse željne smučarskega oddiha, druženja ali učenja, da spremljate modre plakate po mestu
ali pa obiščete našo spletno stran
http://www.sk-sneznik.org, kjer boste dobili vse potrebne informacije.
III Ana Rozman

VABLJENI NA
SMUČARSKE IZLETE
SKUPAJ S SK SNEŽNIK
• Nedelja, 1. 2. 2009, Zoncolan,
odhod avtobusa 6.00 z avtobusne
postaje v Il. Bistrici.
• Sobota, 7. 2. 2009, Zoncolan, medklubska tekma; odhod avtobusa ob
6.00 z avtobusne postaje v Il. Bistrici.
• Zimske počitnice; tridnevni smučarski tečaj na Krvavcu, prijave do
30. 1. 2009 v klubskih prostorih.
• Sobota, 28. 2. 2009, Stari Vrh nad
Škofjo Loko, tekma za pokal prijateljstva; odhod avtobusa 5.30 z avtobusne postaje v Il. Bistrici.
• Nedelja, 8. 3. 2009, Zoncolan, odhod avtobusa ob 6.00 z avtobusne
postaje v Il. Bistrici.
• Sobota, 14. 3. 2009, Forni di Sopra,
Pokal treh dežel, odhod avtobusa ob
5.00 z avtobusne postaje v Il. Bistrici.
Prijave zbiramo vsak četrtek pred izletom, med 18. in 19. uro v prostorih
Breze, d. o. o., na Bazoviški 4b, v Il.
Bistrici. Info: sksneznik.org ali 041765-837 (Rihard). III SK Snežnik
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šolstvo in šport

V mesecu januarju smo nadaljevali s
treningi na Sviščakih, kjer pa, poleg
tega, vsak vikend, soboto ali nedeljo, poteka šola alpskega smučanja.
Do sedaj je bilo udeleženih petnajst
do dvajset otrok, smučarjev in nesmučarjev. Za nesmučarje smo pripravili smučarski poligon ter različne
igre na snegu ter jim tako na igriv
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AKTIVNOSTI ZA OTROKE V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
OŠ JELŠANE

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA

Na šoli bodo med zimskimi počitnicami - 16., 17., in 18. februarja
2009 - za učence od 1. do 4. razreda
med 9. in 11. uro organizirali počitniške ustvarjalne in družabne
dejavnosti.

V knjižnici bo v mesecu februarju v
počastitev meseca kulture na mladinskem oddelku potekal mladinski
kviz z naslovom »Najbolj brane knjige slovenskih avtorjev«.

OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Na šoli bodo v času zimskih počitnic organizirali tečaj ročnih del
(šivanje, vezenje), seveda če bo
dovolj prijavljenih učencev.
Tečaj bo vodila učiteljica Jerica
Strle. Prijave so možne do 12.
februarja 2009.

OŠ PREGARJE
Na šoli bodo 16. februarja, med
9. in 12. uro v večnamenskem
prostoru potekale družabne igre
in ustvarjalne delavnice za vse
učence.

Med šolskimi počitnicami bodo v
torek, 17. februarja, organizirali
zimske ustvarjalne delavnice za
otroke.

SAMOSTAN
1) Delavnice za otroke od 1. do 6.
razreda
KDAJ? od ponedeljka, 16. do četrtka,
19. februarja 2009 od 9. do 15. ure
KJE? V Domu matere Terezije, Vodnikova 13, Il. Bistrica
Potrebovali bomo copate, lepilo,
škarje. Kosilo bomo pripravili vsakič
v kuharski delavnici. Informacije in
prijave na št. 031 389 630.

2) 30 urni TEČAJ KLEKLJANJA za
otroke in odrasle
KDAJ? od 16. do 20. februarja
2009
KJE? v Domu matere Terezije, Vodnikova 13, Il. Bistrica
- dopoldanska sk. od 8. do 13. ure
- popoldanska sk. od 15. do 20.
ure
Vodi s. Ivanka Trček. Informacije
in prijave po tel. št.: 031 389 630.
3) Kateheze dobrega Pastirja
Zadnje sobote v mesecu od januarja do junija 2009 bodo v
prostorih Doma matere Terezije,
Vodnikova 13, Il. Bistrica, Kateheze
dobrega pastirja. Kateheze so pripravljene po programu montessori
in so namenjene otrokom od 3. do
6. leta starosti. Izvajala jih bo sestra Marjetka Jeralič, vzgojiteljica,
ki dela v vrtcu na Vrhniki.
Začetek v soboto, 31. januarja
2009 ob 10. uri.
Starši lahko prijavijo otroke na tel.
št.: 031 389 630 (s. Martina).

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2009

šolstvo in šport

Za programe športa je v proračunu
ilirskobistriške občine za leto 2009
namenjeno nekaj manj kot 138.000
evrov. Sredstva za sofinanciranje
športnih dejavnosti društev, zavodov in ostalih, ki se ukvarjajo s
športom, so opredeljena v letnem
programu športa in se razdelijo na
podlagi javnega razpisa.
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V programu športa za leto 2009 je
za športno vzgojo otrok, mladine
in študentov namenjenih 68.680
evrov. V okviru športnih dejavnosti za otroke se sofinancira športne
programe, kot so: Ciciban planinec,
športni znački Zlati sonček in Krpan,
akcija Naučimo se plavati, šolska
športna tekmovanja in drugo. Sofinancira se tudi športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter interesne
športne dejavnosti za mlade in študente.
Za vrhunski in kakovostni šport je
namenjenih nekaj manj kot 26.000
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

evrov, za športno-rekreativno dejavnost odraslih in občanov, starejših od 65 let, ter invalidov pa je na
voljo 6.350 evrov.
Športna društva in drugi izvajalci v
občini ponujajo široko paleto športno-rekreativnih programov za starejše, ki želijo aktivno preživljati
prosti čas, tako v športnih objektih
kot v naravnem okolju.
V proračunu so zagotovljena tudi
sredstva za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov oz.
trenerjev v športu v višini 8.650
evrov in pa sredstva za sofinanciranje večjih mednarodnih športnih
prireditev ter občinskih športnih
prireditev v javnem intertesu, ki pospešujejo motivacijo za športno aktivnost in imajo promocijski učinek
za razvoj športa, gospodarstva in
turizma v lokalni skupnosti, v višini
5.770 evrov.

