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Sviščaki, ki ležijo na nadmorski višini
1300 metrov, so priljubljena turistična
in izletniška točka skozi celo leto. Smučarsko sezono so na Sviščakih odprli v
nedeljo, 10. januarja, ko je dovolj novozapadlega snega omogočilo težko pričakovano smuko tudi na Sviščakih. Letos

so smučarsko ponudbo še dopolnili, ob
vikendih in med šolskimi počitnicami pa
je na Sviščake organiziran tudi breplačen
avtobusni prevoz. Idilična pokrajina pod
Snežnikom, odeta v zimsko odejo, je tudi
odlična izbira za družinske izlete ali sprehod v naravi.

uvodnik
Mesec januar je po napornem
in bogatem decembrskem dogajanju minil dokaj mirno. Kljub
temu pa, sodeč po velikem številu prispevkov, ki smo jih prejeli
v naš poštni nabiralnik, tudi v
tem mesecu niste počivali, ampak s polno paro že pripravljate
načrte za letošnje leto. Mesec,
ki prihaja bo še posebej aktiven
za pustne skupine, ki se že pripravljajo na tradicionalni pustni
karneval Pust je pršu 2010. Pustno dogajanje bo letos še posebej bogato, saj se bo pričelo
z uvodno prireditvijo v petek in
nadaljevalo v soboto s pustnim
rajanjem za otroke in odrasle,
vrhunec pa bo doseglo v nedeljo, ko se bodo po bistriških ulicah sprehodile pustne skupine
iz domače in sosednjih občin.
Februar pa ne bo samo pustno
obarvan, ampak bo tudi v znamenju številnih kulturnih dogodkov, ki se bodo zvrstili ob 33.
mesecu kulture. Organizatorji
,območna izpostava JSKD Ilirska
Bistrica v sodelovanju s knjižnico, glasbeno šolo in številnimi društvi, so pripravili pestro
paleto različnih prireditev, med
katerimi bo vsakdo našel nekaj
za svojo dušo.
Občinski svet pa je na zadnji seji
sprejel tudi rebalans proračuna
za leto 2010, ki je težak kar dobrih 28 milijonov evrov in napoveduje številne nove investicije.
Prva med njimi se bo začela uresničevati že v naslednjih dneh,
ko bodo stroji zabrneli za občinsko zgradbo, kjer bo zraslo novo
parkirišče.
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33. MESEC KULTURE ponuja ČEZ
20 KULTURNIH DOGODKOV
S Kettejevo pesmijo, ki jo je pred
pesnikovo rojstno hišo na Premu
zapel moški pevski zbor Dragotin
Kette, se je začel 33. mesec kulture
na Bistriškem. V okviru projekta, ki
ga že vrsto let finančno podpira Občina Ilirska Bistrica, se bo do konca
februarja zvrstilo preko 20 kulturnih dogodkov.
Organizator prireditev ob mesecu
kulture Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti
RS Ilirska Bistrica je v sodelovanju
s Knjižnico Makse Samsa, bistriško
glasbeno šolo in številnimi kulturnimi društvi pripravil pester program, s katerim želijo zadovoljiti vse
okuse.
Mesec kulture se že tradicionalno
začenja pred rojstno hišo pesnika
Dragotina Ketteja, kjer je bistriški
župan Anton Šenkinc pred pesnikov
doprsni kip položil venec, nato pa se
dogajanje preseli na grad, kjer se je
odvijala otvoritvena prireditev. Slavnostna govornica na letošnji prireditvi je bila dolgoletna vsestranska
kulturnica Darinka Žbogar, ki je s
svojim delov v bistriški kulturi pustila neizbrisen pečat. Žbogarjeva je
v svojem nagovoru orisala bogato
zgodovino kulturnega življenja na
Bistriškem in poudarila pomen osrednje knjižnice Makse Samsa, katere
dolgoletna direktorica je bila tudi
sama.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila Darinka Žbogar

Nastop mezzosopranistke Janje Konestabo ob klavirski spremljavi Damjane
Kinkela

guja ter številnim znanim skladbam
slovenskih skladateljev.
Na gradu je do 14. februarja na
ogled tudi likovna razstava argentinske slikarke Madam Beatriz in zamejskega slikarja Domine Doctorja.
Slikarja delujeta v klubu Akademija
mrtvaškega plesa, ki nosi ime po
gotskih freskah iz Hrastovelj. Po
končani prireditvi pa so bili vsi obiskovalci povabljeni v grajsko klet,
kjer so članice KTŠD Prem pripravile
zakusko. III
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AKTUALN O

Likovna razstava »Flora, fauna et
Vinum«

Sama prireditev je bila zasnovana
kot pregled slovenskih skladateljev
in premskih poetov, ki so ga številnim obiskovalcem skozi recitacije in
petje pričarali koordinator bistriške
izpostave JSKD Igor Štemberger ter
mezzosopranistka Janja Konestabo
ob klavirski spremljavi Damjane Kinkela. Tako smo lahko v skoraj enournem programu prisluhnili poeziji
Dragotina Ketteja, Antona Gašperšiča, Jožka Steguja, Danice Pardo,
Ane Seles, Jerice Strle in Vilija Ste-
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SMUČARSKA PONUDBA NA SVIŠČAKIH
LETOS ŠE BOGATEJŠA
Smučarsko sezono so na Sviščakih
odprli v nedeljo, 10. januarja, ko je
dovolj novozapadlega snega omogočilo težko pričakovano smuko
tudi na Sviščakih. Idilična pokrajina
pod Snežnikom, odeta v zimsko
odejo, pa je tudi odlična izbira za
sprehod v naravi.
Ljubiteljem smučanja sta na voljo
dve vlečnici (Sviščaki in Zapušje) in
štiri smučarske proge (lahka, dve
srednje težki in težka) v skupni dolžini 1,5 kilometra. Urejeni sta tudi
dve tekaški progi (v smeri Grde
drage v dolžini pet kilometrov in
dvoklilometrska proga na relaciji
smučišče-planinski dom) in tristo
metrov dolgo sankališče, kjer je možna izposoja sank. Letos so na novo
uredili tudi dvesto metrov dolgo
progo za bordanje v smeri proti
Udniku, ki je bila zadnja zaprta in
nevzdrževana.
Trikrat na teden so organizirani
brezplačni smučarski tečaji za začetnike in nadaljevalni tečaji. »Brezplačne tečaje smučanja smo prvič
uvedli lani in so se zelo dobro prijeli.
Udeležilo se jih je čez 60 otrok in odraslih,« je povedal upravljalec smučišča Lado Šepec. Šolo smučanja pa
ponuja tudi smučarki klub Snežnik,
in sicer ob sobotah in nedeljah dopoldne.
Že prvo nedeljo so smučišče preizkusili številni obiskovalci, smučarskega tečaja na Sviščakih so se
udeležili tudi učenci OŠ Antona Žni-

Vrste na vlečnici so daljše predvsem ob koncih tedna

drršiča. Smučišče je dobro obiskano
predvsem ob koncih tedna, ko Sviščake obišče tudi 150 ljudi, medtem
ko je med tednom razmeroma prazno. »Zato bi povabili vse, ki si želijo
smuke in imajo čas, naj pridejo med
tednom, ko je smučišče bolj prazno,« je pozval Šepec.
Po podatkih snežnega telefona je
na Sviščakih trenutno do 60 centimetrov naravnega snega. Smučišče
obratuje vsak dan od 9. do 16. ure
razen ob ponedeljkih in v primeru
slabega vremena. Cena dnevne smučarske karte je za odrasle 15 evrov,
za otroke do 14 let 10 evrov ter za
študente in starejše 12 evrov. Gostinska ponudba je tako na samem

smučišču, kjer je na voljo pijača, kot
v planinski koči, kjer se obiskovalci
lahko okrepčajo tudi s hrano.
Cesta na Sviščake je urejena in prevozna z zimsko opremo, urejeno
in spluženo pa je tudi parkirišče.
Ker vsakič, ko zapade nekaj novega
snega, na cesti in parkirišču nastanejo manjši zastoji, je Lado Šepec
obiskovalce pozval, naj bodo strrpni.
BREZPLAČNI SMUČARSKI AVTOBUS MED VIKENDI
na relaciji POSTOJNA-SVIŠČAKI:
Odhod iz Postojne ob 7.30 , iz
Pivke ob 7.45, iz Knežaka ob 8.10
in Ilirske Bistrice ob 8.30. Avtobus
se ustavi na vseh vmesnih postajah. Povratek ob 15.30.
V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC, od
22. do 26. februarja, bodo vsak
dan organizirani BREZPLAČNI
AVTOBUSNI PREVOZI iz Ilirske Bistrice na Sviščake.

AKTUALNO

BREZPLAČNA SMUČARSKA
ŠOLA: torek, četrtek in petek od
13.30 - 16.00 (prijave na tel. št.:
041-638-637)
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Najmlajši uživajo na urejenem sankališču
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

SMUČIŠČE JE OB PONEDELJKIH
ZAPRTO!
Več aktualnih informacij o stanju
na smučišču najdete na spletni
strani www.snezni-telefon.si.

