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Tradicionalna prireditev Kmetijska tržnica, ki se je odvijala v soboto in nedeljo, 26. in 27. septembra, na kmetijskem
kompleksu Žabovca, je obiskovalcem
ponudila letos še posebej bogato ponudbo kmetijskih izdelkov in pridelkov.
Organizatorjem, bistriškemu Razvojnemu
centru in Občini Ilirska Bistrica, je v sode-

lovanju z Društvom za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom uspelo pritegniti skoraj 60 razstavljalcev, med njimi
34 ponudnikov kmetijskih proizvodov. Na
uradni otvoritvi prireditve v soboto pa sta
obiskovalce nagovorila župan Anton Šenkinc in predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS) Ciril Smrkolj.

uvodnik

Kljub za ta letni čas nadpovprečno toplemu in sončnemu
vremenu nam številni pridelki,
ki so jih kmetje ponujali na Kmetijski tržnici zadnji vikend v septembru, dajejo slutiti, da je tu
jesen. Letošnja Kmetijska tržnica
je ponudila res pester izbor proizvodov in če ste sončen konec
tedna izkoristili tudi za obisk tržnice, vam gotovo ni bilo žal. Če
ne prej, se je tokrat vsak lahko
prepričal, s kako bogato in pestro ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov se lahko pohvali
naša dežela pod Snežnikom. In
kar je najpomembneje, tudi kakovostno. Odziv kmetijskih in
drugih proizvajalcev ter gostoljubnost naših kulturnih društev
sta navdušila tudi predsednika
Kmetijsko gozdarske zbornice
Sloveije Cirila Smrkolja, ki je tržnico obiskal v soboto.
September pa ni samo čas kmetijskih pridelkov, ampak tudi
šolarjev, ki se v teh dneh po
brezskrbnih počitnicah znova
privajajo na šolske klopi. Letos
so jih na šolah in v vrtcih poleg
dobrodošlic, ki so jim jih pripravile skrbne učiteljice in vzgojiteljice, pričakale tudi številne
novosti in izboljšave. Čeprav je
letos število prvošolčkov nekoliko manjše kot prejšnja leta,
pa vrtci pokajo po šivih. In tega
podatka se veselimo vsi, saj kot
pravijo, na mladih svet stoji.

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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PRIZNANJA NAJZASLUŽNEJŠIM
KRVODAJALCEM
Letošnje, že 26. mednarodno srečanje krvodajacev iz Opatije, Reke,
sosednje Italije in bistriške občine,
ki se je odvjalo predzadnjo soboto
v septembru, je gostila območna
organizacija Rdečega križa Ilirska
Bistrica. Na osrednji slovesnosti so
podelili priznanja več kot 40 krvodajalcem jubilantom, ki so kri darovali že najmanj 40-krat.

Skladišče je sedaj bolj dostopno,
uporabnikom pa na enem mestu
lahko ponudijo tako hrano, kot
oblačila, šolske potrebščine, igrače,
bolniško posteljo in druge pripomočke. Kot je povedala Jožica Vidmar, sekretarka bistriške OO RKS,
se je skladiščna dejavnost bistriške
organizacije RK v zadnjem letu in pol
namreč zelo povečala in se še širi, in
sicer tako zaradi večjega povpraševanja kot tudi ponudbe blaga s strani

Posebna priznanja sta prejela Jadran Boštjančič (levo), ki je kri daroval kar 120krat in Boris Barba (desno), ki je kri daroval 110-krat

občanov, ki se zelo radi odzovejo na
zbiralne akcije. »Pri izvajanju skladiščne dejavnosti pa igrajo bistveno
vlogo prostovoljci, za kar se jim tudi
iskreno zahvaljujemo,« je poudarila
Vidmarjeva.
V popoldanskih urah pa so se gostje
zbrali na osrednji prireditvi, kjer so
podelili plakete več kot 40 krvodajalcem iz bistriške občine, ki so kri
darovali najmanj 40-krat. Posebno
priznanje pa sta prejela rekorderja
med krvodajalci Boris Barba, ki je
kri daroval že 110-krat, in Jadran Boštjančič, ki je bil darovalec krvi kar
120-krat. V zadnjih osmih do desetih
letih so na območju bistriške občine
zabeležili kar 700 krvodajalcev, med
temi pa je okrog 200 takih, ki redno
darujejo kri. To pomeni trikrat letno
ženske in štirikrat letno moški. Pridobiti pa želijo predvsem čim več

Krvodajalci jubilanti, ki so kri darovali najmanj 40-krat

mladih krvodajalcev. »Tudi sicer z
zadovoljstvom ugotavljamo porast
krvodajalcev v naši občini, med njimi
je tudi vse več mladih. Lansko leto je
prvič darovalo kri 25 dijakov in dijakinj naše gimnazije. Želimo si, da bi
nadaljevali po tej poti glede nato, da
so potrebe po krvi vsak dan večje,«
je povedala Jožica Vidmar.
Predsednica bistriške OO RKS Nadja
Baša se je v svojem nagovoru zahvalila »vsem, ki so darovali del sebe,
da bi pomagali drugim.« Krvodajalcem je čestital tudi župan Anton
Šenkinc, ki je srečanje tudi finančno
podprl. V nagovoru je poudaril pomen krvodajalstva kot posebnega
humanitarnega dejanja, ki rešuje
življenja, pohvalil pa je tudi delo bistriške organizacije Rdečega križa, še
posebno ob lanskem hudem neurju
s točo, ki je prizadelo bistriško občino. Sledile so čestitke in pozdrvne
besede številnih gostov, med njimi
predstavnika RKS Boštjana Novaka,
predstavniki krvodajalcev iz Opatije,
Reke in sosednje Italije, zbrane pa
je nagovorila tudi Branka Trbovič iz
transfuzijskega oddelka bolnišnice
Izola, kjer daruje kri tudi veliko prostovoljcev iz bistriške občine.
Druženje krvodajalcev iz treh dežel
se je zaključilo v sproščenem vzdušju
ob zvokih ansambla Lojzeta Bajca
s prijatelji, ki so se za to priložnost
odrekli honorarju in s to posebno
humanitarno gesto tudi prispevali k
uspešni izvedbi srečanja. III
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AKTUALN O

Tradicionalno druženje krvodajalcev in humanitarnih delavcev iz pobratenih organizacij Rdečega križa
iz Il. Bistrice in Opatije, ki uspešno
sodelujeta že več kot 30 let, se je sicer začelo že v dopoldanskih urah z
obiskom v bistriškem Domu starejših
občanov, kjer so jim pripravili prisrčen sprejem. Goste je pozdravila
tudi direktorica DSO Marica Šlenc
Zver, nato pa so si ogledali prostore
doma. Sledil je sprehod skozi staro
mestno jedro do novo urejenega
skladišča bistriške organizacije RK
pod Gimnazijo, kjer je predsednica
OO RKS Ilirska Bistrica Nadja Baša
predstavila skladiščno dejavnost, na
katero so v bistriški organizaciji RK
še posebej ponosni.
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BOGATA PONUDBA KMETIJSKIH
IZDELKOV IN PRIDELKOV
Tradicionalna prireditev Kmetijska
tržnica, ki se je odvijala v soboto in
nedeljo, 26. in 27. septembra, na
kmetijskem kompleksu Žabovca,
je obiskovalcem ponudila letos še
posebej bogato ponudbo kmetijskih izdelkov in pridelkov. Organizatorjem, bistriškemu Razvojnemu
centru in Občini Ilirska Bistrica, je
v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom uspelo pritegniti skoraj
60 razstavljalcev, med njimi 34 ponudnikov kmetijskih pridelkov in
izdelkov.
Stojnice so vabile s pestro ponudbo
sadja in zelenjave, od brkinskih jabolk in sliv do krompirja, zelja repe
in drugih za naše kraje značilnih
pridelkov, bogato izbiro medu in
medenih izdelkov, zelišč, sirov, gob,
zanimivih ročnih del in drugih izdelkov. Ker je bila tema letošnje Kmetijske tržnice obnovljivi viri energije,
so se predstavili tudi proizvajalci
kmetijske mehanizacije in drugih
naprav s tega področja. Na ogled so
bile peči na drva, pelete ali sekance,
biološke čistilne naprave, strelovod
in drugo.

AKTUALNO

Ob tem je potekala tudi degustacija
nekaterih tradicionalnih kmečih jedi,
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Na letošnji Kmetijski tržnici so se predstavili proizvajalci na temo obnovljivih
virov energije. Na ogled so bile peči na pelete, sekance in drva

kot je krompir v zevnici, ter prikaz
kuhanja žganja in mošta. V nedeljo
pa je bila na ogled razstava drobnice
in malih živali. Poskrbljeno je bilo
tudi za najmlajše, ki so v soboto rajali na živ-žavu s skupino Čuki. Članice Folklorne skupine Gradina so
za otroke pripravile tudi delavnico
peke kruha, pod vodstvom članov
KETŠD Alojz Mihelčič Harije pa so
otroci ustvarjali na temo jeseni.

Na stojnici s pridelki, ki so jih vzgojili sami, so se predstavili učenci, ki obiskujejo
kmetijski krožek na OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Košana
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Na uradni otvoritvi prireditve v
soboto sta obiskovalce nagovorila
župan Anton Šenkinc in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) Ciril Smrkolj, ki je
bil, kot je dejal, prijetno presenečen nad bogato ponudbo tržnice
in gostoljubnostjo organizatorjev.
Poudaril je, da je kmetijstvo eden
od pomembnih dejavnikov razvoja
vsake občine, in dodal, da se v
okviru KGZS trudijo, da je kakovost
pridelane hrane tudi preverjena.
»Lepo je videti občino, ki v tem
težkem času in kmetom nenaklonjenih pogojih vztraja, živi in se
razvija. Treba je razmišljati, kako
ljudem zagotovit pogoje za delo in
življenje na kmetiji,« je prizadevanja občine pohvalil Smrkolj.
Tudi župan Anton Šenkinc je dejal, da je prijetno presenečen nad
letošnjim odzivom ponudnikov,
kar je verjetno tudi znak, da se je
tržnica prijela in so jo ljudje vzeli
za svojo. Poudaril je, da je namen
tržnice predvsem promocija kakovostnih in zdravih domačih proizvodov, obenem pa spodbuda in
pomoč ponudnikom, ki imajo tako
priložnost za zaslužek in predstavitev svoje dejavnosti.

V kulturnem programu ob otvoritvi prireditve sta nastopili folklorna
skupina Gradina in skupina Bistrške
Škuorke. Prireditev se je zaključila
v nedeljo, ko so podelili priznanja
za najboljša žganja. Nastopil je tudi
ženski pevski zbor Novigrad – Citanova, kulturno društvo Tuščak z
Bača pa se je predstavilo z gledališko predstavo »Vaške klepetulje«.
Sledila je zabava ob zvokih harmonikašev in ansamblov Zapeljivke, Nostalgija ter ansambla Lojzeta Bajca.
Strokovni program v okviru letošnje
Kmetijske tržnice se je pričel že v
četrtek z delavnico na temo trženja
na kmetiji, ki jo je organiziral LAS
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom. Društvo
je v petek pripravilo tudi posvet na
temo povezovanja kmečkih tržnic
ob meji (več o tem na strani 23). V
soboto pa je v okviru prireditve potekala tudi seja Odbora za razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti pri
KGZS ter seja sveta KGZS, območne
enote Postojna.

Obiskovalci so lahko izbirali med bogato ponudbo kmetijskih proizvodov

Na ogled je bila razstava malih živali in drobnice

AKTUALNO

Na seji odbora za razvoj podeželja
in dopolnilne dejavnosti so obravnavali so problematiko odpadnih
vod na kmetijah z osnovno in dopolnilno dejavnostjo. Leta 2012 bo namreč stopila v veljavo zakonodaja, ki
kmetom nalaga ureditev te problematike. »Odbor bo prenesel vsebino
na območne enote KGZS, da bodo
uporabniki čim prej dobili uporabne
informacije in strokovne rešitve, ki
jim bodo omogočile ureditev tega
problema s tehnično ustrezno in
najcenejšo investicijo,« je pojasnila
Slavica Grobelnik, predsednica Odbora za razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti pri KGZS. III

Prikaz pridelave mošta

Zanimanje je pritegnila tudi ekološka čistilna naprava
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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V NOVO ŠOLSKO LETO S ŠTEVILNIMI
S prvim septembrom so se v šolske
klopi vrnili učenci. Teh je letos na
vseh sedmih osnovnih šolah v občini 911, med njimi pa je 85 otrok
med šolske klopi letos sedlo prvič.
Če je letošnja generacija prvošolčkov nekoliko manjša kot v preteklih letih, pa to vsekakor ne velja
za predšolske otroke. Ker je bilo v
vrtce vpisanih kar 69 otrok več kot
je bilo na razpolago prostih mest,
so se na Občini Ilirska Bistrica odločili, da odprejo kar štiri in pol novih
oddelkov vrtcev in tako zagotovijo
varstvo za vse predšolske otroke.

V Ilirski Bistrici je s prvim septembrom zaživel nov srednješolski program tehnik
računalništva, ki ga obiskuje 32 dijakov

AKTUALN O

V vrtcu pri OŠ Knežak so odprli dodaten oddelek, ki ga obiskuje 16 malčkov
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Dodatnega pol oddelka vrtca so pridobili tudi v OŠ Podgrad
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Dva nova oddelka odpirajo v enoti
vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča, en
oddelek so odprli v OŠ Knežak in pol
oddelka v OŠ Podgrad, občina pa je
podelila tudi koncesijo zasebnemu
vrtcu Antonina, ki deluje v okviru
bistriškega samostana šolskih sester
de Notre Dame. V letošnjem šolskem letu bo tako v vrtce vključenih
skupaj skoraj 400 otrok, kar je 63
odstotkov vseh predšolskih otrok v
občini. Ostalo pa bo celo nekaj prostih mest, predvidoma 12, in sicer
v vrtcu pri OŠ Antona Žnidršiča, v
vrtcu pri OŠ Knežak in OŠ Podgrora
Kuteževo ter v zasebnem vrtcu s
koncesijo Antonina.
Malčke smo na začetku šolskega leta
obiskali tudi mi in se prepričali, da se
v vrtu počutijo odlično. V OŠ Knežak
so, kot nam je pojasnila ravnateljica
Tea Gustinčič, dodaten oddelek uredili v učilnici prvega razreda, ki so ga
zaradi manjšega števila prvošolčkov
priključili drugemu razredu. Sicer pa
je že v teku izdelava projektne dokumentacije za razširitev vrtca, ki jo
občina načrtuje za prihodnje leto.
Tudi v Podgradu večjih prostorskih
težav pri odprtju dodatnega pol oddelka niso imeli, je pojasnil ravnatelj
Milan Dekleva. Igralnico za devet
malčkov so uredili v večnamenskem
prostoru s knjižnico, kjer so postavili
predelno steno, saj je v tem prostoru
pred leti že deloval vrtec, kasneje pa
so igralnico zaradi manjšega števila
otrok namenili za druge dejavnosti.
Večji poseg pa je bil potreben v
vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča, kjer
so prostor za dva dodatna oddelka
zagotovili s postavitvijo mobilne
enote, ki so jo priključili obstoječi
zgradbi vrtca. V mobilniku, kjer de-

PRIDOBITVAMI
lavci podjetja Trimo investment,
d.d., ki je dobavilo mobilno enoto,
zaključujejo z deli, bodo urejene tri
igralnice. Dve sta namenjeni novima
oddelkoma, v eno pa bodo preselili
oddelek, ki je trenutno zaradi prostorske stiske nameščen v večnamenskemu prostoru vrtca. Otroke
naj bi v novih prostorih sprejeli
predvidoma 20. oktobra. Z odprtjem
mobilnega vrtca bo zagotovljeno
varstvo za vse vpisane predšolske
otroke.