Za sofinanciranje investicijskega
in tekočega vzdrževanja športnih
objektov, ki so v upraljanju športnih
organizacij, ter nakup opreme je v
proračunu za leto 2009 zagotovljenih nekj manj kot 22.500 evrov. III
V Uradnih objavah Občine Ilirska
Bistrica in na spletni strani občine
(www.ilirska-bistrica.si) je objavljen
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA.
Razpis bo zaključen 2. marca 2009.
Na razpis se lahko prijavijo športna društva in njihova združenja,
vzgojno-varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi ter zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje športnih
dejavnosti, izvajajo programe za
občane občine Ilirska Bistrica in
imajo sedež v bistriški občini.

Turnir prijateljev malega nogometa
Na zadnjo soboto v letu 2008 se je
v telovadnici osnovne šole Antona
Žnidaršič zbralo 34 mladih (od 17
do 23 let), od tega je prišlo 9 fantov
iz sosednje države Hrvaške. Njihova
želja je bila dokazovanje svojega
znanja na področju igranja malega
nogometa (futsala) in druženje.

pisnik, semafor, sojenje, žreb). Seveda kot ponavadi brez honorarja,
saj je najboljše plačilo veselje ob
pogledu na fante, ki so zadovoljni
skupaj zapuščali telovadnico.
Najuspešnejša je bila ekipa KŠIB
(Klub študentov Ilirska Bistrica). Na

FD GRADINA v preteklem letu …
Z novim letom sem postal nov član
in obenem »tiskovni predstavnik«
FD Gradina. V njem zelo uspešno že
vrsto let plešejo moji starši (čisto potiho na uho … baje da sta med boljšimi), ki jima dolgujem vse in še več.
Le zavoljo njiju sem torej sprejel tole
častno in odgovorno funkcijo, za katero upam, da bom vedno dobro in z
veseljem opravljal.

FD Gradina je že kar nekaj let znano v
naši občini in širši okolici. Ljudi razveseljuje s petjem, obuja stare običaje
in jih povezuje s folklornimi plesi. Preteklo leto si bomo zapomnili kot zelo
uspešno. Vodstvo je prevzel nov odbor, največja pridobitev pa je bil nov
mentor plesov in odrskih postavitev,
g. Antun Jeger - Tonček iz Kopra, ki
mu gredo glavne zasluge za ogromen
napredek v zadnjih mesecih.

V društvu je sedaj aktivnih 24 članov
(vključno s tremi odličnimi glasbeniki). V letu 2009 pa se namerava
društvo še razširiti, saj že pridobiva
nove člane – lepo vabljeni vsi pevci
in plesa željni plesalci, da se nam pridružite! Veseli bomo vseh, predvsem
pa predstavnikov mlajše generacije.
Tedenske vaje, ki potekajo v Domu
na Vidmu, res vzamejo precej prostega časa, vendar nas druženje razveseljuje in izpopolnjuje. Med nami
so se razvila iskrena prijateljstva, posebna zahvala pa gre tudi zakonskim
partnerjem plesalcev, ki brez negodovanja in slabe volje potrpežljivo
čakajo doma. V preteklem letu smo
imeli kar nekaj odmevnih nastopov
– v Nabrežini, Beltincih itd., vrhunec
pa je bila izpeljava koncerta v Domu
na Vidmu. Pohvale so »deževale«

drugem mestu je pristala ekipa TIŠLOTI. Tretji so bili XXL, četrti RUPA
in peti GOSTILNA PEK.
Zahvala gre Klubu študentov Ilirska
Bistrica, ki so nam plačali stroške najema dvorane, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo. III Vojko Kalc

iz vseh strani, tudi iz ust tistih, ki
so znani po svoji zadržanosti glede
pohval. Domačinom smo pričarali
prijeten večer, ki so se ga prisotni
spominjali še dolgo … vsaj po dobrih
komentarjih sodeč. Tako smo vsi
ugotovili, da se z dobro voljo, vztrajnostjo in ljubeznijo (no, pa tudi brez
nekaj evrov ne gre) da storiti marsikaj, včasih celo to, kar se marsikomu
zdi nemogoče.
Zaključek uspešnega leta smo sklenili
10. 1. 2009 v gostišču na Ratečevem
Brdu ob odlični kuhinji ge. Zalke,
nazdravili preteklim in prihodnjim
uspehom in zaplesali ob taktih naše
»muzike« pozno v noč.
Tudi za to leto je zastavljenih nekaj
zahtevnih nastopov, hkrati pa smo
prejeli kar nekaj povabil v različne
slovenske kraje. Upamo, da bomo
tudi v prihodnje lepo in uspešno
predstavljali našo občino ter obenem spoznavali nove kraje in sklepali
nova znanstva in prijateljstva.
Na koncu pa naj ponovim vabilo v
naše vrste vsem, ki bi jih tovrstno
druženje zanimalo: vzamite si malo
prostega časa in se nam pridružite!
Pravijo, da »probat nej grejh« in da
vas to nič ne »košta«! III Za FD Gradina - Matjaž Vrh
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

kultura

Med seboj se je pomerilo v »žogobrcu« 5 ekip po sistemu vsak z
vsakim. V času od 10.20 do 14.10
so odigrali 10 tekem, v katerih ni
manjkalo lepih potez (preigravanj,
zadetkov, podaj). Bilo je tudi nekaj
»hude krvi«, vendar sem hitro pomiril strasti in turnir se je končal s
stiskom rok in prijateljskimi gestami
ter v velikem športnem »fair play«
ambientu.
Za izvedbo turnirja sva poskrbela
Vojko Kalc in Dejan Trakoštanec (za-
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Predstava Božični večer uprizorjena kar trikrat
Med najbolj priljubljenimi praznovanji na Slovenskem so zagotovo
praznovanja v božičnem času, povezana z božičnico, polnočno mašo,
božičnim dreveščkom, božičnimi
pesmimi, voščili in nepozabnimi
trenutki.
Eden izmed takšnih je bila zagotovo
glasbeno-gledališka predstava Božični večer, ki je bila lanskega decembra uprizorjena v harijski cerkvi.
Zanjo je poskrbela skupina dvajsetih
otrok, okrepljena z nekaj starejšimi
igralci, ki je pod vodstvom režiserke
Jadranke Boštjančič, mentorice Nataše Frank in ob vsestranski pomoči
staršev, poldrugi mesec pridno vadila in nas ob zaključku prijetno razveselila.