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM
ZARADI IZGRADNJE PARKIRIŠČA
Zaradi gradbenih del za izgradnjo
parkirišča ob občinski stavbi, ki se
bodo pričela 1. februarja, bo na tem
območju spremenjen prometni režim. Dostop na obstoječa parkirišča
za občino in banko ne bo mogoč,
bodo pa zato urejena parkirišča na
drugih lokacijah v neposredni bližini, in sicer na parkirišču pri domu
obrtnikov, ob Sokolskem domu in na
rokometnem igrišču, kjer bodo začasno urejena parkirna mesta.
Na novem parkirišču bo na voljo
116 parkirnih mest v dveh etažah. V
kletnih prostorih bodo parkirna mesta za občinske uslužbence in uslužbence Banke Koper, parkirna mesta
v zgornji etaži pa bodo namenjena
strankam in občanom.
Vrednost investicije, ki jo financirata Občina Ilirska Bistrica v višini
60 odstotkov in Banka Koper v višini
40 odstotkov, znaša 1,43 milijona
evrov. Od tega bo za samo izgradnjo
treba odšteti 1,35 milijona evrov,
preostanek pa za izdelavo projektne
dokumentacije in nadzor. V okviru
gradbenih del, ki jih bo izvajalo Primorje iz Ajdovščine, bodo uredili
celotno okolico ob občinski stavbi
in banki. Poleg rušitve drvarnice
in garaže za občinsko zgradbo ter
izgradnje novega parkirišča, dela
obsegajo tudi ureditev platoja pred
občino in banko z obnovo zidu ob
glavni cesti, ureditvijo stopnišča ter
zamenjavo tlakov.

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
Z novim parkiriščem, ki bo zraslo za občinsko zgradbo, bodo odpravljene težave
s parkiranjem

odmevi@ilirska-bistrica.si.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

AKTUALNO

Dela naj bi bila zaključena do konca
julija letos. Občane naprošamo, da
v tem času upoštevajo spremenjen
prometni režim. III
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TuristiËno društvo Ilirska Bistrica
in
ObËina Ilirska Bistrica
Vabita na prireditve v pustnem vikendu

PUST JE PRŠU 2010
V Ilirski Bistrici,
od petka do nedelje,
od 12. do 14. februarja 2010.
Petek, 12. februarja 2010, Dom na Vidmu, ob 18.00 uri
PUST JE PR©U 2010 - otvoritev
Predstavitev najbolj znaËilnih etnoloških mask naše obËine
Predaja mestnega kljuËa Pustu
Degustacija pustnih jedi domaËih društev in gostincev
Razstava Pust je pršu
Sobota, 13. februarja 2010, pod šotorom pri bivših kasarnah
PUSTNA ZABAVA s skupino KU ADN
od 15.00 do 18.00 ure otroški karneval z animatorjem
od 21.00 ure dalje pustno rajanje
Najizvirnejše maske bodo nagrajene
Nedelja, 14. februar 2010, od 14.00 ure dalje, po ulicah Ilirske Bistrice
Tradicionalna pustna povorka etnoloških in novodobnih mask
PUST JE PR©U 2010

AKTUALN O

Zabava pod šotorom za vse maske in obiskovalce

6

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH
smo dolžni POKLIcati NA 112
z različnih področij, pomembnih
za zaščito in reševanje. V primeru,
da štab oceni, da obseg nesreče
presega zmogljivosti rednih reševalnih služb (gasilska služba, nujna
medicinska pomoč, policija, druge
službe), vpokliče enote Civilne zaščite občine. Občine samostojno
organizirajo in vodijo akcije zaščite,
reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Celoten sistem
postopkov ukrepanja ob naravnih in
drugih nesrečah je natančno opredeljen in razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste
naravnih in drugih nesreč. Načrti ob
tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ,
o podjetjih in firmah, s kateri ima
Občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti
prav tako opredeljujejo postopke
obveščanja medijev in javnosti.
Zakaj sem vam natančno opisal nekatere dejavnike v sistemu zaščite in
reševanja? Ker še vedno med nami
živijo ljudje, ki o tem niso dovolj
seznanjeni, in ker je moja naloga
tudi ta, da ljudi osveščam in jih obveščam o novostih in standardih, ki
obstajajo že leta.
9. januarja 2010 je sneženje in leden dež zajel nekatere višje ležeče
kraje (nad 700 m) naše občine. Že
dan pred tem in še prej so meteorologi napovedovali takšen izid vremena. Na občini smo te napovedi
spremljali, spremljali pa smo tudi
dogajanje na terenu v soboto, 9., in
nedeljo, 10. januarja. V soboto, 9.
januarja, smo v enem primeru tudi
ukrepali, ko smo dobili poziv iz regijskega centra za obveščanje v Postojni (112). O ukrepanju priča tudi
naslednji citat iz Dnevnoinformativnega biltena Uprave RS za zaščito in
reševanje, Izpostave Postojna za dan
9. 1. 2010: »Ob 11.45 so nas iz Elektro Primorska obvestili, da potrebujejo dodatno pomoč z agregatom za
el. energijo. Gasilci so v sodelovanju
s CZ Občine Ilirska Bistrica dostavili
agregat za proizvajanje el. energije
v zaselek Šmagur v občini Ilirska
Bistrica, ker so v podjetju Elektro

Primorska vsa lastna sredstva že izčrpali.«
V nedeljo, 10. januarja, smo spremljali delo delavcev Elektro Primorska in delavcev cestnega podjetja, ki
so reševali problem na električnem
omrežju in urejali prehodnost ceste
od Koritnic do Mašuna. Vse kritične
dni smo bili vedno seznanjeni s stanjem na terenu in stalno dosegljivi v
primeru potrebe.
Kljub vsemu pa v torek, 12. januarja, v Primorskih novicah preberemo članek z naslovom Rjavče bi
rade šle v Kozino. Krajan Rjavč je
verjetno v paniki pozabil, da je po
Uredbi o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja obveščanja
in alarmiranja (Ur. l. RS, št. 45/97,
5/00 in 105/07) vsakdo, ki opazi ali
zve za nevarnost, dolžan poklicati v
Regijski center za obveščanje (112)
in pristojne obvestiti o nevarnosti.
Spoštovani, kaj res tudi v nesreči ne
moremo iz svoje kože, ko pa je zelo
preprosto! Samo zavrtiš brezplačno
številko 112 in sistem zaščite in reševanja se bo zagotovo aktiviral. III
Anton Delost, poveljnik občinskega
štaba CZ
Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

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!
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

O BČINSKI o dmevi

Republika Slovenija ima v okviru
Ministrstva za obrambo tudi organ v sestavi, ki se imenuje Uprava
Republike Slovenije za zaščito in
reševanje. Uprava je po eni strani
zakonodajalec, po drugi strani pa
tudi izvajalec zakonov in predpisov.
In kako deluje sistem zaščite in
reševanja? Kako deluje Civilna zaščita? Kako reševalci zvedo za nesrečo? Kdo jih obvesti o nesreči?
Kdo sproži sireno? Kako so gasilci
že po nekaj minutah na intervenciji? Kdo so ljudje, ki priskočijo na
pomoč ob vsaki veliki nesreči, pa
naj bo naravna (žled, toča, poplave,
zemeljski plaz ali ujme) ali pa nesreče, ki jih povzroči človek? Kdo
vse to organizira in kdo vodi?
Gotovo ste si vsaj katero od zgornjih vprašanj že kdaj zastavili, morda
celo bolj pogosto zadnji čas, ko naše
kraje, v veliko večjem obsegu pa
tudi ves svet, prizadevajo takšne
in drugačne naravne nesreče. Odgovor na vsa ta in še mnoga druga
vprašanja, ki se ukvarjajo z organizacijo celovitega, učinkovitega in
enotnega ukrepanja ob naravnih in
drugih nesrečah, daje sistem Zaščite
in reševanja (ZiR). Sistem varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za
preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.
Sistem Zaščite in reševanja sestavlja več različnih organizacij in služb,
organiziranih na vseh ravneh – državni, regijski in lokalni. Medtem
ko za organiziranje prvih dveh skrbi
država, je lokalna raven organiziranja zaščite in reševanja v pristojnosti občin. Glavno vlogo pri zaščiti,
reševanju in pomoči ob nesrečah
imajo gasilska in druga društva, kot
so gorski reševalci, jamarji, kinologi,
taborniki in drugi, ki so vključeni v
sistem.
Vsi občani, očividci ali prizadeti v
nesreči pa so o nesreči dolžni obvestiti regijski center na številko 112.
V primeru nesreče večjega obsega,
ko je aktiviran poveljnik Civilne zaščite (CZ) občine, le-ta skliče štab CZ
občine, ki ga sestavljajo strokovnjaki
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REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2010