Razširjena šola in vrtec

V stari šolski stavbi so obnovili
vseh šest učilnic, igralnico, sanitarije in garderobe vrtca ter manipulativne prostore, zamenjali
so tudi salonitno strešno kritino
in okna, obnovili fasado in vhod
šole prilagodili za invalide. Trenutno se zaključujejo tudi dela pri
gradnji prizidka k obstoječi šolski
stavbi, v katerem bo na voljo dodatnih 430 kvadratnih metrov površine. V prizidku, ki bo učencem
in učiteljem na voljo že v drugi
polovici oktobra, bo urejena knjižnica, učilnici, zbornica, kuhinja
in tehnični prostori. Do konca
šolskega leta pa bo zgrajena tudi
telovadnica v izmeri 420 kvadratnih metrov. Vrednost celotne
investicije znaša kar 1,6 milijona
evrov, od tega bo 890.000 evrov
prispevala Občina Ilirska Bistrica,
690.000 evrov pa bosta sofinancirala Ministrstvo za šport in Fundacija za šport. III

Novost v tem šolskem letu je tudi zasebni vrtec s koncesijo, ki deluje v okviru
Zavoda šolskih sester de Notre Dame

V Jelšanah so se otroci razveselili prenovljene šole in prizidka

Mobilni vrtec v Ilirski Bistrici je že postavljen. V njem bosta prostor dobila dva
nova oddelka vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

AKTUALN O

Poleg obnove in razširitve šole v
Jelšanah je postavitev mobilne
enote vrtca največja investicija na
področju šolstva v letošnjem letu,
saj bo občina zanjo odštela okrog
210.000 evrov. Za nakup opreme
in drugih pripomočkov, potrebnih za delovanje novih oddelkov
vrtcev, pa bo občina namenila še
dodatnih 96.000 evrov. Novega
šolskega leta pa so se gotovo najbolj razveselili učenci in učitelji v
Jelšanah, kjer jih je pričakala povsem prenovljena šolska stavba.
»Starih šolskih prostorov skorajda nismo prepoznali. Šola je
svetla, prostornejša, lepša in bolj
prijazna,« je bila vesela ravnateljica OŠ Jelšane Branka Špende
Manič.
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Veličasten sprejem in medalja za Gorana
Najboljše uvrstitve slovenskih košarkarjev na dosedanjih evropskih
prvenstvih so se razveselili tudi v
Podgradu, od koder je doma reprezentant Goran Jagodnik. Dan po
vrnitvi s Poljske ga je na sprejemu v
Podgradu pričakalo dobrih 300 navijačev, kar ga je, kljub temu da je slutil, da se nekaj pripravlja, vendarle
presenetilo. Najprej sta ga objela
ponosna starša, ki sta si sicer ogledala zadnje tri tekme na Poljskem,
a ga tam nista uspela videti. Potem
ga je na odru pozdravil Branko Butinar ter mu v imenu prijateljev in
sovaščanov čestital, mlada športnika
pa sta mu okrog vratu obesila medaljo. »Ker nas ne briga ne FIBA, ne sodniki,« je razložil Butinar, na medalji
je zapisano: Za nas si evropski prvak!
Dolga je bila vrsta vseh, ki so Goranu
želeli stisniti roko, sam pa se je zahvalil za veličasten sprejem in slavje,
tako po domače, se je lahko začelo.

Košarkarju Goranu Jagodniku je za izvrsten dosežek čestital tudi župan Anton
Šenkinc, v rodnem Podgradu pa ga je pričakala množica navijačev

V petek, 25. septembra, pa je Gorana
Jagodnika sprejel tudi bistriški župan
Anton Šenkinc in mu čestital za izvrsten dosežek. Župan je poudaril, da
tak uspeh na športnem področju pomembno prispeva k promociji športa
med mladimi ter jim daje dodatno
motivacijo in zagon, da vztrajajo pri
doseganju svojih ciljev. Goranu pa
je zaželel še dosti uspehov v športni
karieri in predvsem trdnega zdravja.
III Mateja Rolih in Katja Kirn

AKTUALN O

Poslanci SDS obiskali bistriško občino
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Poslanska skupina SDS se je 14.
septembra v okviru obiska Južnoprimorske regije ustavila tudi v ilirskobistriški občini. Medtem ko sta se
predsednik SDS Janez Janša in vodja
poslanske skupine Jože Tanko podala
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

na slovensko Obalo, se je obiska na
Bistriškem udeležilo šest poslancev:
Rudolf Petan, Andrej Vizjak, Iztok
Podkrižnik, Darko Menih, Branko
Grims in Marjan Pojbič. V spremstvu
domačih članov stranke je poslance

najprej sprejel ilirskobistriški župan
Anton Šenkinc, nato pa so nadaljevali z obiskom na Območni obrtnopodjetniški zbornici.
Namen obiska poslanske skupine po
regijah je predvsem v seznanitvi s
problematiko in težavami, ki pestijo
posamezne občine, ter izmenjavi izkušenj pri reševanju le-teh. Gostitelji
so poslance seznanili tudi z dejstvom,
da je za razvoj bistriške občine nujno
potrebna izgradnja avtoceste, ki bi
občino povezala z osrednjo Slovenijo.
Poslanci so se strinjali, da je nujno
potrebo čim prej umestiti avtocestno
traso v prostor ter začeti s postopki,
ki so potrebni za izgradnjo avtoceste.
»Ti postopki so namreč precej dolgotrajni in ker se nahajamo v času recesije, je še toliko bolj pomembno, da
se umestitev nemudoma izvede,« so
povzeli stališče poslanske skupine. III

NOVI ČLANI OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE
ZAŠČITE ZAČELI Z AKTIVNOSTMI
Občinska civilna zaščita je v letošnjem letu doživela temeljito prenovo, kar bo pomembno prispevalo
k varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju bistriške občine. Novi člani občinskega
štaba civilne zščite so se v sredo, 9.
septembra, srečali na prvem uradnem sestanku, na katerem so se
seznanili z osnutkom odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter predlogom programa
dela za leto 2010.

Člane je na sestanku pozdravil tudi
župan Anton Šenkinc, ki je pojasnil, da so se pri formiranju civilne
zaščite odločili, da bo ta sestavljena
predvsem iz društev in organizacij,
ki že delujejo na tem področju ter
imajo ustrezne izkušnje in opremo.

Člani občinskega štaba CZ (z leve): Robert Tomšič, Iztok Ljubič, Tatjana Urbančič,
Anton Delost, Nada Čeligoj, Pavel Maurič in Luka Špilar

Kot je povedal Luka Špilar, strokovni
sodelavec za zaščito in reševanje
na Občini Ilirska Bistrica, je bilo v
letošnjem letu kljub neizdelanemu
programu izvedenih kar nekaj pomembnih dejavnosti na področju
civilne zaščite. Sprejet je bil sklep
o imenovanju poveljnika občinske
CZ in članov štaba, ki so tudi že razporejeni na seznam članov CZ pri
Upravi za zaščito in reševanje, v jeseni pa jih čaka še temeljno izobraževanje. V jesenskih mesecih naj bi
izvedli tudi tečaj za tri ekipe prve
pomoči. Podpisane so pogodbe o
opravljanju nalog zaščite in reševanja s prostovoljnimi društvi, ki delujejo v okviru CZ, nabavili pa so tudi

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

OBVESTILO

MOŽNOST DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA
SERVISA – MENTOR E-ŠOLE
Občina Ilirska Bistrica vabi k sodelovanju študenta/dijaka računalništva za
opravljanje dela mentorja E- šole.
Delo mentorja E-šole obsega: pomoč občanom pri uporabi interneta, IKT,
digitalne fotografije, uporaba Worda, Excela, PowerPointa, pisanje dopisov, prošenj, organizacija začetnih tečajev …
E-šola je locirana v gimnaziji Ilirska Bistrica. Delo poteka v popoldanskem
času od ponedeljka do petka, med 15.00 in 19.00 uro (20 ur/teden).
Možnost dela preko študentskega servisa ali s podjemno pogodbo.
Zainteresirani lahko oddajo pisne prijave do vključno 10. oktobra 2009,
na sedežu občine, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica. Kontaktna oseba: Zdenka Tomažič, tel. 714-13-61.

posebno napravo, t. i. pozivnik GSM,
ki omogoča obveščanje članov enot
prek GSM-aparatov. Trenutno potekajo še pogovori s podjetji v občini,
ki bi bila pripravljena nuditi ustrezno
opremo in storitve v primerih večjih
naravnih in drugih nesreč.
Člani štaba so se seznanili tudi z
okvirnim programom dela za leto
2010, ki ga mora potrditi še občinski svet. V njem so opredeljene
najpomembnejše dejavnosti, ki naj
bi se izvajale v naslednjem letu. To
so: popis opreme civilne zaščite v
skladišču, na podlagi katerega se bo
pripravilo seznam za dobavo manjkajoče opreme, imenovanje novih poverjenikov in njihovih namestnikov v
okviru krajevnih skupnosti, urejanje
evidence in vpis novih članov na seznam pripadnikov CZ, posodobitev
in priprava načrtov zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti na območju bistriške občine, vzdrževanje
sistema za javno alarmiranje, redno
sodelovanje z regijskim centrom za
obveščanje v Postojni ter z gasilskimi
enotami in ostalimi društvi, ki delujejo v okviru CZ, in drugo.
Člani štaba pa so se strinjali, da bo
potrebno do junija naslednje leto
pripraviti in sprejeti dolgoročno
strategijo razvoja občinske civilne
zaščite za obdobje petih ali celo desetih let. Občinskim svetnikom pa
naj bi predvidoma že prihodnji mesec predložili v obravnavo osnutek
odloka o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju občine Ilirska Bistrica. III
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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Občinski štab civilne zaščite (CZ), ki
obsega organe vodenja ter enote
in službe za zaščito, reševanje in
pomoč, po novem sestavljajo: poveljnik Anton Delost, namestnik poveljnika Luka Špilar in člani Robert
Tomšič za požarno varnost, Nada
Čeligoj za prvo pomoč, Robert Toman kot predstavnik policije, Pavel
Maurič za tehnično reševanje, Iztok
Ljubič za logistiko, zvezo in izvidovanje ter Tatjana Urbančič za odministrativne zadeve in poverjenike.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave
Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 04/06,
30.6.2006), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS št. 1/2009, z dne 09.01.2009), Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne
05.02.2008), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE
PRIREDITEV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V OKVIRU
OBČINSKEGA MESECA KULTURE V LETU 2010
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem
je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega
praznika v letu 2010.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 4.630 EUR.

2. Pogoji za prijavo:
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.

O BČINSKI o dmevi

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
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Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so
dolžni pri izvedbi prireditve:
• 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 prireditev sofinancirala Občina
Ilirska Bistrica.
• Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
• program, kakovost in obseg prireditve,
• višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku,
program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki o
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na
spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih
je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in
podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav:
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 2010 – MESEC KULTURE
– NE ODPIRAJ«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
02.11.2009 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. Prijave,
ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene
vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo 03.11.2009. Odpiranje prijav ni
javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija, ki jo
imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o
izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05
714 13 61.
Številka: 410-239/2009
Datum: 11.09.2009

ŽUPAN
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Na 27. seji občinskega sveta, ki je
potekala 24. septembra, so svetniki
obravnavali pripombe in sprejeli
predlagano idejno urbanistično rešitev za prometno ureditev območja
ob kompleksu Doma na Vidmu, OŠ
Dragotina Ketteja, Zdravstvenega
doma in stanovanjskih stavbah na
Gregorčičevi. Predlagana prometna
rešitev je nastala na podlagi potreb
po ureditvi prometa in parkiranja na
tem območju, kjer se nahaja pet za
občane pomembnih javnih objektov.
Pripombe so se zbirale med javno
razgrnitvijo, ki je potekala med 1.
in 31. julijem v prostorih Krajevne
skupnosti Il. Bistrica in v Knjižnici
Makse Samsa. Občinska uprava in
večina svetnikov je bila mnenja, da
dane pripombe (glede velikosti telovadnice in parkirišča ali rušitve
kulturnega doma) ne posegajo v
predlagano idejno rešitev, ampak se
nanašajo na podrobnosti, ki se bodo
reševale pri umeščanju posameznih
faz gradnje v načrt razvojnih programov občine, ob sprejemanju občinskih proračunov in izdelavi projektov.
Medtem ko ostale pripombe, ki so
se nanašale na urejanje pokopališča
in problem zalednih voda v Župančičevi ulici ter pozidavo Kampota, ne
sodijo v obravnavo te idejne rešitve,
ampak so del že sprejetega ureditvenega načrta za razširitev pokopališča
in ostalih projektov, ki se bodo še izvajali.
Svetniki so se seznanili s tremi možnostimi za ustanovitev redarske
službe, ki jo morajo občine zagotoviti
po Zakonu o občinskem redarstvu.
Prva možnost predvideva ustanovi-

tev lastnega občinskega redarstva ali
zaposlitev občinskega redarja, drugi
dve pa priključitev k enemu izmed
obstoječih medobčinskih redarstev s
sedežem v Postojni ali pa Sežani. Čeprav sta drugi dve varianti finančno
ugodnejši, saj v tem primeru država
občinam povrne 50 % sredstev za
delovanje, so se svetniki odločili za
ustanovitev lastne redarske službe. V
razpravi so poudarili, da bomo tako
pridobili tudi novo delovno mesto,
poleg tega pa bo redar v občini prisoten osem ur, medtem ko v ostalih
primerih prisotnost redarja ni stalna.
Ubčinska uprava bo tako pripravila
potrebno gradivo za ustanovitev samostojnega redarstva oz. zaposlitev
redarja v okviru občinske uprave.
Svetniki so sprejeli tudi letni program športa v občini za leto 2010,
na podlagi katerega bo občina objavila javni raazpis, v okviru katerega
bodo lahko za sredstva kandidirala
društva, ki izvajajo športno dejavnost
na območju bistriške občine. Skupaj
je za športne programe namenjenih
141.900 €, od tega največ, 70.670 €,
za športno vzgojo otrok, mladine in
študentov, za vrhunski šport okrog
4.500 €, za kakovostni šport 22.275
€, po 5.940 € je namenjenih za športno rekreacijo in večje mednarodne
prireditve ter prireditve občinskega
pomena, slabih 600 € za šport invalidov, 8.900 € za izobraževanje
in usposabljanje strokovnih kadrov
v športu, za vzdrževanje športnih
objektov pa je na voljo 23.120 €.
Občinski svetniki so se seznanili tudi
s poročilom o delovanju Komunalnega podjetja v lanskem letu, ki ga

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

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka: 7.00 - 19.00 ure;
sobote: 7.00 - 14.00 ure
DEŽURSTVO
delavniki in sobote: 19.00 - 21.00 ure
nedelje in prazniki: 9.00 - 11.00 ure
in 18.00 - 19.00 ure

je predstavil direktor Igor Maljevac,
in sprejeli sklep o razrešitvi Domna
Ujčiča dolžnosti člana predstavnika
Občine v Svetu zavoda OŠ Podgora
Kuteževo, na to mesto pa so imenovali Mirka Prosena. Svetniki pa so z
glasovanjem podprli tudi pobudo
Ada Barbiša, naj občinska uprava
pripravi gradivo glede izgradnje obvoznice in na eno od naslednjih sej
povebi predstavnike Direkcije za ceste, Ministrstva za okolje in Darsa. III