Na povabilo župnika Ivana Furlana
so, sicer v nekoliko okrnjeni sestavi,
prvo nedeljo v letošnjem letu ponovili predstavo v župnijski cerkvi sv.

Krizogona v Hrušici (na fotografiji)
in sv. Cirila in Metoda v Podgradu. III
Alenka Penko

PRAZNIČNA POTICA FOLKLORNE SKUPINE BRKINI
Folklorna skupina Brkini, ki bo v letu
2009 okronala svoje deseto leto delovanja, je bila tudi v minulem letu
zelo dejavna. Skupina šteje 20 članov, ki prihajajo iz 15 brkinsko-kraških krajev
V decembru smo kot gostujoča skupina nastopili na prireditvi ob 5.
obletnici folklorne skupine Gradina,
kjer smo se predstavili s spletom brkinskih plesov, 20. decembra pa smo
sodelovali na božično-novoletnem
koncertu v Hrpeljah, ki ga je v sodelovanju s številnimi nastopajočimi
pripravila Občina Hrpelje - Kozina.

kultura

Celotni večer sta povezovala člana
folklorne skupine Brkini: Jana Samsa
kot nona Marija in Sandi Fabjančič
v vlogi nonota Toneta. Pridružil se
jima je tudi njun vnuk Gašper, ki ga
je upodobil Nejc Škerjanc. Na odru,
ki je simuliral domačo brkinsko kuhinjo, v kateri ni manjkal niti »šporget«, se je odvijal običajni božični
večer ob poslušanju starega radia.
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Zgodba gre tako: Marija in Tone sedita za mizo. Marija prebira stare
knjige in išče najboljši recept za
potico, medtem ko Tone pripravlja
mašinco za mletje orehov. Naenkrat
se zasliši iz prižganega radia pesem
Stu ledi, ki jo izvajata Matic Štavar
in Niko Poles na harmoniki, pridruži
se jima še Moški pevski zbor Slavnik.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

Voditelj radia pritegne k poslušanju
koncerta tudi Marijo in Toneta, zato
navijeta radio bolj naglas. Po končani
skladbi ju obišče vnuk Gašper, ki si
zaželi »škrlub sz cukram«. Skupaj s
Tonetom si ogledujeta jaslice, medtem ko Marija pripravlja nadev za
potico in že skoraj prične gnesti testo, ko zasliši po radiu, da bo nastopila folklorna skupina Brkini. Pokliče
Toneta in skupaj se zavrtita na odru.
Zaplešeta špaspolko, tanzpolko in
ples z metlo ob glasbeni spremljavi
harmonikaša Mateja Babudra.
Po plesu dobre volje prične Marija
končno gnesti testo in zraven posluša
koncert, na katerem je sledil nastop
njune vnukinje, mlade baletke Zale
Dodič. Deček in deklica nato prebe-

reta praznični recept za potico, ki se
glasi takole:
»V veliko posodo najprej stresemo
pričakovanje in ga pomešamo s
prazničnim razpoloženjem. Testo
namažemo z nadevom iz lepih spominov in prisrčne razigranosti ter ga
tesno zvijemo z objemi ter pustimo
vzhajati do kosila. Praznično posodo
posujemo s poljubi in postrežemo z
družinsko srečo.«
Tudi Marija je mnenja, da mora biti
potica narejena z ljubeznijo, zato
prav nežno vstavi svoj izdelek v pečico. Ko je potica spečena, se okoli
mize zberejo člani FS Brkini in vsi
ostali nastopajoči ter skupaj zapojejo Sveto noč ob spremljavi Brkinske godbe 2000. III Anja Kirn

fotografski natečaj Pred bugam smo usi glih
Člani Foto kluba Sušec iz Ilirske Bistrice so v petek, 23. januarja, na
zaključni prireditvi na premskem
gradu podelili priznanja avtorjem
nagrajenih fotografij natečaja Pred
bugam smo usi glih. Prireditev je
spremljala zanimiva projekcija fotografij in kulturni program z nastopom Ženskega pevskega zbora
Prem.
Fotografski natečaj je tokrat organiziral ženski del foto kluba Sušec:
Tina Renko, Nadja Baša in Katarina
Ceglar. Za naslov Pred bugam smo
usi glih so se odločile, ker smo lani
praznovali Trubarjevo leto in se jim
je zdel ta njegov citat prava izbira. Na
natečaju je sodelovalo 45 avtorjev
na dve razpisani temi: Pred bugam
smo usi glih in Prosto. Skupaj so prejeli kar 325 fotografij. Za vsako temo
so podelili po 3 nagrade in 5 diplom.
Član foto kluba Sandi Bobek je na
prireditvi pripravil vrhunsko projekcijo izbranih in nagrajenih del.
Izmed članov foto kluba Sušec so
bile v ožji izbor sprejete fotografije
avtorjev Tomaža Kastelica, An-

Nadja Baša je podelila priznanje Andreju Bergoču, članu foto kluba Sušec, za
drugo mesto v temi Prosto

dreja Bergoča, Dušana Grmška in
Riharda Baše. Odlično se je izkazal
Andrej Bergoč, ki je v temi Prosto
osvojil drugo mesto. Kot je povedala
Katarina Ceglar, so organizatorke namenoma izbrale tudi žensko sestavo