Občinski svet je na svoji 30. seji 21.
januarja 2010 obravnaval in sprejel
rebalans proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2010. Z rebalansom
se načrtuje obseg prihodkov v višini
23.395.286 €, kar je za 38,5 % več v
primerjavi s sprejetim proračunom
za leto 2010. Z rebalansom se prav
tako povečujejo odhodki, ki se načrtujejo v višini 28.687.825 €, kar je za
39 % več od načrtovanih sredstev v
primerjavi s sprejetim proračunom
za leto 2010.
Razlika med prihodki in odhodki
znaša 5.527.332 € in se pokriva iz
sredstev prenosa iz preteklih let v višini 1.554.745 € in načrtovanega zadolževanja v višini 3.972.587 €.
Spremembe proračuna so bile potrebne zaradi sprememb strukture in
višine tako prihodkov kot odhodkov. V
letošnje leto se prenaša nekaj projektov, ki lani niso bili realizirani, in sicer
gradnja širokopasovnega omrežja ter
parkirišča ob občinski zgradbi. Razlika nastaja tudi zaradi prenosa plačil
nekaterih investicij, ki so se zaključile
že lani, plačane pa bodo v letošnjem
letu. Ker v letu 2009 ni bila realizirana
zamenjava občinskega vložka v bistriško gimnazijo z zemljišči in stavbami
v kompleksu gimnazije, za katero je
sklenjen dogovor z ministrstvom za
šolstvo, se ta načrtuje v letošnjem
letu, in sicer v višini nekaj čez dva milijona evrov. Načrtuje se tudi sredstva
iz razpisa za regionalne spodbude, s
katerimi naj bi uredili načrtovane kanalizacije in čistilne naprave v vaseh,
saj razpisa lani ni bilo. Pri odhodkih
se povečujejo sredstva za gasilska
društva, in sicer za obvezne zdravniške preglede in vozniške izpite, pove-

čuje pa se tudi financiranje otroškega
varstva. Več sredstev se namenja tudi
za izdelavo projektov in dokumentacij. V rebalans proračuna so namreč
vključeni tudi projekti, ki se bodo
izvajali v naslednjih letih, vendar je,
kot je poudaril župan Anton Šenkinc,
nujno potrebno pripraviti projekte na
zalogo, tako da se lahko z njimi prijavlja na razpise v prihodnjih letih.

Prihodki za leto 2010
V strukturi prihodkov predstavljajo
največji delež - 40 % oz. 9.728.920 €
davčni prihodki, 6 % oz. 1.521.614 €
je nedavčnih prihodkov, 19 % oz.
4.395.771 € kapitalskih in 33 % oz.
7.748.981 € transfernih prihodkov.
Z rebalansom se v strukturi povečujejo kapitalski prihodki, in sicer za
13 %. Gre za prihodke od prodaje
osnovnih sredstev, ki so načrtovana
v višini 2,18 milijona evrov (večji del
predstavlja zamenjava premoženja
z gimnazijo), ter od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč (industrijska
cona, TOK, S-13, Koseze) v višini 2,19
milijona evrov. Za 10 % v strukturi se
znižujejo davčni prihodki, medtem
ko se delež nedavčnih in transfernih
prihodkov ne spreminja bistveno. Za
investicije in tekočo porabo se iz državnega proračuna načrtuje sredstva
v višini 2,31 milijona € ter 5,43 milijona evrov iz sredstev EU.
Evropska sredstva se načrtuje za ureditev kanalizacij in čistilnih naprav na
Baču, v Hrušici, Podgradu, Knežaku
ter Novokračinah in Sušaku, za obnovo Rozmanove ulice (450.000 €),
za ureditev vodovoda Visoki Kras (1.
faza) in nekaj manj kot tri milijone
evrov za izgradnjo širokopasovnega

O BČINSKI o dmevi

STRUKTURA PRIHODKOV
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Proračun

52 %

35 %

33 %

19 %
7%

davčni
prihodki

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

6%

nedavčni
prihodki

6%

kapitalski
prihodki

Odhodki za leto 2010
V strukturi odhodkov predstavljajo
tekoči odhodki v višini 4.700.232 € 17
% delež in se tako znižujejo za 2 % v
primerjavi s sprejetim proračunom za
leto 2010. Znižuje se tudi delež tekočih transferov, ki obsegajo 4.676.743
€ (16 % delež). Povečujejo pa se investicijski odhodki, ki predstavljajo
65 % delež oz. 18.729.454 €, in investicijski transferi v višini 110.165 € (2
% delež). Iz strukture odhodkov rebalansa proračuna za leto 2010 izhaja
razvojna naravnanost proračuna, saj
predstavljajo investicijski odhodki in
investicijski transferi 67 % vseh odhodkov proračuna.
V strukturi odhodkov se največji delež namenja prometni infrastrukturi
in komunikacijam, in sicer 7,8 milijona evrov (27 %), ki se tako povečuje
za kar 4,2 milijona evrov. Povečuje
se tudi višina sredstev za izobraževanje, ki znaša 6,71 milijona evrov (23
%), medtem ko se znižujejo sredstva
za varovanje okolja in naravne dediščine, in sicer iz 5 milijonov evrov na
3,42 milijona evrov (12 %). Sledijo
prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost v višini 3,25
milijona evrov (11 %), lokalna samouprava v višini 2,35 milijona evrov (8
%), kultura, šport in druge nevladne
organizacije v višini nekaj čez milijon
evrov ter ostala področja, kot je razvidno iz grafa.

Načrtovane investicije

Rebalans

42 %

omrežja. S sredstvi iz programa Leader pa naj bi sofinancirali ureditev
turističnega središča Jezera, Kindlerjevega parka, turističnega središča
Gomanci, zunanjo ureditev gradu
Prem, ureditev gradu Kalc in nekatere
druge projekte.

transferni
prihodki

V letu 2010 se bodo po sprejetem
programu nadaljevale rekonstrukcije lokalnih cest in mostov, za kar je
namenjenih tri milijone evrov. Načrtujejo se rekonstrukcija Rozmanove
ulice in ulice IV. armije (1. faza), obnove občinskih cest na odsekih Davor-Podstenje in Koritnice-Mašun
(nad naseljem Koritnice) ter izgradnja
mostu čez potok Molja na lokalni cesti Koseze-Velika Bukovica. Za mesto
Ilirska Bistrica je predvidena tudi izdelava idejnih rešitev za celostno ureditev Titovega trga in Cankarjeve ulice

Rebalans
proračuna 2010
področjih
REBALANS
PRORAČUNA
2010- -Odhodki
ODHODKIpoPO
PODROČJIH
Politični sistem
Ekonomska in fiksalna adimistracija
Skupne admin. službe in spl. javne storitve

261.438
15.592
527.109
2.354.244

Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

428.061

Notranje zadeve in varnost

13.574

Trg dela in delovni pogoji

31.690

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

272.176

Promet, prom. infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo

7.804.237

882.242
3.422.827

Varovanje okolja in naravne dediščine

3.256.914

Prostorsko planir. in stanov. kom. dejavnost
390.043

Zdravstveno varstvo

1.088.244

Kultura, šport in druge nevlad. org

6.713.052

Izobraževanje
549.796

Interven. programi in obveznosti

in ureditev pešpoti od gimnazije do
Adamičeve ulice. Za izgradnjo parkirišča ob občinski stavbi, ki se bo pričela
v februarju, je namenjenih 900.000 €.
Načrtuje se tudi sredstva za izgradnjo
širokopasovnega omrežja v višini 3,5
milijona evrov.
V letošnjem letu bodo nova gasilska
vozila dobila še preostala štiri gasilska društva (nadgradnja), dokončana
pa naj bi bila tudi gradnja mrliških vežic v Sabonjah, Šembijah, Podstenjah
in na Ostrožnem Brdu. Na področju
razvoja turizma se načrtuje izdelavo
investicijskih programov za turistični
središči na Sviščakih in Gomancih ter
izdelavo projekta za turistično središče Jezera. Predvidena je zunanja
ureditev premskega gradu in začetek obnove ljudske šole na Premu, v
okviru slovensko-italijanskega projekta Agrifood pa je predvidena tudi
1. faza preureditve stolpa na gradu
Prem v turistično-ptomocijski objekt
za trženje kmetijskih proizvodov. Poleg tega se načrtuje tudi ureditev Kindlerjevega parka. Predvidena je tudi
izdelava projektne dokumentacije za
izgradnjo novega kulturnega doma v
Ilirski Bistrici.
Nadaljevala se bo izgradnja ekoloških
otokov po naseljih v občini. Predvidena je tudi izdelava dokumentacije
in nakup zemljišč za sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Globovniku,
ki jo sofinancira MOP, in izdelava
projekta za kompostarno v zbirnem
centru. Po sprejetem programu se
bo nadaljevala tudi izgradnja kanalizacij s čistilnimi napravami po naseljih, za kar je namenjenih 2,8 milijona

346.514
483.653

evrov. Predvideno je nadaljevanje
izgradnje kanalizacije in ČN na Baču,
izgradnja v Hrušici in začetek gradnje
v Podgradu. Nadaljevalo se bo komunalno urejanje cone S-13 (novi del).
Na področju stanovanjske gradnje je
predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev infrastrukture
na območju TOK-a, Kampa in v Kosezah. Na področju zdravstvenega varstva se načrtuje sredstva za ureditev
prostorov Zdravstvenega doma Il. Bistrica in izgradnje lekarne v Knežaku.
Velik delež proračunskih sredstev
je namenjenih tudi investicijam na
področju šolstva. Za investicije in investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev
je namenjenih skoraj dva milijona
evrov. Končala se bo rekonstrukcija
OŠ Jelšane in izgradnja telovadnice.
V OŠ Dragotina Ketteja je predvidena
sanacija kotlarne ter 1. faza zamenjave tlakov in vrat, v načrtu pa je
tudi izdelava projektne dokumenta-

cije za izgradnjo nove telovadnice
(izgradnja je predvidena v letih 2011
in 2012). V letošnjem letu je predvidena tudi rekonstrukcija šole na
Pregarjah v višini 350.000 €. Za OŠ
Knežak je v načrtu sanacija sanitarij,
načrtuje pa se tudi razširitev vrtca
pri OŠ Knežak. V OŠ Antona Žnideršiča bodo uredili dostop za gibalno
ovirane osebe, vseh šest osnovnih
šol pa bo letos dobilo nove garderobne omare, za kar je v proračunu
namenjenih 67.280 €. Načrtuje se
tudi sanacija strehe v gimnaziji in
ureditev zunanjih športnih površin v
kompleksu nekdanje vojašnice za potrebe gimnazije, če se bo pristopilo k
izgradnji telovadnice. Poleg tega so v
proračunu predvidena tudi sredstva
za rušitev opuščenega objekta nekdanjega vrtca Jožefa Maslo.
Rebalans proračuna za leto 2010 je v
celoti dostopen na spletni strani občine www.ilirska-bistrica.si. III