Poročilo o izvrševanju
proračuna v prvem polletju

Svetniki so se sznanili tudi s poročilom o izvrševanju proračuna
v prvi polovici letošnjega leta. V
tem obdobju je občina realizirala
5.285.823 € prihodkov, kar pomeni 25 % od načrtovane vsote,
in 5.374.911 € odhodkov, kar je 19
% načrtovanih sredstev. Presežek
odhodkov nad prihodki tako znaša
450.912 € in se pokriva iz sredstev
na računu iz preteklih let.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc, je nizka realizacija tako odhodkov kot prihodkov posledica
tega, da se je večina investicij na
področju cestne infrastrukture in
šolstva začela izvajati v poletnih
mesecih in bodo plačila realizirana v drugi polovici leta, prav
tako pa bo občina večino načrtovanih sredstev iz državnega proračuna prejela v drugi polovici
leta. Župan je poudaril, da občina
zaenkrat nima likvidnostnih težav,
zadolževanje pa načrtujejo v drugi
polovici letošnjega leta, in sicer v
višini 2.146.710 €.
Sredstva bodo namenili za ureditev parkirišča ob občinski stavbi,
ureditev industrijske cone, obnovo lokalne ceste Bač-Koritnice
in mostu na potoku Bistrica, ureditev ekoloških otokov, kanalizacije in čistilne naprave v Hrušici,
Podgradu ter Sušaku in Novokračinah, za občinski zbirni center, vodovod Visoki Kras in vodovod na
Baču, za ureditev bistriškega pokopališča, nakup objekta v TOK-u,
stanovanjsko gradnjo v Kosezah,
nakup objekta na Premu, mobilno
enoto vrtca, za rekonstrukcijo OŠ
Jelšane, sanacijo fasade OŠ Knežak in kotlarne v bistriškem vrtcu
ter nadgradnjo RTG.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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27. SEJA OBČINSKEGA SVETA
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
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Žrtve vojnega nasilja
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Žrtve vojnega nasilja spadajo skupaj
z vojnimi veterani in vojnimi invalidi
v eno od kategorij prebivalcev, državljanov RS, ki jim pripadajo posebne
pravice na podlagi tako imenovane
'vojne zakonodaje'. Najnovejša novela Zakona o žrtvah vojnega nasilja
(Ur. list RS št. 72/2009) še dodatno
razširja pojem žrtve vojnega nasilja
(ŽVN). Osnovni pogoj za pridobitev
tega statusa je kot doslej, da je oseba
državljan RS, mednje pa se sedaj prišteva tudi civilne osebe, ki so bile
izpostavljene nasilnim dejanjem ali
prisilnim ukrepom drugih oboroženih
sil, med katere se šteje enote NOV in
partizanskih odredov Jugoslavije ter
zavezniške enote protifašistične oziroma protinacistične koalicije. Zakon
sicer stopi v veljavo 4. oktobra 2009,
vendar se prične njegova uporaba s
1. januarjem prihodnjega leta.
Novi upravičenci do statusa ŽVN so
tako:
• osebe kot bivši italijanski vojaki,
ki so bili po kapitulaciji Italije odpeljani v ujetništvo; kar je seveda
aktualno za naše kraje;
• otroci, katerih eden izmed staršev je umrl, bil ubit ali pogrešan
zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih
ukrepov zgoraj navedenih drugih
oboroženih sil, vendar le če ni prostovoljno ali poklicno sodeloval z
agresorjem;
• oseba (in oseba rojena staršem v
teh okoliščinah), ki je v času od 6.
4. 1941 do 15. 4. 1945 kot begunec morala zapustiti dom zaradi
požiga, porušenja ali izropanja
hiše ali stanovanja, ki so jo povzročile druge oborožene sile in se
zato ni mogla vrniti na svoj dom
neprekinjeno najmanj tri mesece,
če ni prostovoljno ali poklicno sodelovala z agresorjem.
Pravice, ki jih bodo lahko novi upravičenci uveljavljali so enake tistim, ki
pripadajo dosedanjim upravičencem,
razen oseb navedenih v zgornji drugi
alinei novih upravičencev (otroci ...),
ki lahko pridobijo samo pravico do
vojne odškodnine po posebnem zakonu.
Po naših ocenah sicer ne pričakujemo
velikega števila vlog za pridobitev
statusa, saj gre za precej specifične
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kategorije in za naravni odliv starejše
populacije iz že precej oddaljenega
zgodovinskega okvira.
Pravice ŽVN so se prvič pričele urejati z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, ki je stopil v veljavo s 1. 1. 1996.
Zakon je bil večkrat dopolnjen, najpomembnejšo spremembo zakona
(predvsem za prebivalce našega območja) pa je prinesla novela zakona v
letu 1999. Po njej so lahko uveljavljali
status ŽVN begunci, ki so bili prisiljeni
zapustiti svoje domove zaradi požiga,
rušenja ali izropanja stanovanja in
se niso mogli vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece, ter
otroci, katerih eden izmed staršev je
bil ubit ali je padel, umrl oz. je bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB.
Dosedanji upravičenci so bili kot ŽVN
na kratko: izgnanci, taboriščniki, zaporniki, delovni deportiranci, interniranci, begunci, ukradeni otroci,
prisilni mobiliziranci, otroci, katerih
eden izmed staršev je bil ubit ali je
padel, umrl oz. je bil pogrešan zaradi
sodelovanja z NOB Slovenije, družinski člani osebe, ki je izgubila življenje,
umrla ali je bila pogrešana, osebe, ki
jim je bila odvzeta prostost s strani
organov JLA v času osamosvojitvene
vojne 1991, ter vojaški vojni invalidi
in civilni invalidi vojne.
Pravice, ki jih lahko upravičenci ŽVN
lahko uveljavljajo, so: zdravstveno
varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje, povračilo potnih stroškov,
priznanje pokojninske dobe, pravica
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, pravica do vojne odškodnine po
posebnem zakonu, doživljenjska mesečna renta, prednost pri dodelitvi
socialnega stanovanja.

Želite shraniti vaše
posnetke iz VHS kaset
na DVD?
Pokličite 031 649 277!

Skupno število upravičencev s statusom ŽVN je iz leta v leto naraščalo
– leta 1999 – 294, 2000 – 494, 2002
– že 1.511, 2006 – 2.100, 2009 –
1945 – in je bilo največje v letu 2006,
zdaj pa zaradi naravnega odliva upravičencev že počasi upada.
Status in pravice lahko uveljavljajo
državljani RS ne glede na rezidenstvo, torej kraj stalnega prebivališča.
Precej naših ljudi se je po vojni iz takšnih ali drugačnih razlogov izselilo
na razne konce sveta. V naših evidencah tako vodimo kot upravičence
ŽVN kar 278 oseb s prebivališčem v
tujini, od teh jih je največ v Avstraliji
(117), Hrvaški (73) in Kanadi (47).
Od leta 1996, ko smo pričeli z reševanjem vlog za pridobitev statusa in
pravic, sta bili nekako dve obdobji. V
prvem do leta 1999 smo rešili okrog
300 vlog, med katerimi so prevladovale vloge bivših internirancev,
izgnancev in taboriščnikov. Po uveljavitvi novele zakona v letu 1999 pa
smo v naslednjih letih prejeli v reševanje ogromno število vlog, med katerimi so bile tokrat najštevilčnejše
vloge beguncev, pregnancev in otrok,
ki so izgubili enega ali oba od staršev.
To so bile posledice in žrtve številnih
požigov naših vasi s strani italijanskega in nemškega okupatorja.
Pravica, ki so jo upravičenci ŽVN
najbolj uveljavljali, je doživljenjska
mesečna renta kot oblika delnega
materialnega zadoščenja ŽVN. Valorizira se tako kot pokojnine, izplačuje
se mesečno in znaša za vsak mesec
nasilja: za taboriščnika, ukradenega
otroka in zapornika 1,25 €, za izgnanca in interniranca 0,835 €, za
delovnega deportiranca in begunca
pa 0,501 €. III

MRLIŠKA VEŽICA V SABONJAH ŽE ZGRAJENA
V teh dneh v Sabonjah končujejo z
izgradnjo mrliške vežice na vaškem
pokopališču. S projektom za to pomembno pridobitev vaške skupnosti, ki šteje okrog 80 prebivalcev, se
je pred dvema letoma začel ukvarjati
tedanji predsednik vaške skupnosti,
sedaj že pokojni Stjepan Miše in ga
pripeljal vse do podpisa pogodbe z
izvajalci del, gradbenim podjetjem
Godina iz Kozine.
Ti so konec letošnjega maja začeli z
deli za izgradnjo vežice in ureditev
kanalizacije. Sama vežica, ki se nahaja ob vhodu na vaško pokopališče, poleg osrednjega prostora, kjer
bo ležal pokojnik, obsega še manjšo
poslovilno ploščad in shrambo. Levo
od vežice pa so na novo uredili še sanitarije in čajno kuhinjo, ki se nahaja
v obstoječem objektu pod pokopališčem. Trenutno zaključujejo z deli za
ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter strojnimi instalacijami.
Kot nam je povedal Drago Božič, ki
trenutno opravlja dolžnosti predsednika vaške skupnosti Sabonje, pogodbena vrednost del znaša nekaj

čez 61.000 €. Večji del te vsote bo financirala Občina Ilirska Bistrica v višini 51.730 €, ostalo pa bodo pokrili
iz sredstev, ki so jih zbrali s prispevki
vaščanov (po 80 € na člana gospodinjstva) v višini 6.711 €, 2.600 € so
prispevali različni donatorji. Okrog
6.000 €, potrebnih za nakup opreme
za vežico in čajno kuhinjo, naj bi
zbrali posebej, in sicer iz naslova

najemnine za grobove, medtem ko
naj bi okolico vežice uredil s pomočjo prostovoljnega dela, je povedal
Božič.
Božič pričakuje, da bodo gradbena
dela vključno z zunanjo ureditvijo
zaključena v oktobru, vežico pa naj
bi predali v uporabo še v letošnjem
letu. III

V Kuteževem, ki se vključno z
osnovno šolo na Betuli s pitno vodo
oskrbuje iz lokalnega vodnega vira,
so zaradi problemov z mikrobiološko onesnaženostjo vode na vodohran namestili klorator. S pomočjo
te naprave, ki deluje brez električne
energije na podlagi razlike v tlaku
vode, bodo rešili problem z bakteriološko onesnaženostjo vode.
Pred samo namestitvijo kloratorja pa
so na samem vodohranu, katerega
prostornina obsega sto kubičnih metrov vode, morali izvesti tudi obsežna
gradbena dela. Kot je povedal predsednik KS Kuteževo Rudi Celin, so pri
čiščenju vodohrana ugotovili, da je ta
v zelo slabem stanju. Tako so morali
najprej sanirati počeno ploščo, ki je
prepuščala površinske vode, urediti
hidroizolacijo, zamenjati dovodno
cev in drugo. Vrednost celotne investicije znaša okrog 17.000 €, pri tem
pa je bilo vloženih veliko ur prostovoljnega dela, saj so vaščani večino
gradbenih del postorili sami. Sredstva za izvedbo so zbrali s pomočjo
prispevkov vaščanov in iz vodarine.
»Bili smo zelo presenečeni, saj nismo pričakovali, da bo sama krajevna skupnost tako resno vzela in
tako kakovostno obnovila vodohran
v tako kratkem času,« je ob namesti-

tvi kloratorja povedal Ivan Sodnik iz
podjetja Valter, d.o.o., iz Radomelj,
ki je napravo dobavilo. Napravo sta
si ogledali tudi komunalna inšpektorica Karmen Pugelj in Andreja Rebec iz Zavoda za zdravstveno varstvo
Koper, ki redno izvaja mikrobiološke
in fizikalno kemične analize na lokalnem vodnem viru. Lani pa so izvedli
tudi razširjeno kemično analizo glede
na to, da se iz tega vodnega vira
oskrbuje tudi osnovna šola. »Izsledki
analize so pokazali, da so vsi para-

metri pod dovoljeno mejo, problem
je bila le mikrobiološka onesnaženost vode,« je pojasnila A. Rebec in
dodala, da bo s tem posegom tudi ta
problem odpravljen.
Ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo
Mirjam Vrh je izrazila veselje, da je
krajevna skupnost ukrepala hitro in
rešila problem s pitno vodo. Po čiščenju in dezinfekciji rezervoarja bo
tako sledilo obdobje poskusnega
obratovanja, ki naj bi ga izvedli enkrat v oktobru. III
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ČEZ MILIJON EVROV ZA OBNOVO
CESTNE INFRASTRUKTURE

V septembru se zaključujejo številne obnove lokalnih cest in druge
cestne infrastrukture ter sanacije
plazov na cestah, ki jih je poškodovalo obilno deževje lansko jesen.
Skupaj bo obnovljenih približno 3,6
kilometrov občinskih cest in ostale
infrastrukture, za kar bo bistriška
občina namenila čez milijon evrov.

Obnovljen odsek ceste od Koritnic proti Mašunu bo odslej varnejši

Nova pridobitev za Koritnice je tudi avtobusno postajališče

Predračunska vrednost del znaša
327.484 €. Investicijo bo sofinancirala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v
višini 272.950 €, preostanek pa bo
prispevala bistriška občina. Dela naj
bi bila zaključena v začetku oktobra.
Obnova omenjenega odseka ceste
poteka v sklopu 2. in 3. faze (od skupno desetih) rekonstrukcije lokalne
ceste med Koritnicami in Mašunom
v skupni dolžini 10,4 kilometra. V
letu 2007 je bil že obnovljen odsek
ceste v dolžini 750 metrov, preostali
del ceste pa naj bi obnovili postopoma v naslednjih letih.
Poleg tega pa so v Koritnicah veseli
še ene za vas pomembne pridobitve,
in sicer ureditve avtobusnega postajališča v naselju. Pogodbeni izvajalec Kopko, d.o.o., iz Pivke trenutno
zaključuje z gradbenimi deli, katerih
vrednost znaša skoraj 33.000 €, projekt pa v celoti financira Občina Ilirska Bistrica.

okolje in prostor
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Te dni se zaključuje rekonstrukcija
odseka lokalne ceste med Koritnicami in Mašunom, ki jo izvaja
gradbeno podjetje Primorje, d.d.,
iz Ajdovščine. Obnovili bodo 1600
metrov ceste in jo razširili na pet
metrov, uredili pa bodo tudi odvodnjavanje. Razširjene krivine bodo
omogočale srečevanje tovornjaka z
osebnim vozilom, kar bo prispevalo
k varnejši vožnji na tej turistično priljubljeni relaciji.

Nadvoz čez železniško progo pri Kilovčah je obnovljen
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Potem ko se je v mesecu juliju zaključila sanacija plazu na lokalni cesti
Mala Bukovica - Studena Gora, sta
se začeli tudi sanaciji plazov na lokalni cesti Harije – Soze (v naselju
Harije) in na lokalni cesti za Podbeže, ki sta že v zaključni fazi. Dela
izvaja Podjetje za urejanje hudournikov iz Ljubljane. Na cesti za Podbeže

pa bo ajdovsko Primorje preplastilo
še vozišče občinske ceste v dolžini
700 metrov. Okvirna vrednost vseh
del znaša 131.799 €, od tega bo večji
del sredstev, 107.916 €, sofinancirala
vladna služba za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, preostanek pa
bo prispevala bistriška občina.
V septembru so se zaključila tudi
gradbena dela pri obnovi nadvoza
čez železniško progo pri Kilovčah, ki
jih je izvajalo Primorje iz Ajdovščine.
Okvirna vrednost del znaša 181.526
€, večji del sredstev pa bo tudi v tem
primeru prispevala Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, in sicer v višini 151.267 €. S

Zaključila se je sanacija plazu na lokalni cesti Harije -Soze

tem so v celoti zaključena obnovitvena dela na lokalni cesti Pristavca
– Kilovče, na kateri je bil v letu 2008
že obnovljen odsek v dolžini 1570
metrov.

Po sanaciji plazu bodo na cesti za Podbeže preplastili še vozišče

Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

Te dni se zaključujejo tudi dela pri
obnovi mostu čez potok Posrtev na
cesti proti Brcam, katerih vrednost
znaša nekaj manj kot 60.000 €, in obnova 720 metrov dolgega odseka lokalne ceste med Kosezami in Veliko
Bukovico,katerih vrednost je 174.500
€. Trenutno je v teku še obnova odseka lokalne ceste za Podtabor v
dolžini 640 metrov, okvirna ocena
naložbe pa znaša 108.500 €. III

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

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

• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

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

05/711 06 84

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA

041/651 305

• 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
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VARNI PRED POŽAROM V TRETJEM
ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
Kot vsako leto je tudi letošnji oktober tematsko posvečen požarni
varnosti. Osrednja tema letošnjega
meseca požarne varnosti je požarna varnost starejših oseb.
Podatki kažejo, da je v primeru požara smrtnost starejših večja kot
med ostalimi, kar velja predvsem za
tiste, ki živijo sami, se težje gibljejo,
slabše slišijo ali vidijo. Starejše
osebe v primeru požara le-tega pozneje zaznajo in se ne morejo pravočasno umakniti na varno. Med
najpogostejšimi vzroki požarov v
domačem okolju so: nepazljivost
pri uporabi električnih naprav, njihova dotrajanost, poškodovana in
preobremenjena električna napeljava; kajenje v postelji; neočiščeni
in slabo vzdrževani dimniki idr.
Pomembno je, da se seznanimo o

nevarnostih v primeru požara, kako
ravnati in kaj storiti, da do požara
ne pride. Poskrbeti moramo, da površine okoli štedilnikov in peči ne
bodo založene ali neurejene. Med
kuhanjem se rajši ne oddaljujemo
od štedilnika. Vključenih grelnih
naprav in prižganih sveč nikoli ne
puščamo brez nadzora in jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi.
Peči, kaloriferjev, svetil in dimniških
cevi ne prekrivamo z oblačili, krpami ali papirjem. Ne uporabljamo
poškodovanih električnih naprav,
podaljškov in vtičnic.
V primeru požara moramo ukrepati
hitro in preudarno. Če naše življenje
ni ogroženo in gre za manjši požar,
poskusimo pogasiti požar z gasilnim
aparatom ali drugimi priročnimi
gasilnimi sredstvi (voda, pokrovka,
odeja). Če je v prostoru dim, si usta
pokrijemo z vlažnim robčkom. V
primeru večjega požara čim prej
zapustimo prostor in pokličimo telefonsko številko 112. Nikoli se ne
vračamo v zadimljen prostor, da bi
rešili živali, dokumente in druge vredne predmete.
Številko 112 pokličemo, če potrebujemo pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč ali druge reševalne

odmevi iz naših krajev

GASILSKI KROŽEK
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Uvodni sestanek bo v petek,
2. oktobra 2009 ob 18.00
v prostorih gasilskega
doma v Ilirski Bistrici.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spoznavanje gasilstva, gasilske opreme in tehnike
aktivnosti ob mesecu požarne varnosti
gasilska tekmovanja
osnove prve pomoči
reševanje kvizov
orientacija v naravi
izleti
športne in družabne igre
varstvo narave
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Vabljeni!