žirije, ki je bila pri ocenjevanju zelo
strokovna in kritična. Sestavljale so
jo: Andreja Peklaj, mojstrica fotografije, Meta Krese, fotografinja in
novinarka, ter Katarina Vetrih, študentka fotografije. III

KŠTD Tabor Kalc 1869 v decembru

25. decembra, prav na božični dan,
smo v kneški cerkvi pripravili božični
koncert. V goste smo povabili CMePZ
Knežak, ŽPZ Prem, ŽPZ Tuščak Bač in
ansambel Nostalgija. Lahko trdimo,
da božičnih pesmi ni nikoli preveč ...
pa naj bodo le-te tiste, ki jih znamo
vsi že od malih nog in brez katerih
ni pravega božiča ali pa kakšne novejše.
In v tem duhu smo tudi nadaljevali.
Naslednji dan smo namreč zapeli kar
dvakrat. Najprej na Baču, kjer smo

s pesmijo polepšali prireditev in
obred žegnanja konj, zvečer pa smo
z božičnimi pesmimi voščili obiskovalcem koncerta v Ilirski Bistrici.
Upamo, da vam je bilo naše božično
darilo všeč. December je za nami in

praznovanj je konec. A za lepe želje
ni nikoli prepozno. Želimo vam, da
bi bil vsak mesec vsaj tako prazničen, kot je bil december. III Teja T. in
Anamarija L.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

kultura

Mesec december je mesec veselja
in praznovanj. Takrat nas obiščejo
trije bradati možje, ki se jih vedno
razveselimo. Spominjajo nas, kako
lahko male pozornosti, mala darila
pomenijo veliko. V tem prazničnem
duhu smo se člani KŠTD Tabor Kalc
1869 Knežak trudili obdariti naše
poslušalce in jim tako skušali polepšati dan ali dva.
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PEVSKI ZBOR VOX ILIRICA POPESTRIL BOŽIČNI ČAS
Lani je komorni dekliški zbor Vox
Ilirica pripravil obsežen projekt –
samostojni koncert božičnih pesmi
z gosti v cerkvi Sv. Jurija v Ilirski Bistrici, katerega program je bil zelo
mednarodno in zvrstno raznolik.

Po dogovoru z župnikom župnije
Podgrad, g. Ivanom Furlanom, smo
decembra 2008 na božični večer popestrile vzdušje vaščanom in ostalim
prisotnim na vasi Starod, ki leži ob
meji s Hrvaško. Nekaj pesmi z lanskega koncerta in nekaj novih smo
zapele v božičnici pred polnočnico v
vaški cerkvi Sv. Jožefa. Faranov je sicer
tam zelo malo, okoli sto, vendar smo
vsi skupaj vseeno preživeli lep večer.
V letošnjem letu, vendar še vedno v
prazničnem vzdušju, smo bile povabljene na vas Golac v cerkev Sv. Nikolaja, kjer je bil sicer obisk še manjši.
Od nekdaj tisoč je namreč dandanes
tu le še petinštirideset faranov. V
začetku maše v nedeljo, 4. januarja,
smo se zbranim predstavile s svojim

božičnim programom. Vaščani obeh
vasi so nas zelo toplo sprejeli ter nas
v zameno za glasbeno doživetje postregli z domačimi dobrotami.

nuarja, v cerkvi Sv. Jurija, kjer smo se
z ostalimi zbori, pred polno cerkvijo
poslušalcev, še zadnjič v tem času
spomnili Kristusovega rojstva.

Za zaključek božičnega časa nas je
cerkveni mešani pevski zbor Zvon,
pod vodstvom Damjane Kinkela, povabil na svoj božični koncert, 11. ja-

Ob koncu praznikov vam iz srca zaželimo mnogo zdravja, uspeha, sreče
ter glasbenih in drugih užitkov v tem
letu. III Ana Rozman

BOŽIČNI KONCERT V HARIJAH

poziv

V Knjižnici Makse Samsa na Domoznanskem oddelku že vrsto let
zbiramo gradivo, ki je kakorkoli povezano z našimi kraji. Tako v knjižnici
hranimo knjige, serijske publikacije,
članke, razglednice, vabila, plakate,
fotografije, rokopise …

kultura

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem posameznikom, ki so nam že
odstopili domoznanska gradiva, ki
so postala pomemben del naše knjižnične zbirke.
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December je čas premišljevanja,
voščil in lepih želja. Najlepše voščilo
pa je zagotovo pesem, zato ni naključje, da se prav v božičnem času
odvijajo številni božični koncerti.

(zborovodja Vilko Majerič), MePZ
Ahec (zborovodja Saša Boštjančič)
in domačo sopranistko Andrejo
Boštjančič, ki je zapela ob glasbeni
spremljavi Martine Konestabo.

V Harijah se na Štefanovo že od nekdaj zberejo pevci in uvod v zunanje
slovesnosti naznanijo s petjem. Tako
je bilo tudi lanskega 26. decembra,
ko so člani domače Brštulin bande
povabili v goste: PS Serafinke (umetniška vodja Tjaša Rutar), pevsko
skupino Kmečkih žena (vodja skupine Tina Tomažič), ŽePZ Prem

Program je povezovala Kristina
Jenko, lepe misli o prazničnih dneh
pa je pripovedovala pesnica Danica
Pardo. Organizatorji se zahvaljujemo
vsem nastopajočim in ostalim, ki ste
kakorkoli pomagali, posebej pa županu Antonu Šenkincu. III Alenka
Penko