STRUKTURA ODHODKOV
59 %

65 %

Proračun
19 % 17 %

21 %

Rebalans

16 %
1% 2%

tekoči
odhodki

tekoči
transferi

investicijski investicijski
odhodki
transferi
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010
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Socialno varstvo
Servisiranje javnega dolga
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/2007) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
(Uradni list RS, št. 1/2009, z dne 09. 01. 2009) Občina Ilirska Bistrica objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA
SPOMENIKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2010
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

4. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2010. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena
v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010, je 27.350
evrov.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava
na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v
letu 2010, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in
spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska
Bistrica.
Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne
faze investicije, kar mora biti v vlogi posebej navedeno.
3. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

O BČINSKI o dmevi

Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji.
Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50 % vrednosti investicije. Glede na predvideni delež
sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče:
• od 0 do 15 % proračunskih sredstev – 10 točk,
• od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev – 8 točk,
• od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev – 6 točk,
• od 35,01 do 50 % – 4 točke.
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Kategorizacija spomenika oz. objekta z vidika kulturne
dediščine:
• Objekti, vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD)
kot kulturni spomenik (KS) – 10 točk;
• objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD)
kot kulturna dediščina (KD) – 7 točk;
• objekti, predlagani za vpis v Register kulturne dediščine
RS (RKD) – 5 točk;
• nekategorizirani objekti in spominska obeležja – 3
točke.
Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih
posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu:
• sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij – 7 točk;
• ostala obnovitvena in vzdrževalna dela – 4 točke.
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno
priložiti še naslednjo dokumentacijo:
• mapno kopijo,
• zemljiškoknjižni izpisek,
• soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,
• soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za
objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne
dediščine RS – RKD),
• izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela
(pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),
• upravno dovoljenje (ni pogoj),
• pogodbo/-e z izvajalcem/-ci (ni pogoj).
Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno dostavljati.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

5. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 02. 03. 2010 do 10.00 ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in
naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene
prijavitelju.

6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE
O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prispele vloge bo pregledala tričlanska (3-članska) komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela vloga na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem
obvesti in ga pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno do-

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso
bila dodeljena, ima možnost v roku
8 dni od prejema sklepa vložiti pri
županu pritožbo, s katero predlaga,
da se preveri utemeljenost sklepa o
sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo. Merila in kriteriji za
dodelitev sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo obravnava župan ter
s sklepom ponovno odloči o dodelitvi
sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.
Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja
je lahko nižji od zneska, ki ga v vlogi
predvidi predlagatelj.
Medsebojne pravice in obveznosti
v zvezi s sofinanciranjem obnove in
vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o
sofinanciranju obnove in vzdrževanja
spomenikov v letu 2010.
Ponudniki, katerih projekti bodo
sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke
izbire najugodnejšega ponudnika ob
smiselni uporabi predpisov, ki urejajo
javno naročanje.
Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2010 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 714 13 61.
Številka: 410-6/2010
Datum: 19. 01. 2010
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
ANTON ŠENKINC, univ. dipl. ekon.

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št. 4/2010 z dne 22.1.2010 in na
spletni strani Občine objavila

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2010
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti ki se izvajajo v letu 2010 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
• izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev
Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in
v tujini,
• izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice),
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s
področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, čistilne akcije, ipd.,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
čezmejno sodelovanje,
• šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
• oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
Višina razpisanih sredstev: 6.300 evrov.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, dostopna je tudi na spletni strani
občine, www.ilirska-bistrica.si.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 20. februarja 2010, do 9. ure,
osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na
naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 05/71 12 315,
osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu tanja.sajina@ilirskabistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št. 4/2010 z dne 22.1.2010 in na
spletni strani Občine objavila

Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe
»VELIKONOČNE PRIREDITVE 2010«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne prireditve 2010« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 830 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in
fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med 27.3.2010 in 5.4.2010.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je na razpolago v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine www.ilirska-bistrica.si.
Obravnavane bodo pisne prijave, ki bodo prispele do ponedeljka, 15.2.2010,
do 10. ure po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni
Občine, pritličje levo.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
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polni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi
pogojev in meril popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izidi razpisa
obveščeni s sklepom o sofinanciranju
obnove in vzdrževanja spomenikov v
letu 2010 predvidoma v roku 30 dni
od poteka roka za oddajo prijav.
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SREČANJE NA MEJI
Konec decembra so se na tradicionalnem srečanju na meji, ki je letos
potekalo na mednarodnem mejnem
prehodu Jelšane, zbrali predstavniki
slovenske in hrvaške policije in carine ter župani treh obmejnih občin:
ilirskobistriški župan Anton Šenkinc,
načelnik občine Matulji Mario Čiković in načelnik občine Klana Matija
Laginja. Ob izmenjavi daril so si segli v roke in zaželeli uspešno sodelovanje tudi v novem letu. III
Bistriški župan Anton Šenkinc je v
spremstvu podžupana Vladimirja
Čeligoja hrvaškima kolegoma zaželel
uspešno sodelovanje v novem letu

PRVO USPOSABLJANJE ČLANOV
OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

OBVESTILO
Društvo za razvoj podeželja
obiskovalcem kmečke tržnice
sporoča, da zaradi slabih vremenskih razmer redne kmečke
tržnice v februarju ne bo.
V društvu zimski čas izkoriščajo
za analizo pretekle sezone in
obnovitvena izobraževanja za
ponudnike na tržnici, v marcu
pa se kmečka tržnica vrača v
ustaljenem terminu – drugo soboto v mesecu.

O BČINSKI o dmevi

Člani bistriškega občinskega štaba
civilne zaščite so se med 19. in 21.
januarjem udeležili tridnevnega tečaja temeljnega usposabljanja za
poveljnike in člane civilne zaščite,
ki je potekalo v izobraževalnem
centriu na Igu.
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Usposabljanja so se udeležili poveljnik občinskega štaba CZ Anton
Delost, namestnik poveljnika Luka
Špilar ter člani Robert Tomšič, Robert Toman, Pavel Maurič, Iztok
Ljubič in nova članica, ki je nadomestila pokojno Nado Čeligoj, Božidara
Česnik.
V prvem delu usposabljanja so se
seznanili z osnovami zaščite in reševanja, zakonskimi akti s tega poBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

dročja in delovanjem sistema civilne
zaščite na lokalni in državni ravni. V
drugem delu pa so se člani morali
preizkusiti tudi v praktičnem znanju.
Skozi vajo, ki je bila simulacija dejanskega delovanja štaba CZ v primeru
porušitve dela šole v Knežaku, so
morali voditi intervencije na terenu,
komunicirati s centrom za obveščanje in novinarji ter se odzivati na nepredvidene dogodke.
»Inštruktorji so našo vajo ocenili kot
zelo uspešno. Glede na to, da smo
nova ekipa, so pohvalili našo homogenost in prilagodljivost v različnih
situacijah,« je povedal Luka Špilar in
dodal, da se bodo v bodoče gotovo
udeležili še kakšnega dodatnega izobraževanja. III

Davčni urad
Postojna na
novi lokaciji
Davčna uprava RS davčne zavezance Davčnega urada Postojna
obvešča, da bo od ponedeljka,
18. 1. 2010, Davčni urad Postojna posloval na novem naslovu, in sicer na Tržaški cesti 1,
Postojna.
Spremenjene so tudi telefonske številke. Odslej lahko za informacije pokličete na 01 369
3700 ali pošljete faks na 01 369
3780. Nespremenjena ostajata
številka poštnega predala. p.
p. 184, in elektronski naslov:
gp.durs-po@gov.si.