službe. Številko 112 lahko brezplačno kličemo s stacionarnega ali
mobilnega telefona (tudi če je račun
prazen) v vseh državah EU.
V PGD Ilirska Bistrica bomo v mesecu oktobru namenili več pozornosti starejšim. 1. in 16. v mesecu
bomo v času sejma na Placu predvsem starejšim občanom in občankam posredovali informacije, kako
ukrepati v primeru požara. V Ilirski
Bistrici imamo tudi ustanovo, ki je
namenjena samo starejšim. Med
drugim bomo meseca oktobra
obiskali Dom starejših občanov in
oskrbovance seznanili o ravnanju
v primeru požara. III Špela Brožič,
PGD Il. Bistrica

Oktober – mesec
požarne varnosti
Pred vrati je mesec oktober, ki ga v
gasilskih vrstah poznamo kot mesec
požarne varnosti. Vsako leto v tem
mesecu gasilci opozarjamo na različne nevarnosti vsakdanjega življenja in tako je letos osrednja tema
požarna varnost starejših oseb, ki so
bodisi v domovih starejših občanov,
v domači oskrbi ob pomoči svojcev
in raznih služb oz. živijo sami. Naslov
letošnjega meseca požarne varnosti
je »Varni pred požarom v tretjem
življenjskem obdobju«, zato bodite pozorni na plakate ter zloženke
o omenjeni temi, kneški gasilci pa
bomo poskrbeli še za dan odprtih
vrat, pokazno vajo ter razne druge
spremljajoče dejavnosti. Za dodatne informacije se lahko obrnete
na spletne strane www.sos112.si,
www.szpv.si in www.gasilec.net. III
PGD Knežak

že 30 let skrbijo za
varstvo in vzgojo ptic
Društvo za varstvo in vzgojo ptic
Snežnik Ilirska Bistrica v letošnjem
letu praznuje 30-letnico ustanovitve in aktivnega delovanja društva.
Pomemben jubilej so obeležili 12.
septembra s prireditvijo na Ratečevem Brdu, kjer so se zbrali številni člani in podporniki društva.

Društvo se ukvarja tudi z varstvom
zunanjih ptic in na tem področju

Člani Društva za varstvo in vzgojo pticf Snežnik so 30-letnico društva obeležili s
slovesnostjo na Ratečevem Brdu

veliko sodelujejo tudi z mladimi, za
katere prirejajo razne likovne in literarne natečaje na temo varstva ptic,
s pomočjo katerih osveščajo mlade.
V društvu pa pozornost posvečajo
tudi družabnim srečanjem in izletom na razne razstave. Kot je poudaril Jože Rolih, pa društvo v vseh teh
letih uspešno sodeluje tudi z Zvezo

24. in 25. oktober
sobota, 24. oktobra
NE ME JUGAT
VLADO KALEMBER

nedelja, 25. oktobra, od 13. ure
•
•
•
•
•

kulturni program
razstava gob
pestra ponudba gobjih jedi
posebno presenečenje GOBJA PITA VELIKANKA
od 14. ure dalje zabava z ANSAMBLOM BRATOV POLJANŠEK

Program bodo popestrila tudi sodelujoča društva in posamezniki s svojo
ponudbo.
Prireditev se bo odvijala pod velikim ogrevanim šotorom.
VSTOPNINE NI!

Lepo vabljeni!

društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije, kar je pomembno vplivalo na
delo in dosežke društva.
Predsednik Zveze društev Iztok Cilenšek je bil tudi gost na slovesnosti,
kjer je nagovoril prisotne. Poudaril
je, da je društvo že ob svoji ustavovitvi začrtalo pravilno pot, vseskozi
pa so vzgajali tudi kader, ki je plodno
deloval v vseh organih zveze. Kar nekaj članov bistriškega društva je namreč delovalo tudi v predsedstvu in
drugih organih zveze. »Z društvi kot
je bistriško, se nam za prihodnost
tega lepega hobija ni treba bati,« je
zaključil Cilenšek.
Članom društva je ob visokem jubileju čestital tudi župan Anton Šenkinc in jim zaželel, da bi pri svojem
delu vztrajali še naprej. Poudaril je,
da je ta visok jubilej še toliko bolj
pomemben, ker ga obeležuje društvo, ki sicer v medijih ni veliko izpostavljeno in zato njihovi uspehi
dostikrat ostanejo skriti javnosti.
Zbrane je pozdravil tudi podpredsednik društva Ivan Šuštar, ki ga z
društvom veže prav posebna vez,
saj ga je vodil vse od ustanovitve do
leta 2002, ko je vodenje prevzel Jože
Rolih. Slovesnost so popestrili tudi
s kulturnim programom, v katerem
sta nastopili Hana in Pia Jenko ter
harmonikar Marin Prodl. III
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odmevi iz naših krajev

Predsednik društva Jože Rolih je
zbranim predstavil tudi kroniko, ki
so jo ob tej priložnosti izdali v posebni brošuri. V njej je ob številnih
fotografijah in dokumentarnemu
gradivu predstavljena pot, dosežki
in delovanje društva od ustanovitve
leta 1979 pa vse do danes. Društvo
je bilo v vseh teh letih uspešno tako
na organizacijskem kot na tekmovalnem področju. Organizirali so številna društvena tekmovanja in dve
državni prvensti, gostili so številne
razstave in se udeleževali tekmovanj
na regijski, državni in svetovni ravni,
kjer so dosegali vidne uspehe.
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70. OBLETNICA KRONANJA MARIJINE PODOBE
Na Sozah vaški praznik oz. shod
praznujemo 8. septembra na mali
šmaren, praznik Marijinega rojstva.
V vaški cerkvici je bila peta sv. maša,
ki jo je vodil g. Ivan Premrl. Ta dan
vaščani Soz ne delamo na zemlji ali
težjih fizičnih del. Letos je bilo še
posebno slovesno, saj obeležujemo
70 let od kronanja Marijine podobe
v romarski cerkvi na Sozah.
Leta 1938 je domači duhovnik g.
Milan Grlj, velik rodoljub, pretihotapil podobo brezjanske Matere božje
iz Jugoslavije prek rapalske meje,
skrito pod sedežem vlaka. Harijski
verniki so iz Harij Marijino podobo
peš prinesli na Soze v vaško cerkev,
ki so jo na pobudo duhovnika Grlja
zgradili domačini, in jo postavili na
oltar. Naslednje leto so Marijino podobo, ki jo je duhovnik Grlj v svojih
pridigah večkrat imenoval Marija
Pribežnica, tudi okronali.

odmevi iz naših krajev

Ob tej priložnosti je KETDŠ Alojzij
Mihelčič v sodelovanju z bistriškim
numizmatičnim društvom izdalo priložnostni poštni žig s podobo brezjanske Matere božje, ki ga je izdelal
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70. obletnico kronanja Marijine podobe so na Sozah počastili tudi z blagoslovom
nove bandere

g. Matjaž Penko, in ste ga na mali
šmaren lahko odtisnili na pošti v Trnovem. Izšli sta tudi dve spominski
dopisnici z dotiskom. Med 8. in 15.
septembrom je bila na trnovski pošti
na ogled tudi razstava Verski motivi
na znamkah in celinah Pošte Slovenije, iz zbirke člana Primorskega numizmatičnega društva Ilirska Bistrica

KULTURNO DRUŠTVO OSTROŽNO BRDO
PRIJAZNO VABI

NA LIKOVNO USTVARJALNICO
»JESENSKE PODOBE BRKINOV«
V SOBOTO, 3. OKTOBRA 2009, OB 9.00 URI
NA OSTROŽNEM BRDU (PRI CERKVI)
RAZSTAVA IZDELKOV BO PO 14.00 URI.
VESELIMO SE SKUPNEGA USTVARJANJA.
Prijave po tel. 041 342 758 ali e-pošti kulturno.drustvo.ostrozno.brdo@
gmail.com

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Vojka Čeligoja.
Osrednja slovesnost s sv. mašo pa je
potekala v nedeljo, 13. septembra,
na Sozah, kjer so obiskovalci lahko
odtisnili žig s podobo brezjanske
Matere božje na dopisnico, razglednico in podobico. Maši, ki jo je
vodil kaplan Martin Šuštar, je sledil
kulturni program, ki ga je oblikovala
ga. Alenka Penko, vodili pa sva ga
skupaj. Ga. Penko je s pomočjo domačinov izdelala brošuro, ki govori
o romarski poti na Soze in prikazuje
pomembne dogodke za podružnico
cerkvico.
Največja pridobitev za vernike je
blagoslov bandere, ki so jo po zamisli g. Tonja Janežiča in g. Nedeljka
Dolgana izdelali v bistriškem Varstveno delovnem centru. Na eni
strani je podoba Matere Pribežnice,
ki naj nam pomaga sleherni čas (podobo Marije v ozadju dopolnjuje
panoramska slika Soz), na drugi pa
podoba sv. Jožefa, ki prosi za nas.
Sliki sta delo slikarke Sonje Munih.
V imenu vaščanov Soz se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali, da
je slovesnost potekala brezhibno.
Zahvaljujemo se tudi Cerkvenemu
pevskemu zboru, Krančovim, Malobukovčanovim, KETDŠ Alojzij
Mihelčič, DSO-ju, g. Janežiču in g.
Dolganu, g. kaplanu in vsem vernikom, ki so se udeležili sv. maše. III
Alenka Dolgan

št. 11
1 IIII leto 21
Ilirska Bistrica,
30.9.2009
31.12.2008

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), 1., 2., 3. in 13. člena
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110,02,
97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05,
93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11.
člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 21. seji dne 22.9.2009, na 27. seji dne 24.9.2009,
sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
parc. št. 713/2 – travnik 68 m2
parc. št. 713/3 - travnik 44 m2
parc. št. 903/3 - travnik 23 m2
parc. št. 902/2 - travnik 6 m2
parc. št. 1081/2 – travnik 67 m2
parc. št. 1130/2 – travnik 13 m2
parc. št. 831/2 – travnik 31 m2
parc. št. 830/2 - travnik 85 m2
parc. št. 701/4 - travnik 10 m2
parc. št. 710/2 - travnik 82 m2
parc. št. 714/2 - travnik 45 m2
parc. št. 715/2 - stavbišče 37 m2
parc. št. 1131/2 – travnik 5 m2
parc. št. 843/2 - travnik 155 m2
parc. št. 1128/2 – pašnik 68 m2
parc. št. 717/2 - travnik 59 m2
parc. št. 721/2 - travnik 17 m2
vse k.o. Topolc

II.

III.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 371-102/2009
Datum: 24.9.2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog sklepa
Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 21. seji dne 22.9.2009, na svoji 27. seji,
dne 24.9.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1571/5 – cesta v izmeri 43 m2, k.o. Jablanica, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-41/2008
Datum: 24.9.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ dipl. ekon.
Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine
Ilirska Bistrica.
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), 1., 2., 3. in 13. člena
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110,02,
97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05,
93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11.
člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 21. seji dne 22.9.2009, na 27. seji dne 24.9.2009,
sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
parc. št. 2125 – travnik 12 m2
- gozd 134 m2
parc. št. 1285/4
parc. št. 1285/2
- travnik 202 m2
parc. št. 2128/6
- travnik 43 m2
parc. št. 2128/4
- travnik 51 m2
vse k.o. Trpčane

II.
Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine
Ilirska Bistrica.
III.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 371-103/2009
Datum: 24.9.2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.
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DRUŽENJE BISTRIŠKIH KINOLOGOV
Prvo soboto v septembru smo imeli
člani Kinološkega društva Ilirska Bistrica tradicionalno društveno srečanje. Skupaj z našimi kužki smo
se v popoldanskih urah zbrali na
vadbišču Črne njive. Vreme nam jo
je sicer nekoliko zagodlo z nenadno
ohladitvijo, kar pa je bolj motilo nas
kot naše pasje ljubljence. Srečanje je
potekalo v prijetnem in sproščenem
klepetu in igri psov. Poskrbljeno je
bilo tudi za pijačo in prigrizek. Sledila je družabna igra, v kateri pa so
bile vloge vodnik – pes zamenjane.
Vodniki so morali ob prisotnosti psa
premagovati ovire, pri čemer so se
zelo izkazali.
V septembru je pričela z delom tako
imenovana »mala pasja šola«. Dobivamo se ob nedeljah dopoldan na
vadbišču na Črnih njivah, kjer se lastniki psov oz. vodniki seznanjajo s
skrivnostmi vzgoje psov, njihovo socializacijo med ljudmi in sovrstniki,
s katerimi se občasno srečujejo na
sprehodih. Mala pasja šola je namenjena psom v starosti od tretjega
meseca do enega leta. V prvih me-

secih življenja je namreč izredno pomembno, kakšne vzgoje bo deležen
mlad pes. V tem življenjskem obdobju pes oblikuje svoj karakter, ki je
lahko toleranten do drugih psov in
domačih živali, ki zaupa ljudem in ni
agresiven. Lahko pa zaradi napačne
vzgoje postane težko obvladljiv ali
celo agresiven do lastnika in članov
družine.
Člani kinološkega društva si prizadevamo, da bi čim več lastnikov psov

pridobilo osnovno kinološko znanje
in sposobnost vzgajanja psov in obnašanja v urbanem okolju. Zato vabimo vse lastnice in lastnike mladih
psov, da se nam pridružijo na naših
srečanjih. Vse informacije o poteku
šolanja, vpisu in pogojih lahko dobite po tel. s številkama 041 714 386
(Marko) ali 031 273 735 (Dejan). Psi
vseh pasem, z rodovnikom ali brez,
pa tudi mešanci so skupaj s svojimi
lastniki dobrodošli na vseh naših
srečanjih. III Marko Šenkinc

UPOKOJENCI ODKRIVALI LEPOTE POSOČJA

Lepote naše dežele večkrat letno
zvabijo bistriške upokojence na
oglede. Tako so sredi avgusta obiskali Posočje. Pot jih je ob krajših
postankih v Novi Gorici, kjer so se
ustavili tudi na znamenitem »Evrop-

skem trgu«, vodila ob bistri Soči in
Koritnici vse do Loga pod Mangartom. Po ogledu vasi in pokopališča
iz 1. svetovne vojne (slika E. Maraža)
so se odpeljali do na novo urejene
trdnjave Kluže, si jo ogledali in se

»Čin, čin, čin Drežnice, kje so kozice …« je zadonela znana ljudska,
ko so se po dokaj strmi poti bližali
čudoviti gorski vasici Drežnica. Močan vtis nanje je naredila mogočna
cerkev in lepo urejena vas. Po odmevni TV-oddaji o snemanju prvega
slovenskega celovečernega filma Na
svoji zemlji so si ob tej priliki želeli
ogledati Grahovo, Koritnico, Bačo
in druge kraje, kjer je film nastajal.
Baška grapa je resnično čudovit kraj
in naravna kulisa oživljenim dogodkov tistih slavnih dni, le cesta je za
vožnjo z avtobusom pretesna in nagibanje nad prepadi dviguje adrenalin.
Konec dober, vse dobro. Zadovoljni,
polni novih doživetij in obnovljenega znanja iz zgodovine in zemljepisa smo se vrnili domov. Saj veste
– ljubo doma … III AČ
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sprehodili po predoru pod hribom
ter nadaljevali pot do Kobarida ter si
ogledali znameniti Kobariški muzej.
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Stare slike pripovedujeo ...
V časih pred televizijo, še bolj pa
pred vojno, ko so bili v uporabi le
redki avtomobili, se je življenje v
Bistrici odvijalo počasi. Za ženske
je bilo edino razvedrilo obiskovanje nedeljskih maš, možje in fantje
pa so se obvezno ustavili v eni (ali
v več) od številnih gostiln. Samo v
Bistrici jih je obenem bilo odprtih
okrog 20. Večina izmed njih je gostom lahko postregla s toplo malico
(tripe, golaž – tudi konjski), kosilom
in večerjo, vse pa pospremila z dobrim vinom. Ne gre pozabiti na dobro pivo (pir) znamke Dreher, ki ga
je Frane Dekleva - Čepinarjev razvažal za lastnika skladišča – podjetnika
Alberta Domladiša - Vencinovega.
Med leti 1938 in 1942 pa so gostilne
lahko ponudile tudi pivo Dormisch
iz Vidma (Udine), ki ga je po sporu
in razhodu z gospodarjem Domladišem začel sam prodajati Frane Dekleva. Predstavništvo Dormischa v
Opatiji je vodil g. Bernabeo, ki je finančno in poslovno podpiral novega
podjetnika.
Slika prikazuje nedeljsko balinanje

v gostilni pri Hlistovih. Prostor za
balinanje je bil na dvorišču pred Hlistovo »kovačijo«. Prostor so Hlistovi
imenovali kovačija, čeprav ni bila
več v uporabi. Menda je delovala v
prejšnjih rodovih. Na fotografiji so
(z leve): Milan Škrabolje - Gurkotov,
nepoznan, nepoznan, Rudolf Kopriva - Padarjev, Anton Tomšič - Trljtov, Aleksander Milostnik - Petehov,
Tone Kopriva - Padarjev, Johan Tom-