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

Vse pa naprošamo, naj bodo ob morebitnem pospravljanju podstrešij
pozorni; če je karkoli zanimivega,
naj dvakrat premislijo, preden vržejo v koš za smeti. Gradivo je namreč lahko dragocena pridobitev za
naš Domoznanski oddelek. Hvaležni
bomo, če nam tovrstna gradiva prinesete v knjižnico in tako odstopite
za našo zbirko. Poskrbeli bomo za
njihovo primerno hrambo. Tako bo
tudi kasnejšim generacijah omogočen dostop do starejšega in za naše
kraje pomembnega gradiva. III Knjižnica Makse Samsa

kako ločiti PREHLAD od GRIPe
ZNAČILNI SIMPTOMI

PRI PREHLADU

PRI GRIPI

vročina

redko

nad 38o C več dni

glavobol

redko

močan

bolečine po telesu

blage

srednje močne

utrujenost, šibkost

srednje

običajno, traja 2–3 tedne

izčrpanost

nikoli

v zgodnji fazi in huda

zamašen nos

pogosto

redko

kihanje

običajno

redko

bolečine v žrelu

pogosto

redko

kašelj

prisoten

prisoten

KOMPLIKACIJE

vnetje sinusov ali ušes

bronhitis, pljučnica

PREVENTIVA

nobene

cepljenje; protivirusna zdravila

ZDRAVLJENJE

občasno zmanjševanje kliničnih znakov

protivirusna zdravila; podporno zdravljenje

Tabela je povzeta iz Revije ABC zdravja

se s farmacevtom). Vsekakor pa pri
okrevanju bolj koristi svež zrak kot zaprti in premalo prezračeni prostori.
Gripa je težje obolenje od prehlada
in običajno prizadene celo telo. Povzročajo jo virusi, ki zelo dinamično
spreminjajo svoje lastnosti. Bolezenski znaki so sicer podobni navadnemu
prehladu, vendar je začetek bolezni
nenaden in buren. Gre za izrazit glavobol, bolečino za očmi, bolečine v
mišicah in sklepih, boleče žrelo, kašelj … Običajno bolezen spremlja tudi
visoka telesna temperatura in »mrzlica«.
Posledice so tudi splošno slabo počutje, oslabelost, potenje, utrujenost,
kašelj, ki trajajo kar še nekaj časa (tudi
nekaj tednov) potem, ko mine temperatura. V času zdravljenja, ki traja kak

POMEMBNO OBVESTILO
Občanke in občane obveščamo,
da bomo v skladu z novim Pravilnikom o službi nujne medicinske
pomoči v Zdravstvenem domu s
1. februarjem spremenili organizacijo in način dela v urgentni
ambulanti oz. ambulanti nujne
medicinske pomoči (NMP).
V AMBULANTI NMP BOMO VES
ČAS, PREDVSEM PA V ČASU DEŽURSTVA (ponoči od 20. do 7. ure,
ob praznikih in vikendih od petka
od 20. ure do ponedeljka do 7. ure)
SPREJEMALI LE NUJNE PRIMERE
(po definiciji Pravilnika o NMP: »Izvajanje nujnih ukrepov pri osebi, ki
je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oz.
pri kateri bi glede na zdravstveno

stanje lahko v kratkem prišlo do takšne ogroženosti«).
Obiski, ki bodo opredeljeni kot nenujni, pregledi in zdravstvene storitve pa bodo vseeno opravljene
na zahtevo pacienta, BOMO ZARAČUNALI po veljavnem ceniku.
Priporočamo, da se za takšne primere naročite pri svojem izbranem
zdravniku!
V naprej se zahvaljujemo za razumevanje in možnost, da v skladu z
namenom službe NMP pomagamo
res pri najnujnejših obolenjih in poškodbah.
Direktor
Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.

teden, je najpomembnejši počitek,
piti je treba veliko toplih napitkov,
uživati vitaminsko hrano in dodatke,
blažiti povišano telesno temperaturo
in hujše bolečine.
Preventiva pred gripo je tudi zdrav
način življenja, gibanje na svežem
zraku, izogibanje zaprtim prostorom
in gneči, zračenje prostorov, redno
umivanje rok. Še vedno priporočamo
tudi cepljenje, saj se je izkazalo kot
učinkovita zaščita. Če se še niste cepili,
se lahko še odločite in se za cepljenje
naročite pri svojem zdravniku, saj je
na razpolago še nekaj doz cepiva.

Kdaj k zdravniku ?

Svojega izbranega zdravnika je potrebno obiskati, če bolezen traja (pre)
dolgo in se pojavijo še drugi znaki
poslabšanja (težko dihanje, bolečina
v prsih), saj lahko pride do zapletov
(bronhitis, pljučnica ipd.). Predvsem
naj se z zdravnikom posvetujejo bolniki s kronično srčno, pljučno ali kako
drugo boleznijo.
Zdravniki običajno priporočajo nekaj dni počitka in zgoraj omenjene
ukrepe. Obisk ambulante bo sicer potreben že zaradi morebitnega bolniškega staleža, nikakor pa ni potrebno
hiteti k zdravniku že prvi dan in takoj
ko zaznate prve znake bolezni. Vsekakor se za obisk predhodno naročite
in se izognite čakanju! V obdobju
povečane frekvence virusnih okužb
(epidemije) namreč prihaja do velike
gneče v čakalnicah, kar ne vpliva pozitivno na potek bolezni in povzroča
širjenje obolenja še na do tistega trenutka zdrave obiskovalce ambulante.
Zato ravnajte preudarno, zase in za
druge! III Vojko Mihelj
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