Učenci vseh sedmih občinski
osnovnih šol in njihovi mentorji pri
predmetu prometna vzgoja so na
srečanju z županom Antonom Šenkincem in predstavniki občinskega
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) predstavili in
opozorili na prometno nevarne točke
v okolici svojih šol, kot so neosvetljeni prehodi za pešce, neurejena
avtobusna postajališča, pomanjkljivo
postavljeni prometni znaki in ostalo.
Župan je odgovarjal na njihova vprašanja in pojasnil, kaj občina načrtuje
na področju urejanja prometa v le-

tošnjem in naslednjih letih.
Srečanja so se udeležili tudi predsednica komisije za izobraževanje v SPV
Anica Prosen, član SPV Stanko Maljevac in predstavnik policije v SPV
Aleksander Moran, ki je učencem
obljubil poostren nadzor prometa v
okolici šol in jih pozval, naj s svojim
zgledom opozarjajo tudi svoje starše
in odrasle na pravilno obnašanje v
cestnem prometu. Vse predloge in
opozorila, ki so jih na srečanju podali
učenci, bo obravnavala tudi komisija
za tehnično urejanje prometa v občinskem SPV. III

NOVE SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ILIRSKI BISTRICI
Zainteresirane paciente obveščamo, da bosta februarja v prostorih zdravstvenega doma ilirska bistrica, začeli občasno delovati dve novi samoplačniški specialistični ambulanti:
• SAMOPLAČNIŠKA KARDIOLOŠKA AMBULANTA Z ULTRAZVOKOM SRCA
IN VRATNIH ŽIL, ki jo bo izvajal ULTRAKARDIO, specialistična kardiološka ambulanta, Lucija oz. priznani zdravnik, specialist internist in
kardiolog Siniša Grujič, dr. med.
Prvi dve ambulanti bosta organizirani ob sobotah dopoldne, 13. 2. in
27. 2. 2010, pozneje pa glede na interes in število naročenih, drugo in
četrto soboto v mesecu. Zaenkrat bodo možni le samoplačniški pregledi
po predhodnem naročilu.
• SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJO
MEDICINO TER PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO, ki jo bo izvajal MEDICO
CONSULTING d.o.o., Maribor oz. priznani zdravnik, specialist fiziater in
revmatolog, prim.prof.dr. Zmago Turk, dr. med.
Prvi dve ambulanti bosta organizirani ob petkih popoldne, 12. 2. in 26.
2. 2010, pozneje pa glede na interes in število naročenih, drugi in četrti
petek v mesecu. Možni bodo le samoplačniški pregledi po predhodnem
naročilu.
Vse zainteresirane prosimo, da za nadaljnje informacije in naročanje pokličejo v tajništvo zdravstvenega doma - telefon 71 12 140.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Direktor: Vojko Mihelj, univ.dipl.ekon.

30. SEJA
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svetniki so na svoji 30. redni seji v četrtek, 21. januarja, za
predstavnika ustanovitelja v svet
zavoda Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica imenoval Roberta Ujčiča
(SDS) in Alena Lilića (Mladi forum
Šajeta) iz Ilirske Bistrice.
Svetniki so tudi obravnavali in sprejeli sklep o digitalizaciji prostorskega plana Občine Ilirska Bistrica,
ki združuje vse prostorske akte in
zajema vsa zemljišča na območju
bistriške občine po parcelnih številkah. Uporabilo se jo bo na občinski spletni strani v geografskem
informacijskem sistemu, s pomočjo
katerega bodo lahko občani samostojno pridobili neuradni podatek
o osnovni namenski rabi posameznega zemljišča. Podatki o digitalizaciji bodo na spletni strani dostopni v
februarju.
Svetniki so izpostavili tudi problematiko težnje po odcepitvi iz občine
nekaterih vasi znotraj KS Pregarje.
Predstavnike KS Pregarje naj bi tako
povabili na naslednjo sejo, kjer bodo
predstavili svoje argumente, občinska uprava pa bo pripravila pregled
vlaganj na tem območju v preteklih
letih. III
V lanskem letu sta uspešno zaključili specializacijo iz družinske medicine še dve naši zdravnici:
• Jasna TAUČER MIČETIĆ, dr.
med., spec. druž. med., je
uspešno opravila specialistični
izpit 16.6.2009 in je redno zaposlena v Splošni ambulanti III,
• Barbara DEKLEVA, dr. med.,
spec. druž. med. pa je specialistični izpit uspešno opravila
15.12.2009. Redno je zaposlena
v ambulanti Doma starejših občanov, predlagana pa je tudi
na funkcijo strokovnega vodje
Zdravstvenega doma.
ISKRENO JIMA ČESTITAMO IN
ŽELIMO VELIKO USPEHOV PRI
ZAHTEVNEM DELU !
Kolektiv Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica in direktor Vojko
Mihelj, univ. dipl. ekon.
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UČENCI OPOZORILI NA NEVARNOSTI
V CESTNEM PROMETU
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KAKOVOST PITNE VODE IZ
VODNEGA VIRA KUTEŽEVO

KS Kuteževo je dotrajani lokalni vodohran popolnoma obnovila in vanj vgradila klorator (na sliki desno), s katerim je rešila
problem z mikrobiološko onesnaženostjo vode

okolje in prostor

O pitni vodi v Kuteževem smo v lanskem letu kar velikokrat poročali.
Iz vodnega vira Kuteževo se s pitno
vodo oskrbujejo prebivalci vasi Kuteževo, t.i. zaselek Betula, vključno
z Osnovno šolo in vrtcem Podgora
Kuteževo. Občasno pa vodo iz vodnega vira Kuteževo prejemajo tudi
prebivalci vasi Podgraje in Zabiče.
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Do lanskega leta je do uporabnikov pritekala surova voda, kar pomeni, da je s seboj prinašala tudi
nečistoče, med njimi tudi bakterije
fekalnega izvora, ki so potencialni
povzročitelji prebavnih obolenj. Prisotnost fekalnih bakterij v pitni vodi
so potrdile tudi opravljene analize v
okviru internega nadzora v mesecu
februarju 2009 ter analize v okviru
državnega monitoringa, opravljene
v mesecu juniju 2009. Kljub temu,
da so strokovne službe, ki so nadzorovale kakovost pitne vode iz tega
vira, stalno opozarjale na nevarnost
okužb, se stvari na boljše niso kaj veliko premaknile. Z novo zakonodajo
na področju spremljanja kvalitete
pitne vode ter tudi odgovrnostmi, ki
jih država nalaga upravljavcem javnih vodnih virov, je prišlo do bistvenega koraka naprej.
Kljub veliki količini prahu, slabi volji
in negodovanju, predvsem ob junijskem ukrepu prepovedi uporabe
pitne vode brez predhodnega prekuhavanja, so predstavniki krajevne
skupnosti Kuteževo in vaščani vasi
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

Kuteževo prisluhnili strokovnim službam in se v začetku meseca julija
na zboru krajanov odločili, da vodovodni sistem sanirajo in nabavijo
ustrezno dezinfekcijsko napravo, s
katero bi odpravili mikrobiološko
onesnaženost pitne vode.
Zalogaj gradbenih del je bil velik.
Potrebno je bilo obnoviti krovno
ploščo na vodohranu, dograditi
predprostor za namestitev dezinfekcijske naprave, obnoviti notranjost
vodohrana, zamenjati vrata in vgraditi svetlobno okno v predprostoru
vodohrana, utrditi konstrukcijo …
Dograjena je bila tudi povezava z
vodovodom Ilirska Bistrica, tako da
se v primeru pomanjkanja pitne
vode v sušnem obdobju oziroma v
primeru onesnaženja vsi uporabniki
nemoteno oskrbujejo s pitno vodo
iz Ilirske Bistrice. Urejena je bila
tudi okolica vodohrana. Po končanih
gradbenih delih je bila opravljena še
dezinfekcija vodohrana (klorni šok)
ter nameščena klorirna naprava.
To je naprava, s katero je urejeno
kontinuirano razkuževanje vode.
Naprava deluje na principu pretoka
vode in ne na električni pogon, kar
je zadevo bistveno pocenilo, saj bi
elektrifikacija vodohrana predstavljala še dodaten strošek.
V mesecu oktobru je celoten sistem
začel delovati. Opravljena je bila
tudi mikrobiološka analize vode,
s katero se je izkazalo, da je pitna

voda zdravstveno ustrezna, kar pa je
bil tudi namen sanacije. Ob pisanju
tega članka sem bila obveščena, da
je bil tudi vzorec vode za mikrobiološko analizo, odvzet v Oš Kuteževo
v januarju zdravstveno ustrezen, količina prostega klora v vodi pa minimalna.
Čeprav ni namen tega članka, da
kogar koli izpostavljam, pa čutim
dolžnost, da se zahvalim predstavnikom krajevne skupnosti Kuteževo.
Imenovala bom samo g. Rudija Celina, ker sem ves čas poteka del kontaktirala le z njim. Zahvala predvsem
zaradi njegovega preudarnega,
strokovnega in strpnega pristopa k
reševanju problema. Zahvala tudi
Rudijevim ožjim sodelavcem, ki jih je
bilo kar nekaj. Ne nazadnje pa hvala
prebivalcem vasi, saj so bili le oni
tisti, ki so morali odpreti denarnice
in pokriti nastale stroške ter opraviti
najmanj 350 prostih delovnih ur. Sanacija je bila uspešna!
Nov postopek priprave vode pa
zahteva tudi nadzor in vzdrževanje.
Določene osebe v vasi so si tako naložile dodatno delo! Nastajali bodo
tudi dodatni stroški. Zavedajmo se
reka – voda je vir življenja in naše
bogastvo! Poskrbimo, da bo to tudi
v bodoče. III Andreja Rebec, dipl.
san. inž., članica HACCP teama vodovoda Kuteževo

OGLED SODOBNEGA ODLAGALIŠČA CERO V CELJU
Občinski svetniki in predstavniki
krajevnih skupnosti so si v spremstvu župana Antona Šenkinca in
predstavnikov občinske uprave v
soboto, 23. januarja, ogledali sodoben center za ravnanje z odpadki
Cero v Bukovžlaku pri Celju, ki deluje od leta 2008.