šič - Hlistov (lastnik žage, gostilne
in prostora kovačije), Tone Valenčič
- Uobrov, nepoznan. V ozadju pri
vodnem vretenu stoji mladi Tone
Hodnik - Mehlinov, kasnejši lastnik
žage po toku navzgor.
Če kdo prepozna na sliki »nepoznane«, naj sporoči imena na uredništvo.III Vitomir Dekleva

odmevi iz naših krajev

MALIBUJEVCI Z “MEZINČKOM” OSVOJILI POSLUŠALCE
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Tako, zaključil se je še zadnji festival
letošnjega leta. Samo še promocije
in podobne zadeve bodo v igri do
spomladi ... Precej turobno vreme, ki
nas je sprejelo v štajerski prestolnici,
je znak, da se že začenjajo jesenski
dnevi. Približno tri četrtine dvorane
SNG Maribor je bilo zasedene, ko se
je začela narečna popevka.
Gospa Lara P. Jankovič je svoje
delo odlično opravila, kot vedno z
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

dobršnim delom zdrave seksualne
poante, ki vedno začini takšne in
podobne prireditve. Konkurenco je
težko ocenjevati, vsekakor pa me je
med vsemi najbolj navdušila Anita
Kralj, najmanj pa Domicelj in Gašper
Rifelj.
Naš Malibu je bil kot vedno nekaj
posebnega, tudi Jožetu gredo vse
čestitke. Vendar je bila tokrat štajerska naveza premočna in Malibujevci

so zasedli odlično drugo mesto po
teleglasovanju. Baje da so telefonske linije nekaj zafrkavale Koćance
– vendar verjamem, da je bil to le
slučaj zaradi oblačnega, vlažnega in
turobnega vremena. Vsekakor je bil
Mezinček lepo sprejet in kaže, da
se bo veliko vrtel v etru, le za Radio
Ognjišče dvomim, da bi ga vzeli.
Po festivalu smo se dobili v zgornjem
nadstropju, kjer so Štajerci res lepo
poskrbeli za pogostitev in urica je
minila ob prijetnem vzdušju in kramljanju. No, naj zaključim še z nekaj
svojimi mislimi in opažanji: glede na
to da je edino kapital postal vsemogočna vrednota dandanašnjih dni,
ozadja ljubezni preveč očitna ter da
je stanje duha tam, kjer je ... upajmo,
da sčasoma tudi še teh par velikih
festivalov z renomejem in zgodovino
ne bo pristalo na ravni MMS in banan. Sicer pa večina ljudi, sploh tistih
še izpred konca Jugoslavije, verjame,
da so najlepše pesmi tako ali tako že
vse napisane ... So res?! III MV

KLUB HARMONIKA V KASTAVU

Klub harmonika
Ilirska Bistrica
vabi na

KONCERT OB 10-LETNICI
USTVARJANJA NIKA POLESA

Nastopili bodo: Primoski fantje
– Igor in zlati zvoki – ansambel
Ottavio Braiko – ansambel Javor
– ansambel MOS – Helena Blagne
(imitatorka Meta Eržičnik) – kvartet Utrip – virtuozi na frajtonarci
in drugi.
Prireditev bo vodil Peter Poles.
Vstopnice bodo na voljo tudi v
Ilirski Bistrici v agenciji OAZA od
5. do 12. oktobra. Cena 5 evrov.
NIKO POLES, doma iz Ritomeč pri
Gradišču, je član Kluba harmonika
iz Ilirske Bistrice že od samega
začetka. Igra v ansablu Navihani
lisjaki. Njegov največji uspeh je
osvojitev naslova absolutnega
svetovnega mladinskega prvaka v
igranju na diatonično harmoniko.

Nastop članov bistriškega Kluba harmonika: Matic Štavar, Niko Poles, Martin
Šabec in Tomaž Boškin

V Kastavu na Hrvaškem je 6. septembra potekala prireditev pod
imenom SA AMUNIKOM VA KASTVE. Prireditev organizira lokalno
društvo v sodelovanju z občino in
lokalno turistično agencijo že šestič
zapored in je del skupnega projekta,
ki so ga poimenovali »Kastavsko kulturno ljeto«. Tudi letos so se druženja udeležili člani Kluba harmonika,
ki že vrsto leto let sodeluje z organizatorjem. Potrebno je povedati, da
je bilo to mednarodno srečanje, ki
je združilo predstavnike iz Slovenije,

Makedonije, s Hrvaške, Slovaške, iz
Italije in Srbije.
Domače barve je Klub harmonika
zelo uspešno zastopal, saj so fantje
in dekleta poželi največje aplavze,
poleg tega pa smo v klubu prejeli
priznaje organizatorja za dolgoletno
uspešno sodelovanje in promocijo
slovenske narodne glasbe ter frajtonarce na Hrvaškem.
Priznanje je klubu predal vodja organizacijskega odbora in predsednik
udruge g. Ivica Nemec. III Zorko Šabec

odmevi iz naših krajev

16. 10. 2009 ob 19.00 v modri
dvorani pri OŠ v Hrpeljah

KONCERT OB 20-LETNICI

SKUPINE MALIBU

SOBOTA, 24. OKTOBER
ob 18.00 URI

ŠPORTNA DVORANA
OŠ AŽ ILIRSKA BISTRICA
Glasbeni gostje:
• ŠTIRJE KOVAČI
• FANTJE IZ VSEH VETROV
• BOŽIDAR WOLFAND – WOLF
• STRAŠNA JOŽETA
• ANDREJ BAŠA
• MIKRO ŠLIBAR
• JOŽE IN MARJAN - ŠOV PROGRAM �ZVEZDAM POJEMO�
Predprodaja vstopnic:
TIC Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu), Turistična agencija OAZA in
Gostilna Kočanija

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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Pred tekmovalnim duhom na
prvem mestu varnost
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V okviru letošnjega že 47. mednarodnega Kmetijsko-živilskega sejma
AGRA v Gornji Radgoni je Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) na sejmišču
pripravil 11. sekaško tekmovanje.
Jože Kovačič, Jože Štembergar in
Aleksander Vrh (vsi iz občine Ilirska
Bistrica), ki so tokrat zastopali ZGS
OE Sežana, so med moštvi zasedli
10. mesto. Aleksander Vrh je v posamični konkurenci dosegel vidno 8.
mesto. Med posameznicami je zmagala Veronika Furman (OE Maribor),
med posamezniki pa Janko Mazelj
(OE Nazarje), ekipno pa so bili najboljši predstavniki OE Nazarje.
Sejem je sekače – lastnike gozdov
ali njihove družinske člane, ki nikoli
niso bili zaposleni v gozdarskem
podjetju kot poklicni sekači, letos
gostil že 8. leto zapored. Šest tekmovalk ter 42 tekmovalcev se je na
državno tekmovanje uvrstilo po situ
na predhodnih območnih tekmovanjih.
Kot je v predstavitvi in opisu tekmovalnih disciplin poudarjal vodja
tekmovanja Stanko Rojko s soboške
območne enote, je rdeča nit tega in
vseh podobnih tekmovanj seveda
varno delo z motorno žago v gozdu.
Pri nesrečah je namreč poglavitni razlog pomanjkanje zaščitne opreme
in tudi znanja.
Nastopajoči so pokazali izjemno
veliko znanja in spretnosti pri rokovanju z motorno žago. Najprej so
se morali tekmovalke in tekmovalci
izkazati v teoretičnem znanju o varnosti pri delu v gozdu. Vsaka žaga
je bila pred tekmovanjem tehnično
pregledana, glede na svojo moč je
dobila označbo A ali B, kar so sodniki upoštevali pri točkovanju pri
posameznih disciplinah.
Opremljeni z vso predpisano
opremo za delo v gozdu so se pomerili v petih tekmovalnih disciplinah: kombiniran rez, »precizen rez«,
zasek in podžagovanje, kleščenje in
podiranje na balon. Letos so se prvič nekateri tekmovalci preizkusili v
novih disciplinah povezanih z delom
z nakladalno napravo za les: nakladanju lesa z dvigalom na prikolico
in zlaganju posameznih kosov lesa v
piramido.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Seznanjenost s tehnikami varnega
dela v gozdu zmanjša verjetnost in
število nezgod, ki se zasebnim lastnikom pripetijo pri delu v gozdu.
Najpomembnejša oziroma najintenzivnejša oblika izobraževanja
so tečaji, kjer udeleženci praktično
vadijo tehniko varnega dela, druge
oblike pa so še predavanja, demonstracije na sejmih in na terenu, sekaška tekmovanja lastnikov gozdov
in publikacijska dejavnost. Za vse te
dejavnosti skrbi Zavod za gozdove
Slovenije.III Bogdan Magajna, ZGS
OE Sežana

Kleščenje je najbolj zanimiva dis
ciplina, kjer prevladujejo tehnika,
natančnost in hitrost.

Pri »preciznem rezu« se pokaže natančnost pri žaganju z motorno žago.

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

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

POSVET O POVEZOVANJU TRŽNIC OB MEJI
V okviru prireditve Kmetijska tržnica so v Društvu za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
pripravili tudi posvet na temo povezovanja tržnic ob meji, na katerem
so predstavili projekt sodelovanja
med LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
LAS Krasa in Brkinov Sežana in LAS
Kras iz Trsta.

Namen posveta je bila izmenjava
izkušenj, predlogov in nasvetov pri
organizaciji skupnih kmečkih tržnic z
obmejnega območja. Svoje izkušnje
z organiziranim trženjem kmetijskih
izdelkov in pridelkov so predstavili: Aleš Zidar, strokovni vodja LAS
DRPSN Ilirska Bistrica, Nataša Matevlič in Milena Štolfa iz LAS Krasa in
Brkinov Sežana, Edi Bukavec iz Deželne kmečka zveza Trst in Erik Švab
iz LAS Kras iz Trsta. Gostom pa so se
pridružili tudi predstavniki Razvojne
agencije Porin iz Rijeke, ki izvajajo
podoben projekt kmečkih tržnic v
Kvarnerju.

Prisotni so se strinjali, da je za uspeh
kmečkih tržnic pomembna predvsem promocija s poudarkom na
kakovosti domače prehrane. Metka
Vergan iz zeliščarske kmetije Hribar
v Kuteževem, ki je predstavila pogled ponudnikov proizvodov, pa je
ob tem poudaraila, da sama prodaja
na tržnicah ni dovolj, saj so zaslužki
dokaj majhni, še posebno v manjših

mestih. Predlagala je, da bi proizvode s pomočjo LAS tržili širše, kot
poslovna darila, lahko bi jih ponudili
šolam, kmečkim turizmom, welness
centrom in tako ponudnikom pomagali do dodatnega zaslužka in promocije. Lahko pa bi v okviru LAS po
zgledu Razvojne agencije iz Rijeke
od kmetov odkupili proizvode in jih
tržili. III

odlikujejo še naslednje značilnosti:
večstopenjsko doziranje palet, merjenje temperature v šeči, fotocelica, ekonomičnost in praktičnost
ter dejstvo, da gre za naraven vir
ogrevanja. Čestitamo! III Območna
obrtno-podjetniška zbornica Ilirska
Bistrica

Prejemniki cehov. Drugi z desne je Andrej Frank, sin Valterja Franka, ki je
na podelitvi prevzel nagrado

Na nedavnem Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju so že tradicionalno podelili sejemska priznanja
najbolj zaslužnim.
Organizator, Celjski sejem, je podelil devet priznanj, krovna obrtniška
organizacija pa poleg zlatega še dva
srebrna in šest bronastih cehov.
Med dobitniki slednjih je tudi podjetnik Valter Frank (Frank, proizvodnja
strojev, s. p.), na kar smo še posebej
ponosni. Obrtno podjetniška zbor-

nica Slovenije mu je za inovativen
pristop pri razvoju in izdelavi gorilnika na biomaso PELETE JAKA 30
podelila bronasti ceh. Gorilnik Jaka
je mogoče vgraditi v večino peči
na trda goriva ali kurilno olje. Izdelan je iz nerjavne pločevine, vgrajena elektronska regulacija pa mu
zagotavlja popolnoma avtonomno
delovanje. Vključitev gorilnika je samodejna prek sobnega termostata.
Poleg omenjenih pa gorilnik Jaka

Nagrajeni izdelek iz podjetja Frank
»Pelete jaka 30«
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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MED NAGRAJENCI TUDI VALTER FRANK
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NAJSTAREJŠA ŽLAHTNA VINSKA TRTA NA SVETU
Bogato vinsko kulturo in tradicijo
celotnega slovenskega prostora simbolizira stara trta v Mariboru, ki se
je s starostjo preko 400 let vpisala v
Guinessovo knjigo rekordov. Njej v
čast se skozi vse leto odvija množica
vinsko-kulturnih prireditev od rezi

Vseslovensko
srečanje kmetov
V nedeljo, 11. oktobra 2009, vas
vabimo na romanje v Ponikvo in
Slom pri Šentjurju, kjer bo potekalo 6. vseslovensko srečanje
kmetov v čast zavetniku slovenskega kmetijstva in kmetijskega
slovstva Antona Martina Slomška.
Na prireditev bomo organizirali
avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo v nedeljo, 11.oktobra, ob 7.30 izpred avtobusne
postaje v Ilirski Bistrici. Strošek
romanja znaša 10,00 evrov in se
plača ob prijavi. Prijave sprejemata KMETIJSKO SVETOVALNA
SLUŽBA ILIRSKA BISTRICA in Tonjo Janežič samo do zapolnitve
prostih sedežev na avtobusu.

do Martinovanja. Vsakoletni vrhunec prireditev je festival vinske trte,
ki se zaključi s slavnostno trgatvijo.

kulinariko obiskovalcem na mariborskem Trgu svobode in jih več kot
navdušili.