Zakoračili smo globoko v zimsko obdobje, ko so bolezni, kot sta prehlad
in gripa, kar redni spremljevalci našega vsakdana. Veliko ljudi nastanek
teh bolezni pripisuje hladnemu vremenu in prepihu, čeprav lahko zbolimo tudi v drugih letnih obdobjih, saj
gre v resnici za okužbo z virusom, ki
ima v zimskih pogojih nekoliko boljše
pogoje za razvoj. Čeprav je simptome
prehlada in gripe težko ločiti, je prav,
da jih znamo razlikovati in pravilno
preventivno in kurativno ukrepati.
Prehlad je najpogostejša virusna
okužba zgornjih dihal. Izoliranih je
že več kot 100 virusov, ki povzročijo
to nadležno bolezen, pri marsikom
kar večkrat na leto.
Bolezenski znaki za prehlad so posledica imunskega odgovora na okužbe z
virusom. Začnejo se 2–3 dni po okužbi
in se kažejo kot izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje, kašelj, vnetje žrela
in obnosnih sluznic, glavobol, splošno
slabo počutje … Ni nujno, da te znake
spremlja povišana telesna temperatura. Bolezenski znaki lahko trajajo
tudi 14 in več dni (večina ozdravi že
prej) in običajno minejo brez hujših
posledic. Le izjemoma se bolezen
lahko zaplete (bakterijske okužbe) in
takrat je potreben obisk pri zdravniku
in zdravljenje.
Za dvig odpornosti in blažitev simptomov je na razpolago precej pripravkov in zdravil brez recepta, vendar
moramo biti tudi pri jemanju teh previdni (preberite navodila, posvetujte
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ZASVOJENOST – IZBIRA MED ŽIVLJENJEM IN SMRTJO
Zasvojenost ima mnogo obrazov.
Kadar kdo omeni zasvojenost, pomislimo po navadi le na drogo.
Toda ljudje smo lahko odvisni tudi
od marsičesa drugega: od pijače,
alkohola, zdravil, televizije, računalniških igric ipd. Seveda nas najbolj prizadene in pretrese, ko zaradi
zasvojenosti od mamil umirajo
mladi. Sprašujemo se, zakaj? Kje
smo naredili napako? Kdo je kriv?
Ali bi lahko smrt preprečili? Toda
teh zakajev in vprašajev je takšna
množica, da težko najdemo prave
odgovore.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Kaj je zasvojenost
oz. odvisnost?
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Medicina uporablja štiri razlage:
• je bolezen, odvisnost od določene
psihoaktivne snovi;
• je psihofiziološki pojav, ki ga povzroči ponavljajoče se uživanje določene psihoaktivne snovi; vsi, ki te
snovi uživajo, ne postanejo odvisni;
ločiti moramo zasvojenost od uporabe – razlika je, da ljudje, ki niso
zasvojeni, prenehajo z uporabo, ko
je neka kriza mimo, zasvojen človek
pa izoblikuje življenjski slog, povezan z uporabo, in nazadnje izgubi
nadzor nad vsem;
• je telesna odvisnost, je fiziološko
stanje prilagoditve na rabo določene snovi; odtegnitev te snovi
povzroči odtegnitveno ali abstinenčno stanje, ki ga delno ali v celoti odpravi ponovno zaužitje enake
ali podobne snovi;
• je duševna odvisnost – je subjektiven občutek potrebe po snovi, s
katero se doseže določeni pričakovani učinek oz. se zmanjša znake
odtegnitvene krize.
Pri nas najbolje poznamo zasvojenost z drogami in alkoholom, ki sta
daleč najbolj nevarni, so pa še druge,
kot zasvojenost s cigareti, igrami na
srečo idr. Veliko odgovorov lahko
dobite pri nas.
Zato vabimo vse, ki imate probleme
z zasvojenostjo, njihove sorodnike,
svojce, prijatelje in vse, ki bi o tem
radi kaj več izvedeli, na pogovor in
obisk v naše društvo.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

Kdo smo?
Smo Društvo »POT« – pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in
njihovim bližnjim – Ilirska Bistrica,
ki ima med svojimi cilji predvsem
zmanjševanje škode na področju
nedovoljenih drog. Program deluje
v obliki dnevnega centra, ki je na
voljo zainteresiranim vsak delovnik
med 8. in 16. uro, po potrebi pa se
prilagodimo uporabnikom.

Kje se nahajamo?
Nahajamo se v Levstikovi ulici 3, v
Ilirski Bistrici (bivši prostori CSD).

Kaj delamo?
Uporabnikom nudimo vključitev v
različne oblike preživljanja prostega
časa. Vključitev omogoča razvoj socialnih spretnosti, povrnitev osebnih in
delovnih navad, sproščeno druženje
in zdravo preživljanje prostega časa. V
prostorih društva izvajamo likovne in
kreativne delavnice, terapevtske pogovore s posameznikom in s skupino,
gospodinjske in športne aktivnosti
ter druge prostočasne dejavnosti.
Dogajanje v dnevnem centru je odvisno od trenutnih potreb uporabnikov, ki se v danem trenutku nahajajo
na društvu. Dejavnosti so prilagojene potrebam naših uporabnikov –
vsakemu posebej.
Društvo izvaja predvsem nizkopražne programe, in sicer:
• terensko delo s »skrito populacijo«
uporabnikov nedovoljenih drog;
• spodbujamo vrstniško izobraževanje med uporabniki drog;
• svetujemo in informiramo o varnejšem, zdravju manj škodljivem
uživanju drog v okviru stacionarnih
in terenskih programov;
• objavljamo informativno in svetovalno gradivo s cilji zmanjšanja
škode;
• -vetujemo v zvezi z drogami in problemi odvisnosti;
• osveščamo o tveganjih pri uživanju
nedovoljenih drog preko elektronskih medijev – spletnih strani, s pomočjo predavanj in okroglih miz;
• izvajamo zamenjavo igel in drugega

materiala za varnejše injiciranje.

Poleg tega uporabnike informiramo
o obstoječih višjepražnih programih,
ki se izvajajo v Sloveniji in v tujini.
Posredujemo jim informacije o tem,
kakšni so pogoji za vstop v posamezni program, kako program poteka
in koliko časa traja. Pomagamo jim
tudi pri pridobitvi finančnih sredstev
za prevoz in ostale stroške.
Ena izmed pomembnih nalog društva je tudi preventiva. V okviru tega
skrbimo za preventivno izobraževanje pedagoškega kadra v osnovnih
šolah in gimnaziji, učencev in dijakov ter njihovih staršev.
Cilji našega programa so:
• informiranje uživalcev nedovoljenih drog, njihovih staršev in širše
javnosti o škodljivih posledicah uživanja nedovoljenih drog;
• vključevanje uporabnikov v dejavnosti prostega časa;
• spodbujanje uporabnikov pri iskanju zaposlitve in pri nadaljevanju
izobraževanja ali pri dodatnem izobraževanju in nudenju podpore;
• razvoj socialnih veščin;
• zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk posameznika;
• zmanjševanje škode pri tistih, ki
uporabljajo nedovoljene droge;
• svetovanje in pomoč staršem v stiskah, ki jih doživljajo ob odvisnikih
od nedovoljenih drog;
• socialna integracija uporabnikov
in podpora pri reintegraciji po zaključku programov višjega praga ali
po zaključku prestajanja zaporne
kazni.