Na celjskem odlagališču, ki je samo
tristo metrov oddaljeno od prvih naselij, so svetnike in predstavnike KS
pričakali predstavniki podjetja Nivo,
d.d., iz Celja, ki je začasni upravljalec odlagališča, ki sprejme 70 do 90

Občinski svetniki in predstavnikli krajevnih skupnosti so si v Celju ogledali
sodobni center za ravnanje z odpadki

ton odpadkov iz 24 občin. Predstavili so jim nekaj osnovnih informacij
o odlagališču, ki je razdeljeno na tri
objekte: objekt za sprejem kosovnih
odpadkov, sortirnico ter objekt za
mehansko in biološko obdelavo odpadkov. V sklopu odlagališča je urejena tudi kompostarna.
Nato je sledil ogled notranjosti
objektov. Kot je poudaril predstavnik
podjetja Danijel Petek, po končani
obdelavi odpadkov odpeljejo na odlagališče le 15 odstotkov odpadkov,
vse ostalo gre v nadaljnjo predelavo
oz. v sežig v bližnjo toplarno. Ker so
morali pri gradnji izpolniti številne
okoljevarstvene zahteve glede izpustov plinov in izcednih voda, se
slabega vonja skorajda nikjer znotraj objekta ne zaznava. O tem so se
lahko prepričali tudi udeleženci, ki
so jih gostitelji ob koncu popeljali še
na ogled bioparka Nivo. III

Tekoči trak, na katerem v sortirnici prebirajo odpadke

Po končanem postopku mehanske in
biološke obdelave odpadkov ostane
le še 15 odstotkov odpadkov, ki jih
odpeljejo na odlagališče

Odpadni papir je pripravljen za predelavo
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

okolje in prostor

Kot je namreč znano, so občinskim
odlagališčem junija lani potekla dovoljenja za obratovanje, med njimi
tudi odlagališču v Jelšanah, ki še
vedno čaka na odločbo agencije za
okolje glede možnosti podaljšanja
obratovanja. Ker pa južnoprimorske občine še vedno nimajo znene
lokacije za izgradnjo regijskega centra za odpadke, je po besedah župana Antona Šenkinca podaljšanje
obratovanja za občinska odlagališča
vprašljivo. Zato tudi bistriška občinska uprava pospešeno išče možne
rešitve za odlaganje odpadkov v
bodoče. Ena izmed njih je tudi izgradnja centra za predelavo odpadkov
in odlagališča na območju bistriške
občine, ki ima poleg koprske občine edina primerne lokacije. Kot
je povedal župan, naj bi bila evropska sredstva za izgradnjo regijskega
centra za odpadke na voljo le še do
konca februarja, zato v februarju
načrtujejo sklic izredne seje OS, na
kateri se bodo odločali o nadaljnjih
postopkih.
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odmevi iz naših krajev

NORI DECEMBER V ILIRSKI BISTRICI
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Čeprav je na vratih že mesec februar,
zagotovo ne bo odveč nekaj spominov na zadnje dni preteklega leta, še
posebej ne bo odveč za vse tiste, ki
smo jih preživeli pod šotorom pri gimnaziji.
Minilo je tretje leto odkar se organizatorji prieditve Nori december v
Ilirski Bistrici trudimo pričarati pravo
prednovoletno vzdušje skozi vsebinsko raznolike prireditve. Prireditev smo pričeli z nastopom domače
skupine Osminka in hrvaške skupine
Koktelsi in zaključili z nastopom glasbene skupine Ku Adn in čudovitim
ognjemetom na silvestrsko noč. Med
obema prireditvama pa se je odvijala še božično – novoletna tržnica
s spremljajočim programom, ki je bil
organiziran v sodelovanju s Kulturnim društvom Tuščak, božično-novoletni koncert, ki smo ga organizirali
v sodelovanju z MePZ Tabor Kalc
1869, obisk dedka Mraza z otroškimi
delavnicami in lutkovno predstavo,
večerna glasbena prireditev s skupinama Ventilčki in Mambo Kings ter
otroško silvestrovanja z animatorkama. Božično – novoletna tržnica je
potekala v sodelovanju z Društvom
za ravoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom.
Z izjemo prve prireditve, je vse ostale
prireditve sofinancirala Občina Ilirska Bistrica in na ta način pripomogla k pestremu prednovoletnmu
vzdušju. Organizatorji pa se zahvaljujemo za pomoč tudi vsem tistim, ki
ste na kakršnkoli način pripomogli,
da so prireditve dobile svoj namen,
še posebej Vam, obiskovalcem.
Naj bo leto 2010 prežeto s srečo,
brezmejnim veseljem, pogumnimi
dejanji in iskrenimi ljudi! III DK

Najmlajši so si v spremstvu staršev ogledali lutkovno predstavo Motovilčica

logotip

ki ga uporabljamo na vseh promocijskih
materialih v času volitev 2008
Primarna uporaba je beli logotip s črno
obkroženim (za)res na oranžni podlagi

Pestra božično-novoletna tržnica

FRIZERSTVO TILEN
s Kozine

ZAPOSLI

FRIZERKO
Za več informacij pokličite
na tel. št. 041/818 714.

V mesecu kulture vam želimo obilo kulturnih užitkov!
Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
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NA POTEP SKOZI VASICO BAČ
Kulturno društvo Tuščak Bač je v
četrtek, 7. januarja, v prostorih OŠ
Knežak pripravilo zanimiv večer, na
katerem so obiskovalce popeljali na
virtualni potep skozi vas Bač. Predstavili so namreč krajši dokumentarni film Na potep skozi vasico Bač,
ki ga je posnel domačin Nejc Konjevič, dijak prvega letnika programa
tehnik računalništva na bistriški gimnaziji. Nejc je sam napisal tudi scenarij, kot napovedovalka pa v filmu
nastopa Gaja Udovič. Film je posnet
z amatersko kamero, vendar pa je
bilo za njegov nastanek potrebnega
veliko ur dela in vztrajnosti. Projekt
je finančno podprlo KD Tuščak Bač.
Gre za dragocen izdelek, saj je v
nejm predstavljena zgodovina, pomen in nastanek vasi, podrobno so
opisane vaške naravne in kulturne
znamenitosti, predstavljena so tudi

številna društva in klubi, ki delujejo
v vasi. Gradivo je zanimivo tako za
prebivalce vasi, ki dajejo utrip življe-

Silvestrski pohod na Ahec

nju na vasi, kot tudi za ostale, predvsem zdomce, ki živijo po svetu.
Prav na njihovo spodbudo se je Nejc
tudi lotil snemanja filma. Kot je povedal, ga zelo zanima filmska režija
in rad eksperimentira s sodobno
medijsko tehnologijo, zato ta izdelek, ki je njegov prvi, zagotovo ne bo
tudi zadnji.
Prireditev sta s pesmijo obogatila
šolski otroški pevski zbor in ženski
pevski zbor Tuščak Bač. Kdor želi
kupiti DVD, lahko pokliče na tel. št.
041/567 655 (Tanja Blažek). III

Ob kulturnem prazniku in v spomin
na našega pesnika Dragotina Ketteja
organizirata
lutkovno predstavo z naslovom

Nenaklonjeno vreme ni odvrnilo devetih jasenskih entuziastov od načrtovanega pohoda na Ahec. Letos je
bil pohod organiziran že tretjič, ker
pa je ves dan po malem deževalo,
je že kazalo, da bo dež vse pokvaril. Kot ponavadi smo se začeli zbirati pred vaško cerkvijo ob 16.30.
Kot dežne kaplje smo kapljali eden
po eden in se spogledovali, kaj nam
je storiti. Med dogovarjanjem je
prenehalo deževati in odločitev je
padla – gremo. Prvo leto smo šli z

baklami. Naslednje pa smo ugotovili, da so boljše naglavne luči, dež
jim ne more do živega in varnejše
so. Sv. Ahacij je poskrbel, da smo
prišli na vrh brez dežja, uspeli pridobiti dokazni material (fotografijo),
potem pa nas je ob vrnitvi tik pred
vasjo pošteno požegnal. Kasneje
smo se pridružili silvestrovanju, ki
ga člani društva Ahec že nekaj let
organizirajo v prostorih društva. III
Majda Ferlež

ŠIVILJA IN
ŠKARJICE
v izvedbi Teatra za vse, Jesenice.