Del letošnjega že devetega festivala,
ki je potekal pod budnim očesom
Zavoda za turizem Maribor, so bili
tudi člani Folklorne skupine Gradina
iz Ilirske Bistrice in člani KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij. V sklopu projekta Podeželje v mestu, ki ga že od
leta 2005 dalje organizira Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, smo
v soboto, 19. septembra, predstavili našo občino, običaje, navade in

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem, ki so nam omogočili nepozabno predstavitev, predvsem
predsedniku KGZS Cirilu Smrkolju,
vodji projekta Tatjani Vrbošek, zborničnemu svetniku Toniju Janežiču,
županu mesta Maribor Francu Kanglerju in direktorju Zavoda za turizem Milanu Razdevšku. III Člani FS
Gradina in člani KETŠD Alojzij Mihelčič Harije

ZA VARNO POT V ŠOLO
Septembra, ko se v šolske klopi in
tudi na ceste vračajo šolarji, voznike
še posebej opozarjamo na previdnost. Tudi letos smo člani Združenja
avtomehanikov in šoferjev (ZŠAM) Il.
Bistrica v sodelovanju s policisti bistriške policijske postaje in Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Il. Bistrica poskrbeli, da
so prvošolčki in ostali učenci varno
prispeli do šole in nazaj domov.
Med 1. in 11. septembrom je v akciji
Prvi šolski dnevi sodelovalo 8 uniformiranih članov ZŠAM, ki so v Il. Bistrici, Jelšanah, Knežaku in Podgradu
na križiščih ob šolskih poteh in prehodih za pešce spremljali osnovnošolce na poti v šolo in iz nje. V imenu
ZŠAM se zahvaljujemo vsem, ki so
sodelovali v akciji in tako pripomogli
k večji varnosti naših najmlajših udeležencev v prometu. III Marjan Hrvatin, predsednik ZŠAM Il. Bistrica
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Uniformirani člani ZŠAM Il. Bistrica so pospremili učence na poti v šolo

V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA SPET ŽIVAHNO

ki v naši knjižnici poteka že 8. leto.
Letos je pri njej sodelovalo 39 pridnih otrok, ki so si med šolskimi
počitnicami vzeli tudi nekaj časa
za prebiranje knjig in ustvarjanje
lepih ilustracij – sedaj krasijo knjižnične prostore. Potekalo je tudi
žrebanje reševalcev mladinskega
počitniškega kviza »KNJIŽNICA – ALI
TE POZNAM?«. Kviz je reševalo 88
sodelujočih, izmed njih bodo trije
izžrebani reševalci tudi knjižno nagrajeni. III Vlasta Kirn, Knjižnica Makse Samsa

Zahvala
V knjižnici Makse Samsa je bilo v
mesecu septembru zopet zelo živahno, saj nas je v počastitev 17.
septembra oz. DNEVA ZLATIH KNJIG
ter obletnice rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka obiskalo kar
veliko število otrok.
17. septembra sta bila v naši knjižnici na obisku dva druga razreda
OŠ Antona Žnideršiča, s katerimi
smo ta dan počastili tako, da sta jim
mladinski knjižničarki Vlasta in Tamara predstavili Bevkov življenjepis
in pravljico Pesterna. Ker pa obrav-

navajo v teh dveh razredih promet,
sta jim knjižničarki na željo učiteljic
tudi predstavili pravljico o prometu.
Na koncu sta se razreda pomerila
med seboj pri reševanju kviza na
temo prometa. Ker sta bila pri reševanju oba razreda izenačena, sta
knjižničarki vsakemu izmed razredov podarili knjižno nagrado, ki so
jo bili otroci zelo veseli.
18. septembra pa je bila v knjižnici
prireditev, na kateri je potekala podelitev nagrad udeležencem počitniške bralne značke »BRALNI ČRV«,

Konec junija nam je župan Anton Šenkinc obljubil, da bomo v
Jelšanah novo šolsko leto pričeli
v obnovljenih prostorih stare
šole.
Izredno lepo vreme je omogočilo, da so dela potekala po načrtih in že konec avgusta smo se
lahko vselili v prenovljeni del. Pri
tem so nam spet pomagali starši
naših učencev in sovaščani.
Prav vsem se za njihovo prostovoljno delo iskreno zahvaljujemo.
Prizidek in telovadnica sta še v
gradnji. Vselitev v prizidek pričakujemo sredi oktobra, telovadnico pa najkasneje do zimskih
počitnic. III Nika Stock

STARŠI IN OTROCI POZOR!

Knjižnica Makse Samsa 13. 10. 2009 ob 10.00 uri
ponovno pričenja z
JUTRANJIMI URAMI PRAVLJIC.

Knjižnica Makse Samsa bo tudi letos izvajala

POPOLDANSKE PRAVLJIČNE URICE,
ki bodo potekale
vsako SREDO od 16.30 do 17.00.
Prvič se bomo srečali 14. 10. 2009.

Še je čas, vsi zainteresirani starši lahko vpišete svoje
otroke stare od 3 do 5 let na mladinskem oddelku
naše knjižnice.

Predhodna najava udeležbe vašega otroka ni
potrebna - vedno ste dobrodošli.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.
št. 05 71 44 188 (1. nadstropje)

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v
knjižnici. (I. nadstropje, tel. št. 7144 – 188).

Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Pridite, lepo se bomo imeli!

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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OBVESTILO

VABILO 
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OTROCI POZOR!

NOČ ČAROVNIC V KNJIŽNICI

Vabimo vas, da se nam pridružite na nori zabavi

v soboto, 31. oktobra 2009, ob 17.00 uri
v prostorih naše knjižnice.

URŠKA PETA
NA SLO
OPEN 2009
V soboto, 19. septembra, je v dvorani v OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki v organizaciji Karate
zveze Slovenije in Karate kluba Vrhnike potekal 9. mednarodni turnir
Slovenija open 2009. Na turnirju je
nastopilo skoraj 500 tekmovalcev
iz 56 klubov in 6 reprezentanc iz 10
držav (Azerbaijana, Avstrije, Črne
Gore, Hrvaške, Italije, Luksemburga,
Makedonije, Slovaške, Srbije in Slovenije). Tokratna, deveta ponovitev
»SLO OPEN« je bila še posebej svečana, saj letos Karate zveza Slovenije obeležuje 40. letnico obstoja.

Pridite – noro bo.
Več informacij dobite v knjižnici (tel. 05 71-44-188)

šolstvo in šport

ZAKLJUČNI TURNIR VIKEND ŠPORTA
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Konec avgusta je na prenovljenem
odbojkarskem igrišču potekal še
zadnji turnir v odbojki na mivki.
Poseben je bil zaradi številčnosti
prijavljenih ekip in pa bogatega spremljevalnega dogajanja in animacije,
za katero so poskrbeli mladi športni
navdušenci. Vzdušje je spominjalo
na pravo poletno dogajanje. Mladi
so uživali v igri odbojke na mivki,
hkrati pa se na ležalnikih predajali
sončnim žarkom, uživali ob poletnih
ritmih, pekli koruzo, gradili peščene
tortice, se sladkali z lubenico …
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Na zaključnem turnirju se je hkrati
odvijal tudi zaključek Vikend športa,
ki ga vsakoletno prireja Zveza športnih društev. Podeljene so bile
nagrade za posamezne športne discipline, ki so se izvajale v času poletnih počitnic.
Tudi fotoutrinki izražajo energijo,
ki so jo mladi čez poletne počitnice
vsakodnevno širili in se športno
udejstvovali ter družili! III Doris Komen

Za bistriški Shotokan karate klub
Muha Špela sta tokrat nastopali Urška in Teja Jenko. V kategoriji kate
deklice od 10 do 11 let je Teja Jenko
z eno zmago ter z enim porazom
svoj nastop zaključila v 2. kolu. Pri
kadetinjah, 14 do 15 let, pa je kot
reprezentantka Slovenije nastopila
Urška Jenko ter tako branila barve
Slovenije in svojega kluba. Urška se
je iz kola v kolo borila in si s tem zagotovila borbo za tretje mesto. V zadnjem nastopu ji je zmanjkalo malo
moči in tako za las zgrešila 3. mesto.
Urška je s tem nastopom osvojila
5. mesto. III Shotokan karate klub
Muha Špela

KRTI ODPRLI DRUGO SEZONO FUTSALA
V Športno kulturnem društvu KRT
po soparnem poletju že pridno migajo. Med drugim so pred kratkim z
moštvom U21 odprli 2. sezono futsala v Ilirski Bistrici. V oktobru pa v
sodelovanju z NK Plama že napovedujejo začetek tekem futsala ekipe
U15. Pohvalno je tudi dejstvo, da so
krti za novo sezono pripravili svojo
spletno stran www.futsal-bistrica.
com, kjer najdete napoved tekem v
futsalu v sezoni 2009/10, redne novice in druge zanimivosti.

Ekipa KRT Ilirska Bistrica (U21) na 1. tekmi futsala v sezoni 2009/10

kušena igralca futsala Borut Brozina
in Alen Rojc.
Ekipa je v nedeljo, 20. septembra,

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ILIRSKA BISTRICA

RAZPISUJE
V ŠOL. LETU 2009/1010
PROGRAMI (celotni)
1. ANGLEŠČINA začetna
2. ITALJANŠČINA začetna
3. ITALJANŠČINA nadalj.
4. SPOZNAVAJMO SVET IN DOMOVINO
5. UMETNOSTNA ZGODOVINA
6. »TEGA ŽIVGA VSE TOKA« (psihološke teme)
7. KULTURNA KLEPETALNICA
8. KLEKLANJE
9. POLEPŠAJMO SVOJ DOM
10. POHODNIŠTVO
11. RAČUNALNIŠTVO (zač. in nad.)
DELAVNICE(krajše obdobje):
RESTAVRIRANJE lesenih predmetov
IZDELAVA REŠELJEJEV
IZDELAVA PAPIRNATIH ROŽ
LIKOVNA DELAVNICA
VERSTVA SVETA

MENTORJI
prof. Danica Kirn
prof. Aljaž Štrancar
prof. Patricija Dodič
Marica Gaberšnik, predm. učiteljica
prof. Tina Renko
Helena Strle
Zala Šajn predm. učiteljica
Jana Benigar
mag. Jeronima Kastelic
Dora Kalčič, predm. učiteljica
v sodelovanju z LU OŠ AŽ
Nina Šircelj
Olga Benigar

Pogoji:
Prijava, plačilo članarine 15 EUR in šolnine(v dveh do treh obrokih, če
krožek deluje celo leto, sicer pa ob začetku tečaja oz.delavnice). Programi
so namenjeni občanom v tretjem življenskem obdobju, sprejemamo pa tudi
mlajše. Skupine začnejo ali nadaljujejo svojo dejavnost , če je v posamezni
skupini najmanj 7 članov. Šolsko leto traja od 1.10.2009 do 31.5.2010.
Vpis bo potekal na sedežu društva DSO Ilirska Bistrica do 9. oktobra 2009.
Več informacij lahko dobite na sedežu društva od 14. do 15. ure osebno ali po
telefonu 7100345 ali 041 738927.

že odigrala 1. tekmo futsala v 1.
slovenski ligi futsala, v kateri se je
pomerila z gostujočo ekipo EXTREM
Sodražica. Po »čvrsti« igri, v kateri ni
manjkalo lepih preigravanj, strelov,
obramb, zadetkov, so bili uspešnejši
gostje in zmagali z rezultatom 3 : 5!
Po napaki domače ekipe so gostje
povedli, zadetek pa je dosegel Arko.
Čez nekaj minut je odgovoril Galekovič S. in z natančnim strelom od
daleč ukanil gostujočega vratarja. V
drugem polčasu so domači povedli
po lepi akciji, lep zadetek pa je dosegel N. Bedek, izenačil je Ilc, že v
naslednji minuti pa je Bedek M. ponovno popeljal domače v vodstvo,
ki pa je trajalo samo dve minuti, saj
je izenačil Gregorič. V obojestranski
odprti igri so bili nevarnejši gostje
in povedli, strelec je bil Janeš. Nato
je nekajkrat odlično posredoval
Brozina in ohranjal upanje domače
ekipe. Nekaj sekund pred koncem
pa so domači napravili šesti prekršek
in Janeš je postavil končni rezultat!
Naslednja tekma se bo odvijala 27.
septembra v Ajdovščini. Tej pa sledita dve zaporedni tekmi na domačem terenu. Krte bomo lahko v živo
bodrili že v nedeljo, 4. 10., in nedeljo, 11. 10. 2009, ob 18. uri v OŠ Antona Žnideršiča.
Vsi mladi do 21 let, ki si želite prosti čas zapolniti z igranjem futsala,
se krtom lahko pridružite še to sezono! Za več informacij povprašajte
trenerja Romana Brozino ali predsednika društva Vojka Kalca. Več informacij najdete tudi na novi spletni
strani www.futsal-bistrica.com. III
Tamara Kalc in Vojko Kalc, ŠKD KRT
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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Moštvo U21 KRT Ilirska Bistrica je
že avgusta pričela s pripravami na 2.
sezono futsala. Na bistriškem igrišču
se pod budnim očesom trenerja Romana Brozine člani intenzivno pripravljajo na prihajajoče tekme. Pri
pripravah trenerju pomagata tudi iz-
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TOTEM NA OBNOVLJENEM IGRIŠČU
12. TOTeM, Taborniško odbojkarsko
tekmovanje na mivki, ki ga tradicionalno organizirajo Taborniki iz Rodu
snežniških ruševcev, je tudi letos v
Ilirsko Bistrico pritegnil tabornike
iz vseh koncev Slovenije. Vzdušje je
bilo še bolj veselo, saj je letos tekmovanje prvič potekalo na povsem
obnovljem odbojkarskem igrišču.
V soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, je športni stadion v Trnovem
preplavilo okrog 150 tabornikov iz
vse Slovenije, ki so v sončnem, čeprav nekoliko vetrovnem vremenu
uživali v igrah na mivki. V soboto so
potekala predtekmovanja 23 štiričlanskih ekip, v katerih so nastopile
po dve punci in dva fanta. V nedeljo
so tekmovanje zaključili s finalom,
kjer so si obiskovalci in ljubitelji tega
športa lahko ogledali atraktivne boje
med taborniškimi ekipami.
Zmago so na koncu slavili Šaleško
sončki iz Velenja, ki so premagali
ekipo Vaitapu iz Škofje Loke, tretje
mesto je pripadlo Srnam, četrto pa
Malim letečim medvedkom, med

katerimi sta bila tudi dva Bistričana.
Poudariti velja, da so se obnove odbojkarskega igrišča lotili mladi sami,
njihovi pobudi pa je prisluhnil tudi
župan Anton Šenkinc, ki je financiral
nakup mivke. Pri obnovi so sodelovali bistriški taborniki in skavti, Klub
študentov, bistriška Zveza športnih
društev in Nova generacija SLS. III

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!

VARNO NA PRVI ŠPORTNI DAN
kazni. Zavedati pa se moramo, da
policisti to počnejo za našo varnost,
saj ni malo primerov, ko se v prometnih nesrečah poškodujejo ali celo
umrejo povsem nedolžni ljudje.

šolstvo in šport

Po predavanju v jedilnici smo se
učencih po razredih odpravili na
praktični del udeležbe v prometu.
Učili smo se pravilnega vstopanja in
izstopanja na šolski avtobus ter obnašanja na njem. Podjetju Sanabor,
d. o. o., in g. Iztoku Ljubiču se zahvaljujemo, da so nam to omogočili.
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Učenci OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
smo 11. septembra 2009 imeli prvi
športni dan – jesenski kros. Pred
odhodom na športni dan smo imeli
predavanje o varni udeležbi v prometu. Predaval nam je gospod policist Iztok Ljubič.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

Opozoril nas je, da moramo pri vožnji s kolesom, rolerji ali kolesom z
motorjem nositi za to primerno čelado. Otroci, mlajši od 12 let ter nižji
od 150 cm, morajo v avtu sedeti v
otroškem sedežu. Za neupoštevanje
predpisanih pravil nas čakajo visoke

Ob devetih smo vsi skupaj odkorakali na krosprogo v Hrušiške potoke.
Ločeni po razredih in spolu smo odtekli določeno pot. Vsi utrujeni smo
se vrnili v šolo. Prvouvrščeni učenci
v posameznem razredu se bodo
udeležili občinskega krosa v Ilirski
Bistrici. Veselimo se novih tekmovanj in morebitnih zmag. III Julijana
in Elen, novinarski krožek OŠ RU
Podgrad

ZAPELI SMO NA BAZOVICI
V cerkvi sv. Marije Magdalene na
Bazovici je bil v soboto, 12. septembra 2009, zadnji koncert v
okviru zborovske revije Primorska
poje 2009.
Na koncertu je sodeloval tudi naš
CMePZ Zvon. Pod taktirko zborovodkinje Damjane Kinkela smo zapeli darovanjsko pesem Blažena
gruda Lojzeta Mava in skladbo
Drugi advent Jožeta Trošta. Občinstvu so se predstavili še trije zbori,
in sicer: Združeni zbori ZCPZ Trst
pod taktirko Edija Raceta, MPZ župnije sv. Štefan – Vipava z zborovodjo Markom Fabčičem in MePZ
Angelski spev iz Otlice, ki ga vodi
Katarina Vidmar.
mešani zbor in orgle, ki jo je njim
v spomin napisal Fran Venturini in
priredil Ivan Arh. Za zaključek smo
skupaj z občinstvom zapeli Slomškovo Večernico.
Sodelovanje CMePZ Zvona na reviji
Primorska poje 2009 je bil le eden

Fotografska razstava:

IZ DEŽELE RELIGIJ KNJIGE

bila na ogled fotografska razstava
z naslovom Iz dežele religij Knjige
avtorice Nadje Baša. Avtorica je
otvoritev razstave pospremila tudi
z zanimivim in poučnim predavanjem ob diaprojekciji številnih fotografij, ki so nastale ob njenih dveh
obiskih Izraela.

Nadja Baša, sicer učiteljica zgodovine ter državljanske in domovinske
vzgoje in etike na OŠ Antona Žnideršiča, je letos na dveh študijskih
obiskih Izraela v svoj fotografski
objektiv poskušala ujeti skoraj neverjetna nasprotja in različnost te
dežele.