Uporabniki in starši si lahko pri nas
sposodijo literaturo na temo zasvojenosti z nedovoljenimi drogami.
Zainteresirani lahko pri nas dobijo
brezplačne teste za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog v urinu.
Obiskovalci društva so se ob dnevu
odprtih vrat, ki je bil organiziran 26.
novembra 2008, pozitivno odzvali
na naše delovanje. Da bi bila zainteresirana širša javnost še bolje obveščena in osveščena o zasvojenosti,
vas vabimo k nam na obisk. III Društvo POT Il. Bistrica

Letovanje na Debelem Rtiču z Rdečim križem

V decembru 2008 smo na Območnem združenju Rdečega Križa Ilirska
Bistrica s sredstvi FIHO in »Peljimo
jih na morje« petim starostnicam iz
naše občine omogočili letovanje na
Debelem rtiču.
Udeleženci in udeleženke so svoje
občutke strnili v naslednjo zahvalo:
»Ko sedaj zapiramo zastor našega
bivanja, tu, v hotelu Bor na Debelem
rtiču, ne zapiramo resnice, da smo
preživeli teden dni čudovitega razpoloženja v pisani družbi upokojencev
iz več območnih združenj Rdečega
križa naše domovine.
Ob tej priložnosti se člani s hvaležnostjo v srcu spominjamo vodstev
območnih združenj, ki so nam omogočila, da smo kljub različnim osebnim tegobam in obremenjenostjo z
leti spoznali, da smo še vedno spoštovanja vredni ljudje. Ta občutek so
v nas pomnožili delavci hotela Bor na
Debelem rtiču, s svojim izjemno toplim in spoštljivim odnosom do prav
vseh nas. Vsakomur je bila iskreno
ponujena roka pomoči in prijazen
nasmeh.

Druga z leve stojijo: Mimica Surina, Jožica Knafelc, Ana Gržina in Mihela Princ,
druga z desne sedi: Milka Štemberger

Kako je imenitno, da človek dobi občutek vrednosti, da ni pomemben
njegov videz, pač pa spoznanje, da
delavci oziroma osebje hotela s čudovito in prelepo urejenim okoljem
človeku posvečajo izjemno pozornost in uslužnost ter tako vračajo
novih moči in vere vase, da nismo
zavrženi reveži. Pri tem mislimo na
strežno osebje, osebje na recepciji,
pa od delavk v kuhinji do izjemno pri-

dnih čistilk. Nikoli ne bomo nikogar
pozabili. Vsak dan jih lahko spremlja
občutek, da je z njimi naša iskrena in
srčna hvaležnost.
Zahvaljujoč se jim z vsem srcem, zaključujemo enotedensko bivanje na
Debelem rtiču z željo, da bi še naprej
širili lepoto, moč in vrednost človekoljubja.Hvala prav vsem, nihče ni
izpuščen!« III OZ RK Ilirska Bistrica
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DECEMBRSKE AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI
V mesecu decembru je Knjižnica
Makse Samsa otrokom, ki obiskujejo ure pravljic, omogočila ogled
lutkovne igrice Mojca in Kaličopko
v izvedbi Kaličopkovega gledališča.
Otroke je na koncu obdaroval tudi
dedek Mraz.
Da bi nam bil praznični december
čim lepši in domovi čim bolj okrašeni, sta knjižničarki Vlasta in Tamara v sodelovanju z dijakinjami
bistriške gimnazije 30. decembra
2008 v knjižnici pripravili zimske
ustvarjalne delavnice tako za otroke,
ki obiskujejo ure pravljic, kot tudi za
ostale otroke. Otroci so izdelovali
razne novoletne okraske, angelčke,
božičke, novoletne čestitke in pa
novoletne torbice. Vanje so izdelane izdelke lahko tudi pospravili in
jih veseli odnesli domov. III

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI V CERKNu

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 22.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!

CERKNO 2009

naši mladi in najmlajši

Ko v Cerkno smo prišli,
iz avtobusa smo popadali.
Prtljaga res bila je težka,
a ni izbrisala nam nasmeška.
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V petek, 9. 1. 2009, smo se 6. razredi OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske
Bistrice odpravili v zimsko šolo v naravi v Cerkno. Med vožnjo smo se
šalili, zato je pot hitro minila. Ko smo
prispeli, smo takoj odšli na smučišče. Po smučanju smo se odpeljali v
dolino in odšli v sobe, ki so bile zelo
lepe. Sledila je večerja in predavanje
o varnosti na smučišču.
Naslednje dneve smo preživeli zelo
aktivno: čez dan smo smučali, zvečer pa plavali v bazenu, zadnji večer
pa smo odplesali v disku. Hrana je
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2009

bila okusna in vreme je bilo kot naročeno.
Ocenjevali smo tudi urejenost sob.
V torek, na dan odhoda, smo še zadnjič smučali. Popoldne smo se vsi
utrujeni odpravili domov. Pred šolo
smo prispeli ob 19.30 in veseli pričakali starše.
To je bila res lepa šola v naravi in žal
nam je bilo, da se je tako hitro končala. III Nina in Rok Renko, OŠ Dragotina Ketteja

Smučali smo res lepo,
da še profesionalci se čudili so.
Nekajkrat smo tudi poleteli,
a ostali vsi smo celi.
Vendar to še ni bilo vse,
bazen nam ohladil je nogé.
Disko spet nas je ogrel,
z glasbo v ples nas zavrtel.
Iz Cerknega srečni smo prispeli,
saj smo veliko lepega doživeli.
V Cerknem res je b'lo lepo,
toži po njem se nam zelo.
Lara Dujc, Kristina Urh, Tadeja Ivančič in Eva Fatur iz 6.a razreda OŠ
Dragotina Ketteja
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www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

!
Akcija Paket izjemnih otvoritvenih ugodnosti in nagradna igra.