ZA VRTČEVE IN ŠOLSKE
OTROKE,
STARE OD 3 DO 8 LET
KJE? V DOMU NA VIDMU
KDAJ? V ČETRTEK, 4. 2. 2010
ob 9.30 za okoliške vrtce in OŠ
Dragotina Ketteja (1. in 2. r.),
ob 10.30 za VVE in OŠ Antona
Žnideršiča (1. in 2. r.)
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AKTIV SVETOVALNIH
DELAVK VRTCEV
OBČINE IL. BISTRICA
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JASLICE V ZNAMENJU BELE BARVE
Minuli božič so bile v cerkvi sv. Petra v Trnovem na ogled prav posebne jaslice, ki so delo domačinke
Jeronime Kastelic, sicer magistre
arhitekture. K postavitvi jaslic jo je
povabil bistriški župnik Gabrijel Vidrih, ki ji je prepustil izdelavo in postavitev.
Za osnovno tematiko in motiv jaslic
si je izbrala belo barvo, ki je simbol
čistosti, enotnosti ter začetka in
konca. Bela je tudi barva najvišjih
cerkvenih praznikov v katoliški cerkvi. In ker je leto 2010 tudi leto evharistije, ta pa je v povezavi z vodo
in kruhom v znamenju bele barve,
se je odločila, da bodo letošnje jaslice v znamenju bele barve.
Kristus je belo jagnje, ki prinaša nov
začetek. Je kruh in voda. To simboliko je fizično upodobila z izdelavo
figur višini do 35 centimetrov, ki
so narejene iz slanega testa, sestavljenega iz moke, soli in vode. »Kot
glavno vodilo pri izdelavi jaslic mi je
služil svetopisemski stavek, ki pravi:
“Tvoje naročje je vrečasta posoda:
naj ji ne manjka odišavljenega vina,
tvoj trebuh je kup pšenice, z lilijami
obdan” (Vp.7,3) in nenazadnje želja
miru za 2010, pa naj bo to bela go-

lobica ali bela zastava,« je povedala
Jeronima Kastelic.
To pa seveda ni bila njena prva postavitev jaslic. Domačini se dobro
spomnijo božičnih figur, velikih 120
centimetrov, ki jih je oblikovala Jeronima Kastelic in so bile prvič postavljene za božič pred 13 leti v

bistriški cerkvi sv. Jurija. Te figure je
kasneje večkrat uporabila pri postavitvi jaslic, vendar vsakič na drugo
temo. Sicer pa je postavljanje jaslic
pravzaprav njena velika strast, saj se
je že pred tem doma večkrat preizkusila v izdelavi najrazličnejših nenavadnih jaslic, od kitajskih, steklenih,
japonskih in drugih. III
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Najmlajše gasilce obdarovali z medvedi in zapestnicami
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Kneški gasilci smo z veseljem sprejeli pobudo podjetja Prom Teh iz
Postojne za obdarovanje naših najmlajših članov ob prihajajočih praznikih. Tako smo se skupaj z udeleženci
gasilskega krožka, mentorjem RomaBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

nom in poveljnikom Janezom, zbrali,
jim voščili vesele praznike, pohvalili
njihovo vztrajno udeležbo na vseh
gasilskih aktivnostih ter prepustili
obdarovanje predstavniku podjetja
g. Leonu Kardinarju.

Predstavnik podjetja Prom Teh, ki
se ukvarja s široko paleto storitev,
je pripravil velik skrivnosten paket,
ki so ga s skupnimi močmi ter velikim pričakovanjem odprli in si razdelili gasilske medvede »Janeze«.
Kot dodatno presenečenje pa jim je
g. Kardinar podaril tudi zapestnice
z napisom »gasilec 112«, ki so si jih
nemudoma nadeli.
Otroke smo nato odpeljali v sosednjo picerijo, kjer smo jih pogostili z
okroglimi dobrotami in sokom. Veselje in otroški smeh sta za tisto kratko
uro srečanja povsem napolnila praznično ozračje.
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo podjetju Prom Teh za nesebično obdarovanje, vsem občanom
pa želimo veselo in varno novo leto
2010. III Erik Delost

Zagnano v novo taborniško leto

Taborjenje ob jezeru Klivnik

kot se spodobi, le narava. Preizkušali
so se v lokostrelstvu, gospodinjskih
opravilih, hoji po minskem polju,
nočnih igrah, taborniškem dvoboju,
nekateri tudi v nočnem pohodu ter
še v nešteto drugih vznemirljivih dejavnostih.
6. 11. 2009 je potekala prisega,
kjer so stari člani prejeli osvojene
veščine, novi pa svečano prisegli
ter dobili rutke. Nove rutke so prejeli tudi člani, ki so prestopili v višjo
starostno skupino. Ob spremljavi
kitare smo se skupaj s starši družili
ob taborniški pesmi. Po prisegi se
je skupina popotnikov odpravila na
nočni pohod v Črni dol. 27. 11. 2009
pa so se PP-ji (popotniki in popo-

tnice) podali na zahtevnejšo nočno
orientacijo po Črnih njivah.
Decembra so se tudi GG-ji podali na
orientacijo, in sicer na (foto)orientacijo po Ilirski Bistrici. Kar lepo število
skupin se je odpravilo na avanturo, ki
jih je prek Jasena popeljala do Črnih
njiv, nazaj do mesta in po njem. Gozdovniki so tako preizkusili svoje znanje, ga nadgradili ter se seveda tudi
zabavali, saj je kot naročeno zapadel
svež sneg in ustvaril pravo zimsko
idilo. Koledarsko leto se je zaključilo s tradicionalno čajanko za naše
mlajše člane, ki je potekala v prostorih gimnazije. Tu so otroci razvijali
ročne spretnosti, izdelovali okraske
za na božično drevesce, se pomerili
v športnih aktivnostih, zadišalo pa je
celo po pecivu. In nato je sledil obisk
dedka Mraza! Razigrani otroci so mu
v živahnem vzdušju zapeli nekaj pesmic, on pa jih je neznansko razveselil z goro bonbonov. Vse skupaj je
spremljal mamljivi vonj toplega čaja,
ob katerem so se pogreli.
Ob vsem tem pestrem dogajanju se
je preko 100 članov ob petkih ali sobotah srečevalo na rednih vodovih
srečanjih, posamezniki pa so se udeležili še marsikaterega dogodka na
območni ter zvezni ravni. Ker je vodniška ekipa mlada in zagnana, člani
pa tudi pripravljeni na vedno nove
dogodivščine, lahko s strani bistriških tabornikov pričakujete podoben
ritem vse do naslednje jeseni.
Če vas zanima več, pa obiščite našo
spletno stran www.rusevci.si. Nekaj
fotografij in informacij se vsako toliko znajde tudi v taborniški omarici
(pri Blagovnici). III brača Mršnik, RSR
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010
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Po napornem poletju (taborjenje,
Zlet ZTS, TOTeM) so se taborniki iz
Roda snežniških ruševcev (RSR) zagnali v novo taborniško leto, napolnjeno z najrazličnejšimi akcijami.
Kot ponavadi so začeli že septembra
s posvetom vodnikov v Črnem dolu,
kjer so pripravljali program in ostalo
potrebno za uspešno in kakovostno
delo v prihajajočem taborniškem
letu. Vodniški ekipi se je pridružilo
kar 7 novih zagnanih članov! Izpeljali
so tudi propagandni akciji na obeh
OŠ, kjer so šolarji odkrivali taborniški način življenja – vstopili so lahko
v pravi pravcati taborniški šotor,
prebrali revijo Tabor, spoznali taborniške igre in tako dobili prvi vtis o taborništvu.
Od 16. do 18. oktobra 2009 je bil za
vodnike pripravljen tehnični tečaj,
kjer so obnovili in razširili znanje s
področja taborniških veščin, vodenja in komunikacije. Vikend pozneje
sta potekali kar dve akciji: grče (naši
najstarejši taborniki) so se skupaj z
Rečani udeležile tridnevnega 7. srečanja grč Hrvaške v Selcah, ki se ga
je udeležilo preko 250 odraslih iz
Hrvaške ter nekaj gostov iz Slovenije, Makedonije in BIH. Obisk predstavlja enega od dogodkov v okviru
sodelovanja s taborniki Reke. GG-ji
(gozdovniki in gozdovnice) pa so se
skupaj z vodniki za štiri dni odpravili
v Črni dol na jesenovanje, kjer so
prebivali v koči, obdajala pa nas je,
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PRVOROJENKA
Srečne so lahko naše malčice, da
je dežela Kitajska daleč. Tukaj je
zgodba na srečo drugačna … Nekega
deževnega jesenskega dne sem se
vračal s »šihta«, ko mi je – zopet –
v žepu zazvonil telefon. Odkar sem
plodno sodelovanje z Malibuji razširil še na Dolenjsko preko Janija Lipičnika (bivšega kitarista Malibuja),
sem začel aktivno sodelovati tudi s
tamkajšnjimi ansambli. Poklical me
je tedaj vodja ansambla Frajbend in
si zaželel besedilo z naslovom Prvorojenka.
Prilagajanja, financiranja, prevozi,
potrpljenje, trud in, kakopak, ljubezen – se ve – se seveda prej ali
slej oplemeniti v taki naravni obliki,
kar seveda zaljubljeni par še bolj,
morda celo doživljenjsko, kdo bi vedel, poveže (saj vemo, kako te stvari
potekajo dandanes). Kakorkoli, po
kosilu na kavču in v slabih desetih
minutkah sem napisal globoko pesnitev, nad katero so bili takoj vsi
navdušeni, kot ponavadi.