Izraelski deček, ena izmed
razstavljenih fotografij

Minuli mesec so v bistriškem Foto
klubu Sušec po krajšem poletnem
predahu začeli z novo sezono fotografskih razstav, ki jih pripravljajo
v gostilni Štirna v Knežaku. Prva je

od ciljev zbora v tem letu. Poleg petja pri mašnem bogoslužju imamo
predvidenih še nekaj nastopov. Vse,
ki vas petje veseli in ste obdarjeni s
posluhom, vabimo, da se nam pridružite na vajah vsak petek ob 19.
uri. III Odbor CMePZ Zvon

»Izrael sem obiskala dvakrat in drugič ni bil kulturni šok nič manjši kot
prvič. Popotnik kmalu ugotovi, da je
Izrael prepojen z duhovnostjo. Kamorkoli se obrneš, povsod vidiš najrazličnejše objekte, oblačila, hrano,
zaznavaš pisan niz vrednot in sploh
način življenja, ki so ga s sobivanjem
treh velikih religij oblikovali prebivalci dežele. Posebno v Jeruzalemu

te lahko na enem koraku preseneti
zvon iz krščanske cerkve, na drugem
zaslišiš klic muslimanskega mujeziná
k molitvi, ali pa se ozreš, ko do tebe
prodre čebljanje judovskih molitev.
In povsem normalno je, da v soboto
zjutraj v Jeruzalemu ne moreš najti
nobenega javnega prevoza, ko pa
se povzpneš na Oljsko goro, otroci z
majhnimi nahrbtniki čakajo na šolski avtobus,« je svoje vtise strnila N.
Baša. III

Nadja Baša
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kultura

Koncert je bil posvečen tudi spominu na bazoviške junake: na
Bidovca, Marušiča,Valenčiča in
Miloša, ki so jih fašisti po bazoviškem procesu, 6. septembra 1930,
ustrelili. V njihovo počastitev smo
vsi zbori zapeli Slovensko mašo za

29

KRST VEČERNE DEBATE
Večerna debata je ime novega glasila članov Mlade legije, podmladka
uveljavljenega kulturnega društva
Zgbljena legija. KD Zgbljena legija
je bilo ustanovljeno 14. februarja
1998. Javna tribuna o problematiki
uporabe drog na Bistriškem je bila
prvi projekt društva, ki so mu sledili še številni uspehi. Navduševali
so z več kot štiridesetimi izvedbami
socialne drame Brkinska tragedija,
parodijo na festivale zabavne glasbe
Rijova nota Bistrc 2000 in 2005 ter
predstavo Josip Broz Tito – Od Kumrovca do Dedinja. V lanskem letu
se je društvo precej pomladilo, saj
so novi člani stari od 16 do 24 let.
Sokolski dom in njegova bližnja okolica predstavljajo idealno lokacijo za
najboljše debate, ki se tam odvijajo
ob sobotnih večerih. Ideja o glasilu
je nastala, ko so si mladi te debate
pričeli organizirano zapisovati in
tako omogočili širši množici vpogled
v njihovo kreativno ustvarjanje. To
pa je hkrati tudi glavni namen izdaje
glasila Večerna debata, ki predstavlja
nov ustvarjalni zagon Zgbljene legije,
ki je medtem nekoliko mirovala.

Predstavitev prve številke glasila je
potekala v četrtek, 10. septembra,
v prostorih Knjižnice Maksa Samsa.
Skozi prireditev sta nas popeljala
člana društva Martina Pugelj in Rok
Smrdelj, ki je hkrati tudi idejni vodja
in odgovorni urednik glasila Večerna
debata.
Glasilo je sestavljeno iz dveh rubrik:
Večerni sestanki in Ostali rezultati
ustvarjanja naših članov. Večerni sestanki zajemajo zapise iz petih sre-

FOLKLORNO DRUŠTVO GRADINA ILIRSKA BISTRICA
VABI NA PRIREDITEV

»PLES IN PESEM STA POVSOD DOMA«

kultura

V SOBOTO, 3. OKTOBRA 2009
OB 18.00 URI
DOM NA VIDMU ILIRSKA BISTRICA
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Gosti: FS Luka Kramolc iz Šentanela
Tamburaška skupina VREMŠČICA
BRŠTULIN BANDA
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

čanj, na katerih so se posvetili trem
temam. Prva tema je religija. Tu so
se sodelujoči posvetili vplivu religije
na preteklost in sedanjost, njenem
vplivu na spolnost in tabu kletvic
ter izkoriščanju vernikov za lastno
korist. Naslednja tema je nadzor.
Tu je beseda tekla o nadzoru otrok v
družini in o nadzoru na internetu ter
o varnosti uporabnikov internetnih
storitev nasploh. Zadnja tema pa je
marihuana, kjer so se po izčrpni definiciji omenjene substance, posvetili še vprašanju legalizacije le-te.
Ostali rezultati ustvarjanja naših članov pa obsegajo dejansko vse, kar si
lahko predstavljamo pod pojmom
umetnost; veliko je poezije, osebnih
razmišljanj, filozofije, proze in slikovnega gradiva. Pri nastanku druge rubrike je sodelovalo 13 nadobudnih
članov in zunanjih akterjev. Svoja
dela so pred občinstvom predstavili vsestranski umetnik Aleksander
Borenović, pesnica Patricija Dodič,
avtor »prepesnjenega« Krsta pri Savici Matej Šnajdar in novopečena
članica Zgbljene legije Nina Vičič.
Literarni večer je s kitaro spremljal
Peter Smrdel. Pri vsebinskem pregledu glasila so mladim ustvarjalcem
pomagali starejši in izkušeni mentorji, prof. sociologije in filozofije
na bistriški gimnaziji Gorazd Brne in
Aleksander Borenović. Naslovnica
in celotna grafična podoba glasila je
delo Nine Rolih, člani društva pa se
zahvaljujejo vsem sponzorjem, ki so
omogočili tiskanje glasila v 120 izvodih, ki si ga lahko ogledate v bistriški knjižnici ali v baru ob Sokolskem
domu. III Tjaša Kaluža

Neznani rojak Vili Stegu
Pred nekaj dnevi je minilo 20 let,
odkar je umrl Vili Stegu, duhovnik,
mislec, pesnik, esejist, prevajalec.
Čeprav je naš rojak, rojen na Premu,
torej v našem kraju, le malokdo ve
zanj. Tudi na tabli sredi Prema med
znanimi premskimi osebnostmi ni
njegovega imena. Naj zato najprej
na kratko predstavim življenjsko pot
tega izredno razgledanega, duhovno
močnega in obenem pesniško rahločutnega ustvarjalca in kulturnika.

umrl, star šele šestinštirideset let:
na ta dan, 26. septembra, je takratna jugoslovanska oblast sprejela
ustavne amandmaje, na podlagi
katerih je Slovenija lahko zakonito
izpeljala in razglasila svojo samostojnost, ki jo je Vili v svoji viziji napovedoval.
Vili Stegu je ves čas pesnil, pisal
eseje, prevajal. Tako je v esejih predstavil vrsto pomembnih, a do tedaj
v slovenskem prostoru neznanih
evropskih mislecev: Rosenzweiga,
Bubra, Unamuna, Bloyja, Mounierja,
Levinasa. Prevedel je izbor spisov in
razmišljanj francoske filozofinje Simone Weil, ki je izšel pod naslovom
Trepet in poslušnost. Šele sedem
let po njegovi smrti, leta 1996, pa
je izšla zbirka njegovih pesmi z naslovom Ugašajoče sanje, ki jo je ure-

dil Vilijev prijatelj in tudi sam član
Društva 2000, Peter Kovačič Peršin.
Vili je napisal tudi že dobršen del romana z naslovom V znamenju zveri.
Žal je ostal nedokončan.
28. avgusta je bil na Premu kulturni
večer, posvečen Viliju Steguju. Priredili so ga njegovi svojci, brat Jože
Stegu ter sestra Ana Vičič z možem.
Začel se je z mašo, ki jo je vodil Vilijev prijatelj in stanovski tovariš –
dr. Edi Kovač. V kratkem nagovoru
je poudaril Vilijevo evropskost in
obenem veliko vdanost slovenstvu.
Maši je sledil kulturni program z recitalom Vilijevih pesmi in odlomka iz
romana ter glasbenimi točkami, ki
sta jih prispevali kantavtorka Marjetka Popovski in učenka glasbene
šole, violinistka Jana Frank. Pesnica
Danica Pardo, Vilijeva sovaščanka in
sošolka, pa je prebrala niz utrinkov
o Viliju, kakršen je ostal v spominu
sošolcem v osnovni šoli in gimnaziji;
skupna vsem je bila misel, da je bil
Vili že v mladosti izredno razgledan
in razmišljujoč, a obenem živahen in
prijazen fant.
Prireditve se je udeležilo presenetljivo veliko ljudi od vsepovsod;
zaključila se je s pogostitvijo na
dvorišču župnišča, ki so jo pripravili
svojci in domačinke. V prijetnem poletnem večeru je še dolgo zvenelo
ubrano petje naključno zbranega
»zborčka«, ki ga je vodil Marjetkin
zvonki glas in spremljal zven njene
kitare. Tako se je spontano zaključil
večer, ki je obudil spomin na našega velikega rojaka. III Helena Pirih
Rosa
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009

kultura

Vili Stegu se je rodil sredi vojne vihre, točno na dan, ko je bila ustanovljena nova Jugoslavija – naključje
ali pa skrivnostna igra usode? Kakorkoli, »domovina« je bila do
njega bolj mačeha kot mati … Po
maturi na postojnski gimnaziji je
študiral teologijo, bil posvečen v duhovnika ter služboval v Solkanu in
na Vojskem. V tem času je sodeloval
pri ustanovitvi Revije 2000, v kateri
je skupaj s somišljeniki in prijatelji,
kritično usmerjenimi krščanskimi
izobraženci, tudi objavljal. Ravno
z delom pri tej reviji si je Vili nakopal očitne in prikrite pritiske tako
cerkvene kot tudi politične oblasti.
Zato se je odločil za zdomsko usodo:
v Ingolstadtu v Nemčiji je deloval
med slovenskimi izseljenci, ne le kot
duhovnik, ampak tudi kot zavzet narodni in kulturni buditelj. Razumel
je znamenja časa; močno je verjel
v padec komunističnega režima in
v slovensko samostojnost. In enako
kot datum rojstva je bil pomenljiv
tudi dan, ko je Vili Stegu nenadno

31

PRAZGOVINSKO NAJDIŠČE NA DOLNJEM
ZEMONU. NOVA ODKRITJA
Ob zbiranju podatkov za proslavo
160. obletnice rojstva Josipa Potepana in odkritja spominske plošče
lani, 25. oktobra 2008, je bilo več pozornosti posvečene gradišču na Dolnjem Zemonu. Bilo je to prizorišče
začetnih raziskav našega slavljenca
in prvih ohrabrujočih uspehov, ob
katerih je sam poročal raznim osebnostim in ustanovam s prispevki v
javnih glasilih, pa tudi širši javnosti
tistega časa.
S podrobno analizo njegovih pisnih
prispevkov ter poznejših zapisov
znanih arheologov, predvsem pa
ob primerjavi z izsledki najnovejših
arheoloških raziskav in odkritju rimske postojanke pri naših sosedih, na
gradišču na Pasjaku, smo prišli do
presenetljivih ugotovitev in novih
odkritij tudi na zemonskem gradišču.
S krčenjem do zdaj skoraj neprehodnega in z večstoletno kmetijsko
obdelavo občutno spremenjenega
gradišča smo prišli do presenetljive
ugotovitve, da je dejanska površina
obširnejša od do sedaj obravnavane
in opisane. Ta je namreč temeljila
na dopolnjeni skici in meritvah arheologa Alfonsa Müllnerja iz leta
1880, ki je preučeval predvsem sledove in ostanke iz rimskega obdobja
na gradišču.

naša dediščina

Druga presenetljiva ugotovitev je,
da je tudi na Dolnjem Zemonu, z
nadgraditvijo dela nasipa na gradišču, obstajala podobna rimska postojanka kot na Pasjaku.
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Sledilo je še novo presenečenje.
Odkriti so bili mali kamniti artefakti,
orodja, ki so sicer značilna za neprimerno starejše obdobje pračloveka,
ki je živel v votlinah in spodmolih.
Prav ob brskanju in iskanju ostankov rimskega zidu, na sicer gosto
zaraslem delu nasipa, ki naj bi po
dosedanjih ocenah pripadal poznobronasti ali železni dobi, so na veliko
presenečenje tik pod površino prišla
na svetlo drobna orodja, pridobljena
z odkrškom od večjega kosa rdečega
kremenčevega in presenetljivo tudi
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Najnovejša najdba kamnitega orodja na gradišču pri Dolnjem Zemonu

sivega prodnika iz tamkajšnjega nekdanjega morskega dna.
Ob najdbi je bilo ugotovljeno, da gre
za:
• izredno lepo oblikovano rezilce,
pridobljeno s cepitvijo ploščatega
rdečega kremna, z lepoohranjeno
neokrnjeno ostrino;
• podobno, nekoliko večje rezilo iz
okrška sivega prodnika;
• enako veliko rezilo iz sivega prodnika, a z ostrino prirejeno za
posebno uporabo, verjetno za
strgalo;
• strgalo iz sivega, verjetno manj
trdnega sivega prodnika in zato
slabše ohranjeno, v velikosti 4,5
x 9 cm;
• lepo zašiljena kremenasta konica
puščice;
• grobo oblikovana kladivasta sekira iz sivoprogastega kremena;
• in končno presenečenje: brusni
kamen za obdelavo rezil v obliki
trdega sivega jedra, vkleščenega
v mehkejši temno sivi kamen,
oblikovan v oslo, kot jo še danes
uporabljajo kosci.
Najdba je že sama po sebi presenetljiva in odpira kar celo vrsto novih
vprašanj, za katera na najdemo primernih odgovorov. Najdeno orodje
očitno prestavlja opremo takratnega

lovca. Domneva je podkrepljena z
dejstvom, da je območje gradišča
tudi danes znano kot bogato lovišče. Na sredini gradišča še v sodobnem času kraljuje visoka lovska čaka
oz. preža.
Na ožjem prostoru zemonskega gradišča ni votlin ali spodmolov, značilnih za bivališča prazgodovinskega
človeka. Prav zato se tudi sicer postavlja vprašanje, od kod orodje
kamnodobnega človeka na površini
nasipa iz poznobronaste ali železne
dobe. Osebnosti iz stroke, ki sicer
predpostavljajo možnost uporabe
takih preprostih orodij tudi še v poznejših obdobjih, ne dajejo prepričljivega odgovora na uganko, kako
so se omenjena orodja ohranila na
površini nasipa iz železne dobe, bogate s kovino in še ... ker je nasip bil
nadgrajen v obdobju rimske naselbine.
In tako bi lahko nadaljevali z vprašanji, še in še v nedogled. A odgovore bi nam lahko dale le načrtne
raziskave. Žal pa za to do sedaj ni
bilo potrebnega razumevanja, zavesti in niti dobre volje. Le kaj nam še
skrivajo naša mogočna, pa tako zapostavljena gradišča in njihovi graditelji?! III Franc Poklar
Vir: 18. numizmatični list, 22. februar 2009

SREČANJE TEŽKIH INVALIDOV
Že vrsto let Društvo invalidov Ilirska Bistrica v septembru organizira srečanje težkih invalidov. Letos
so 17. septembra v popoldanskih
urah udeleženci srečanja krenili na
krajšo, a zanimivo rajžo po Brkinih.
V Tominjah sta jih gostoljubno sprejela Zora in Ivan Jenko, na Pregarjah
Irena in Lojze Bubnič, na Hujah pa
Ivanka in njena družina. Po sladkih
prigrizkih in slastnih brkinskih »čjšpah«, ob poskočni glasbi, ki jo zna
iz svoje harmonike izvabiti Anica
Udovič, se je dobro razpoložena
družba ustavila še v Harijah. Tam je
izletnike pričakal Zvone Gombač in
jih popeljal na ogled harijske cerkvice.