Pričakujte, da boste
odšli zadovoljni.
Nova poslovalnica Ilirska Bistrica, Kosovelova 2
V Ilirski Bistrici smo odprli novo poslovalnico SKB. Za nove stranke smo pripravili paket
izjemnih ugodnosti, odprtje nove poslovalnice pa smo proslavili z donacijo osnovni šoli in
vrtcu v Ilirski Bistrici.
Poslovalnica je odprta med delavniki od 8.30 do 12.00 in od 14.00 do 17.00 ure.
Veselimo se vašega obiska in obljubljamo, da boste odšli zadovoljni.
Letake z nagradno igro poiščite v poslovalnici Ilirska Bistrica.
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NAGRADNA KRIŽANKA
AVTOR:
DIMITRIJ
GRLJ

SLIKOVNO
DOPOLNILO

ANGLEŠKI
IGRALEC
(JAMES BOND)

1

TURŠKO
Ž. IME

RIMSKA
BOGINJA,
SATURNOVA ŽENA

NIZ. SLIKAR
(PIETER VAN)

SPOŠTLJIV
NASLOV ZA
STAREJŠO
ŽENSKO

CIKLON,
VRT. VIHAR

13

Črke na označenih poljih dajo
ime in priimek slovenskega pesnika, našega rojaka.
1

NOSILEC
IDEOLOGIJE

2

2
RIBIŠKA
SVETILKA

3

9

OBLAĆILA ZA
MOŠKE IN
ŽENSKE

4
MOD. GLASBA

MOŠKI
POTOMEC

5
VERNIK V MITE

11

3

NATRIJ

POSTAVA,
EKIPA

6

OCETNA MATICA
PREDLOG

LIBANON

DELOVNO
OBMOČJE

EVGENIJ
ONJEGIN

12

6

ALBANSKI
PESNIK (MURAT)

7

SOLI OCETNE
KISLINE

7
8
9

5
ANG. FIZIK
(WILLIAM)

10
PISATELJICA
MIHELIČ

IRENA AVBELJ

11

GRŠKA ČRKA

10
ČEŠKI PISATELJ
(ALOIS)

12
4

TEKM. PRI
STARIH GRKIH

8
NEDA
UKRADEN

13

Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel:
VEČERJO ZA 2 OSEBI V GOSTIŠČU DANILO
Geslo 8. nagradne križanke se glasi: ZDRAVJA IN SREČE POLNO NOVO LETO. Na uredništvo je prispelo 72 pravilnih rešitev.
Nagrado SERVIS SMUČI v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja VIDEOSPORT, servis
smuči in koles, Ilirska Bistrica, prejme: ANTONIJA ŠAJN, Knežak 13, 6253 Kne-

G O STIŠČ E S PR EN O Č IŠČI

žak
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ra zvedrilo

Geslo 9. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. februarja
2009.
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napovednik

Prireditve v februarju 2009
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Gledališka predstava »Južić in Juća«,
avtor: Marijan Tomšič, izvedba: KD Šavrini
in anka Šavrinke«

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

31. januar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Koncert pihalnih orkestrov »Kraške godbe«, Dom na Vidmu,
Nastopajo: Pihalni orkester Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica
Pihalni orkester Divača in Godbeno društvo
»V. Parma« Trebče

1. februar ob 17.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Tematski koncert učencev Glasbene
šole Ilirska Bistrica »Večer slovenskih
skladateljev«

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

4. februar ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

Potopisno predavanje o Indiji in Indoneziji
»Svet, ki izginja«,
predstavljata: Janez Matos in Petra Holc

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

5. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Otvoritev likovne razstave, Likovno društvo Dom na Vidmu,
Franceta Pavlovca Ilirska Bistrica, kulturni
Ilirska Bistrica
program: PS Kalina

6. februar ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Proslava ob Slovenskem kulturnem
prazniku, slavnostni govornik: župan
Občine Ilirska Bistrica Anton Šenkinc,
vodita Nataša Ujčič in Igor Štemberger

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

7. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Šov Zvezdam pojemo
v izvedbi Jožeta in Marjana

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

8. februar ob 16.00

Glasbena agencija M. U. V.

040/681 700
Bojan Oblak

Ples, pesem in igra v izvedbi KD Tuščak Bač, OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Gostje: Danica Pardo, FS Gradina

8. februar ob 17.00

KD Tuščak Bač in JSKD Ilirska 05/711 00 90
Bistrica
Igor Štemberger

Predstavitev starih bistriških razglednic
in eksponatov muzejske zbirke na Premu,
predstavljata: Damijana Hrabar in Ivan
Simčič, kulturni program: FS Gradina

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

12. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Predstavitev pesniške zbirke »Pet minut
blaznosti«, avtorica: Patricija Dodič,
predstavlja: Igor Štemberger

gostilna Tomex,
Ilirska Bistrica

13. februar ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Srečanje obmejnih pevskih zborov in
skupin

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

14. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica in
društvo Ahec Jasen

05/711 00 90
Igor Štemberger

Bistričani Bistričanom: Igor Muševič,
predstavlja: Tomo Šajn, kulturni program:
Glasbena skupina Nostalgija

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

17. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa, JSKD 05/711 00 90
Ilirska Bistrica in Društvo
Igor Štemberger
za krajevno zgodovino in
kulturo

Pustni karneval »Pust je pršu«

Ilirska Bistrica

22. februar ob 13.00

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

031/653 869
Vojka Lenarčič

Otvoritev likovne razstave slikarja
Jožeta Šajna,
kulturni program: Glasbena šola Ilirska
Bistrica

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

26. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava »Resnica boli«
avtor: Tone Partljič, izvedba: TKŠD
»Urbanščica« Vreme

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

27. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Koncert revije »Primorska poje«

Osnovna šola Toneta
Tomšiča, Knežak

28. februar ob 20.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko

Prem

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled spominske sobe Dragotina Ketteja

Prem

ogled po dogovoru

Oskrbnica Marija Dovgan

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

TIC Ilirska Bistrica
Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

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