društva Jožica Žibert; v imenu stanovalcev DSO pa jih je nagovorila

STANOVALCI DSO NA IGRAH
ZDRAVEGA DUHA

V petek, 4. septembra 2009, so se
na peščenem igrišču v ankaranski
Sv. Katarini odvijale prve športne
igre duševnega zdravja z naslovom
IGRE ZDRAVEGA DUHA 2009.
Organizator iger je bil Center za socialno delo Koper v okviru razvojnega programa Barčica, ki združuje
odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju.
Iger so se udeležili javni zavodi in
nevladne organizacije, ki imajo
programe na področju duševnega

zdravja. Ker se v DSO Ilirska Bistrica
trudimo za kakovostnejše bivanje
in življenje naših stanovalcev s težavami v duševnem zdravju, smo se
iger z veseljem udeležili. Kot moštvo
smo se predstavili pod imenom Bistriški vandrovčki.
Druženje je potekalo v športnozabavnem duhu, kjer je bilo pomembno sodelovati, ne pa zmagati.
III Katja Prosen Boštjnačič, DSO Ilirska Bistrica

Pepca Mihelj, dolgoletna članica
društva in ena prvih, ki je društvo
predstavila s zapisano besedo. Ob
glasbi skupine »Bajc in prijatelji«, ki
običajno na tovrstnih srečanjih radi
sodelujejo brezplačno, so se zbrani
zavrteli, s svojo ženo Darinko pa je
zaplesal tudi Silvano Barbiš, invalid
na vozičku. Večer je vsem minil v res
prijetnem vzdušju.
Srečanje težkih invalidov je le ena
od številnih dejavnosti Društva invalidov Ilirska Bistrica. V oktobru bo
društvo v sodelovanju z zdravstvenim domom nadaljevalo z delavnicami za izboljšanje zdravja. Prva
delavnica bo potekala že v sredo,
10. oktobra, pod naslovom Sezonska in pandemijska gripa. Vrstile se
bodo delavnice ročnih spretnosti,
v oktobru pa bo skupina članov DI
letovala na Debelem Rtiču. V novembru bodo člani društva lahko
dobili brezplačno pravno pomoč o
pravicah delovnih invalidov pri delu,
zaposlovanju in obveznem zavarovanju. V decembru bodo mednarodni dan invalidov proslavili skupaj z
učenci in učitelji OŠ Rudolfa Ukoviča
v Podgradu.
Vse dejavnosti, prireditve, športna
srečanja, izleti itd., ki jih organizira
Društvo invalidov Ilirska Bistrica,
njegovim članom resnično vlivajo
voljo in pogum, da lažje premagujejo vsakodnevne težave. III Anica
Kocjančič
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

Za konec druženja so se invalidi, ki
so se jim pridružili tudi »okrogli«
jubilanti, zbrali na večerji »Pri Danilu«. Pozdravila jih je predsednica

33

Veselimo se
novih znanj
Zakorakali smo v novo šolsko leto.
Na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
smo z veseljem medse sprejeli 10
nadebudnežev, ki so prvič sedli za
šolske klopi in postali pravi šolarji.
Prvošolčke sta nagovorila g. ravnatelj Milan Dekleva in predstavnica
šolske skupnosti, učenka Gaja Ivančič. Za prijetno počutje v razredu in
lep prvi šolski dan je poskrbela njihova razredničarka. Prvošolčkom in
vsem učencem želimo, naj jim bo
učenje zabava in naj bo novo šolsko
leto uspešno, polno lepih priložnosti, novih znanj, novih prijateljstev,
skratka polno prijetnih stvari. III Novinarski krožek OŠ RU Podgrad

naši mladi in najmlajši

Mavričen začetek
šolskega leta
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Ko smo 1. septembra vsi učenci OŠ
Podgora po dolgih in toplih počitnicah prispeli v šolo, nas je tam
presenetila ga. Jana Stržinar iz Mavričnega gledališča. Medtem ko si
je še pripravljala rekvizite, nam je
ga. ravnateljica Mirjam Vrh zaželela
uspešno novo šolsko leto in nas seznanila z letošnjimi novostmi na šoli,
predvsem z novimi učitelji. Jana Stržinar je za nas pripravila predstavo
o Modri deželi. Najbolj je navdušila
najmlajše, ki so se prav vživeli v dogajanje pred njimi, v barvite lutke in
čarobno glasbo. Prav poseben pa je
bil ta dan za sedem prvošolcev, ki so
prvič sedli v šolske klopi in se sladkali
z odlično torto (na sliki). Upamo, da
jim bo prvi šolski dan ostal v lepem
spominu! III Šolski novinarji

Šola je tu
Nestrpno smo čakali prvi šolski dan.
Učenci iz OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje smo se skupaj z učiteljicami zbrali v večnamenskem
prostoru. Tu smo se pogovarjali o
naših željah glede novega šolskega
leta in o pravilih, ki jih bomo spoštovali v tem šolskem letu. Delo je
potekalo v skupinah. Na koncu smo
skupaj oblikovali dva plakata, kjer
so zapisane naše želje in šolska pravila. Izobesili smo ju tam, kjer bosta
vsem na očeh – na hodniku.
→
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Šolski zvonec glasno kliče

Prvi šolski teden smo na OŠ Jelšane
začeli v obnovljenih prostorih stare
šole in opazovali, kako vidno rasteta
še prizidek in telovadnica.
Prvega septembra nas je pozdravil
gospod župan Anton Šenkinc, devetošolci pa smo sprejeli prvošolce ter

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na
e-naslov:

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k
sodelovanju!

jih popeljali v povsem novo učilnico.
Sledil je sprehod do naše lokve in
potoka ter nastop glasbene družine
Volk folk. Na koncu smo vsi skupaj
na igrišču zaplesali ob spremljavi
ljudskih glasbil ljudski ples Ob bistrem potočku je mlin.

V sredo nas je pot odpeljala v ljubljanski živalski vrt, kjer smo imeli
učno uro s kraljevskim pitonom in
pajkom tarantelo. Naslednji dan je
sledil prvi jesenski pohod do Jurčka,
čez Božični brejg in nazaj v Jelšane.
Pri Jurčku je naša dolgoletna učiteljica in planinka ga. Dora Kalčič
sprejela prvošolce med planince
ter jim s planinskim krstom podelila
planinska imena in dnevnike. Policist Andrej Vrh nam je spregovoril
o varnosti v prometu, lovec Dušan
Maljevac pa nam je pripovedoval o
divjadi in nam pokazal lovsko prežo
in krmišče. Sami smo napolnili solnico in natrosili hrane za divjad.
Čeprav so za ta dan napovedovali
slabo vreme, smo se v šolo vrnili popolnoma suhi.
V petek so učenci od 1. do 7. razreda
imeli naravoslovni dan na travniku
in v gozdu, 8. in 9. razred pa tehniški dan na Gozdarsko-lesarski šoli v
Postojni. Spoznali smo različne vrste
lesa ter izdelali svojo okrasno leseno škatlico. Naslednji teden smo
nadaljevali s poukom v obnovljenih
učilnicah. III Ješjwski novinarji z
mentorico Nives Pirih

Dobrodošlica za štiri prvošolčke
Na prvi šolski dan so v hišo učenosti
v Knežaku vstopili štirje prvošolčki
– Gašper, Blaž, Lara in Sara. Pripravili smo jim zanimiv dan, z željo, da
popestrimo ta pomemben in velik
korak na poti njihovega šolanja. Za
začetek nas je vse skupaj nagovorila
ravnateljica, nato pa je prvošolce
pozdravil še policist Vili, ki skrbi za
varnost naših otrok. Na ta dan so
bili prvošolci sprejeti tudi v šolsko

skupnost učencev in tako tudi »uradno« postali pomemben člen naše
šole. Kratko prireditev ob tej priložnosti nam je popestrila Nerodna
Avguština, ki je nasmejala otroke,
ter starejši vrstniki, ki so prvošolcem
zaplesali in zapeli. Dan smo zaključili
s sladoledom in likovnimi delavnicami za otroke od 1. do 4. razreda.
III Razredničarka Tanja Blažek

naši mladi in najmlajši

→ Prvega šolskega dne so se najbolj
veselili naši štirje prvošolci, za katere je bil ta dan nekaj posebnega.
Njihova učiteljica jim je pripravila
tudi poseben programček, katerega
rdeča nit je bila tema ravno prav velik. Najprej so se naučili pesmico,
potem pa jim je učiteljica prebrala
pravljico, o kateri so se pogovarjali. Naredili so tudi zgibanko o prvošolčku. Na koncu pa jih je čakalo
sladko presenečenje: ravno prav velika torta, ki so jo snedli skupaj s svojimi starši in svojo prvo učiteljico.
Za vse nas je prvi šolski dan minil v
sproščenem vzdušju in želimo si, da
bi bilo več takih dnevov tudi med
šolskim letom. III Mladi novinarji OŠ
Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2009
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Nagrobna sveča
Vita velika
Art: 155781

€

1,19

prihranek40%

Postanite član kluba Kalia!

Samo v oktobru boste ob včlanitvi v
klub Kalia prejeli posebno darilo.

Pestra izbira nagrobnih
aranžmajev že od 13,50 € dalje.
Calluna MIX
GARDEN GIRLS
Art: 37552

€

1,59

prihranek15%

€

4,25

prihranek28%
Krizantema premer 20cm
velikost rastline 40 -50cm
Art: 5772

€

3,39

prihranek20%
Okrasni pesek za
grobove
debelina 8-12 mm, 25 kg
Art: 86164

Vrana iz slame
velikost 60 cm
Art: 155792

€

6,39

prihranek17%

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 1. 10. do
31. 10. 2009, oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Posamezna prodajalna ima v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega programa.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni
vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.
Cene vseh artiklov so v EUR in vključujejo DDV.
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VRTNI CENTRI KALIA
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28

nagradna križanka
SESTAVIL:
DIMITRIJ
GRLJ

ALKOHOLNA PIJAČA
IZ HMELJA

VPLIV NA
ODLOČITEV

KDOR
DARUJE

MESTO NA
HRVAŠKEM OB
IZLITJU NERETVE
V MORJE

OTKA PRI
PLUGU

ZAMAŠČENOST

DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE

_ _ _ IN
STOK
6

SPODNJI DEL
OPRSJA PRI
NEKATERIH
ŽIVALIH
4

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

OSAMILO

ZBIRKA VIN
5

UPAD
MORSKE
VODE

INDIJSKI FIZIK
(ČANDRA
SEKARA
VENKATA)

LITERARNO
USTVARJANJE

VRATI
GLEDALIŠČE
RAVNINA

BALKANSKI
SKUPNI
LJUDSKI
PLES

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

DEFEKT

SPREMEMBE
V DIAGRAMIH

1
POSMEHLJIVA
PRIPOMBA
PREDAJA

OKRAJŠAVA
ZA EVENTUELNO

OKRAJŠAVA
ZA STAREJŠI

REKA V
AFRIKI,
PRITOK
KONGA

VEZNIK
STROKOVNJAK
ZA KEMIJO

AZIJSKA
DRŽAVA
(TEHERAN)

VRANIČNI
PRISAD
OBLIKA ŽENSKEGA IMENA
ELIZABETA

3

Med prispelimi pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali
tri nagrajence, ki
prejmejo:
• Zaboj jabolk, ki ga podarja FIDEL ŠTEFANIJA,
Nova Sušica 6, Košana
• Kantico kislega zelja
(3 kg), ki ga podarja
PRIMC VINCENC, Velika
Bukovica 14, Il. Bistrica
• Kozarec medu, ki ga
podarja ČEBELARSTVO
JOŽE BOŠTJANČIČ, Zalči
1, Il. Bistrica
Prejemniki nagrad, ki jih
podarja Društvo PIŠKOTEK
Knežak, so:
• Nahrbtnik in brisačko
dobi Zlata Mazinjanin,
Jelšane 51, 6254
• Dežnik dobi Ružič
Silvana, Maistrova 13,
6251 Trnovo
• Kratko majico dobi
Marta M. Pugelj,
Koseze 8 A, 6250 Il.
Bistrica

KDOR PEČE

Nagrajencem čestitamo!

2
NAUK O
MORALI
NASELJEN
OTOK V
KORNATIH

V prazna polja vpišite geslo
tokratne nagradne križanke.
1

2

3

4

5

Geslo prejšnje nagradne
križanke: KOZLEK
Rešitve: ATEISTKA, METRONOM, PANORAMA,
ETA, BLEN, RR, PEON,
MAZUT, TS, ELAN, KAL,
TINKTURA, EKOTOP, RAS,
PLOT, SLEME, TOREK,
ITAKA, LAJAČ.

6
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raz vedrilo

GOROVJE
V SREDNJI
AZIJI
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napovednik

KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Regijska likovna razstava primorskih
likovnih ustvarjalcev Kolaž

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

1. oktober ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Koncert: Yellow Cap (Nemčija)

MKNŽ
Ilirska Bistrica

2. oktober ob 22.00

MKNŽ

www.drustvo-mknz.si

Prireditev Ples in pesem sta povsod
doma

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

3. oktober ob 18.00

Folklorno društvo Gradina

Dan atletike

Stadion Trnovo

4. oktober 11.00 - 14.30

Tekaško društvo Bistrc

Srečanje bolnih in ostarelih s sv.
mašo, po maši nastop CMePZ Zvon

Cerkev sv. Petra,
Trnovo

4. oktober ob 15.00

Župnija Ilirska Bistrica,
Župnijska Karitas

Futsal tekma: KRT Il. Bistrica in KMN
Gorica (kategorija U21)

Telovadnica OŠ Antona
Žnideršiča, Il. Bistrica

4. oktober ob 18.00

Športno kulturno društvo
KRT

051 347 576
Vojko Kalc

Predstavitev pesniške zbirke
Drugačna razmerja, avtorja Ivana
Novaka

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

8. oktober ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Srečanje mladih likovnikov Extempore Snežnik 2009

Prem

8. oktober od 8.30 do
15.00

JSKD Ilirska Bistrica in
Planinsko društvo Snežnik

05/711 00 90
Igor Štemberger

Otvoritev spominske plošče
skladatelju in dirigentu Radovanu
Gobcu

Pred rojstno hišo Radovana 10. oktober ob 16.00
Gobca v Podgradu

Kulturno društvo Podgrad

031 760 228
Mitja Ivančič

Klubski maraton Radia Študent:
Barely Modern in New Wawe Syria

MKNŽ
Ilirska Bistrica

10. oktober ob 22.00

MKNŽ

www.drustvo-mknz.si

Futsal tekma: KRT Il. Bistrica in
Casino Safir Divača (kategorija U21)

Telovadnica OŠ Antona
Žnideršiča, Il. Bistrica

11. oktober ob 18.00

Športno kulturno društvo
KRT

051 347 576
Vojko Kalc

Predavanje Kemikalije v vsakdanjem
življenju, predava ga. Tatjana Kruder

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

15. oktober ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Gledališka predstava, komedija
5žensk.com v izvedbi Špas teatra

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

18. oktober ob 19.30

Studio Lazarus organizacija 040 306 981
dogodkov
Nataša Žitko

Koncert: Electrozombies (Čile) in
Hellborn Messiah (Nemčija)

MKNŽ
Ilirska Bistrica

18. oktober ob 21.00

MKNŽ

www.drustvo-mknz.si

Večer s pisateljem in
avtorjem besedil za glasbo g. Ivan
Sivec

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

22. oktober ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Koncert Jazz orkestra Piran

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

22. oktober ob 19.00

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

05/711 12 22

Otvoritev srednjeveške orožarne na
gradu Prem

Grad Prem

23. oktober ob 12.00

Občina Ilirska Bistrica

05/714 13 61
Ivan Simčič

Koncert ob 20. obletnici skupine
Malibu

Telovadnica OŠ Antona
Žnideršiča, Il. Bistrica

24. oktober ob 18.00
www.drustvo-mknz.si

www.tdbistrc.org

Garage explosion afterparty: Ragman MKNŽ
in Corrosion (Novi Sad)
Ilirska Bistrica

24. oktober ob 22.00

MKNŽ

Gobarski praznik 2009

Pregarje

24. in 25. oktober

KTD Pregarje

Prireditev ob 10. obletnici MePZ
Ahec Jasen

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

25. oktober ob 17.00

Društvo Ahec Jasen

Koncert: KK Null (Japonska)

MKNŽ
Ilirska Bistrica

25. oktober ob 21.00

MKNŽ

www.drustvo-mknz.si

Večer z znanim Bistričanom: prof. dr.
Janoš Butinar

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

29. oktober ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Koncert: Shaid (Francija)

MKNŽ
Ilirska Bistrica

29. oktober ob 21.00

MKNŽ

www.drustvo-mknz.si

Razstava slik Harmonija kaosa

Dvorana Sokolskega doma

30. oktober ob 19.00

Šolanje psov

vadbišče Črne njive

vsako nedeljo ob 9.00

Kinološko društvo Ilirska
Bistrica

041 714 386
Marko Šenkinc

Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.
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