PRVOROJENKA …
Nekaj je pri nas »narobe«, da tri dni
že nič ne spim.
Ne zapiraj vrat od sobe, pravi žena,
jaz hitim
v kontrolo tja do štručke, ki na srečo
sladko spi,
so na nebu prve lučke, a za nas počitka ni.
Prvorojenka naša si ti
in okrog tebe ves svet se vrti.
Mamici, očku v sladek ponos,
zdaj tiho sprehajam po hiši se bos.
Prvorojenka naša si ti,
lepšaš nam dneve, a kradeš noči,
v jutru pozabim na ves direndaj,
res nanjo ponosen sem zdaj.
Ko zamenjam še plenice, stare vržem tja v koš,
ženi ne storim krivice, saj sem skrben, dober mož.
Strici, tete, žlahta cela, kar naprej je
zdaj pri nas,
tašča še dopust je vzela, da ob njej
je kar ves čas …
Festival je potekal nekaj dni pred

odmevi iz naših krajev

90 LET ZOFIJE DOVGAN - GRŠČETOVE
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Zofija je visoki jubilej praznovala v veseli družbi

Na dan novega leta je Zofija Dovgan
iz Kosez, domačinom poznana kod
lastnica preko 150 let stare gostilne
pri »Pri Grščetu«, v domu starejših
občanov v Ilirski Bistrici praznovala
okroglih 90 let.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

»Nekoč je tu vodila furmanska pot,
danes pa je to glavna cesta proti
Reki. Gostilna je živela s tradicijo, šoferji in domačini iz Kosez in sosednih
vasi so bili redni gosti. Pa tudi krajevna skupnost je imela tu sestanke.
Veselje, petje v gostilni je bilo vsako-

silvestrovim v Dolenjskih Toplicah,
na njem pa je nastopilo kar 16 ansamblov. Nagrad za besedila žal ni
bilo, je pa bila zato »fešta« v redu.
Največ aplavza je na koncu požel
gospod Serpentinšek. No, večina
nas tam prisotnih pa je bila na srečo
bolj »baročne narave«, tako da se
je potem kar dogajalo okrog miz,
glasba pa je še dve uri odmevala iz
zgornjega nadstropja. Prvorojenka
je pa seveda takrat že davno sladko
spančkala pri svoji utrujeni, novopečeni mamici, zavita v svoj otroški
svet nedolžnih prvih sanj … III MV

dnevno, vrhunec pa je bil na dan pusta, ko je bila gostilna odprta 24 ur,«
nam je povedala slavljenka. Žal pa se
je z njenim odhodom v pokoj prekinila tradicija in danes lokal sameva.
Zofija je jubilej praznovala v družbi
svojih najbližjih in sostanovalcev
Doma starejših občanov. Za veselo
vzdušje so poskrbeli Kerglci izpod
Ahca. Z obiskom pa so jo razveselili
tudi »bistrški možakarji – petkarji«,
sicer nekdanji redni obiskovalci gostilne, ki se držijo tradicije, da ob
koncu leta obiščejo Zofijo, ji voščijo
rojstni dan ter zaželijo vesele praznike. Še čila in zdrava Zofija je pokazala, da še vedno zmore zaplesati
in zapeti stare izvirne ljudske pesmi.
Vrhunec proslave visokega jubileja
je bila tudi torta, ki so jo pripravili
njeni najdražji. III Petar Nikolič

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.

STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
Tokratna fotografija predstavlja zanimiv dogodek sredi tridesetih let, ko
je takratni italijanski župan Giuseppe
Berdon, skupaj z občinskimi svetniki
in častnimi gosti, s posebnimi priznanji nagradil peterico domačinov.
Niso nam znane zasluge nagrajencev za prejeta priznanja. Žal pa tudi
nismo prepoznali vseh udeležencev
te slovesnosti. Veseli bomo pomoči
bralcev Bistriških odmevov.
Med nagrajenci so znani, z leve:
Franc Derenčin Kudra, brivec in frizer, ki je opravljal obrt v prostorih današnje pošte, Alojz Grm, uslužbenec
obrtne zbornice in znani glasbenik in
dirigent mnogih pevskih zborov. Desno od njega je neznan funkcionar
bistriške občine. Sledi bistriški župan
Giuseppe Berdon, ki je županoval v
Ilirski Bistrici in v Trnovem (Villa del
Nevoso) med leti 1935 in 1941. Sledi
neznan dobitnik. Zraven je bančni
uslužbenec Karel Kanobel in za njim
njegov sin Miloš ter Jože Žnideršič
Lujkotov (Novi svet).
V drugi vrsti si sledijo od leve: Milan
Hreščak, trgovec, Saša Ličan, trgovec
in posestnik, nepoznan možak, ob
njem Francesco Simone, ki je zgra-

dil stavbo ob Sušcu, Cankarjeva 9, za
papirnico in trafiko, sledi Alojz Milostnik Drmuljev, trgovec, in kot zadnji
v tej vrsti Anton Hrvatin Bercajev. V
zadnji vrsti si sledijo: lekarnarjeva
soproga, Ettore Brazzoduro, lastnik
lekarne, sledi skupina neprepoznanih, predzadnji je Evgenio Nauta,
uslužbenec gozdarskega posestva na
Mašunu.
Fotografija je posneta pred tedanjo
lekarno – danes matični urad (Ba-

NOVA STREHA NA GASILSKEM DOMU

Krajane iz Vrbovega ni potrebno posebej pohvaliti, še manj pa spodbujati. Samoiniciative, dobre volje in
prostovoljnega dela jim ne manjka.
Skrbijo za celotno infrastrukturo v
vasi. Nedavno so na novo prekrili
tudi 240 m² strehe gasilskega doma,
katerega po potrebi uporablja tudi
vaška skupnost. »Investicija za
streho in garažna vrata bi brez pro-

stovoljnega dela vaščanov znašala
18.000 evrov. S prostovoljnim delom
smo uredili rezervoar s kapaciteto
135 m³ vode, kar je za 50 m³ več od
prejšnjega,« je povedal predsednik
PGD Vrbovo Anton Baša. Večina del
je bila narejena v letošnjem letu,
nadaljevanje del pa bo potekalo v
letu 2010. III Petar Nikolič

zoviška 16) med občinsko stavbo in
banko. Lekarnar Ettore Brazzoduro
je v Bistrico prišel leta 1929, ko je
od lekarnarja Čibeja odkupil lekarno
(Bistrica 117) in se kakšno leto pred
nastankom fotografije preselil v
nove prostore med občino in banko.
Lekarnar Brazzoduro je med ljudmi
užival spoštovanje in ugled. Mnogim
je v času gospodarske krize in med
drugo svetovno vojno dajal zdravila
tudi zastonj.
Župan ali podesta Giuseppe Berdon
je kot drugi italijanski župan v Ilirski
Bistrici svoje županovanje prevzel
leta 1935 za županom Carlom Ognibenom in je to funkcijo opravljal
do leta 1941. Tedaj ga je zamenjal
Giordano Salvatore. Izbor odbornikov občinskega sveta v občini Ilirska
Bistrica je podrobno opisal domačin
dr. Branko Dekleva v 6. številki Bistriških zapisov, 2005. Prebivalstvo
se je po tedanji fašistični zakonodaji
moralo združevati v Fašistične sindikate po stanovih oz. dejavnostih: delodajalci v trgovini, posebej delavci
v trgovini, delavci v kmetijstvu, v
tovarnah, obrti, umetniki in poklicni
strokovnjaki itd.; le-ti so morali voditi strogo evidenco svojega članstva
v sindikatu in ob vsakem oblikovanju
občinskega sveta predlagati po tri
kandidate. Seveda so bili vsi kandidati podvrženi strogi politični kontroli, ki je izločila vse sumljive osebe,
slavofile in vse, ki so bili s fašističnimi oblastmi v konfliktu. Zadnjo besedo pri izboru občinskih svetnikov
sta imela prefekt in kvestor na Reki.
Enak postopek je bil tudi za redke
delegate v pokrajinski svet na Reki.
Izvirnik fotografije hrani Izidor Derenčin Kudra. III Vojko Čeligoj
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010
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Občinska priznanja v 30. letih

21

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

KATALOG TURISTIČNIH KMETIJ
BRKINOV IN KRASA

22

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa
in Brkinov iz Sežane ter LAS Društvo
za razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom iz Ilirske Bistrice sta v
okviru projekta Trženje turističnih
kmetij Brkinov in Krasa na pobudo
turističnih kmetij pripravila nov
katalog Na podeželju med Brkini,
Krasom, Nanosom in Snežnikom, v
katerem je predstavljenih 38 turističnih oz. izletniških kmetij in štiri
osmice.
V katalogu pa so dodani še kratki
opisi enodnevnih in večdnevnih izletov.Namenjen je namreč tako turistom kot ponudnikom, ki se lahko
po želji povežejo tudi s turistično
agencijo Autentica za organizacijo
vodenih programov. Katalog vključuje tudi zeljevid tega območja, na
katerem so označene znamenitosti
in turistične kmetije.
S projektom so želeli povezati turistične kmetije z območje Brkinov in
Krasa, ki je sicer razdeljeno med šest
občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna
in Sežana. »Ugotavljamo, da te turistične kmetije potrebujejo tudi
prodajo, ne samo ponudbo. In vsak,
ki bo pogledal katalog, bo videl, da

imamo na tem območju veliko za
ponuditi,« je ob predstavitvi kataloga na turistični kmetiji Hudičevec
v Razdrtem povedal Aleš Zidar, strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Predsednica Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Cvetka Kernel je poudarila, da sta
sosednji LAS s tem projektom orali
ledino na področju sodelovanja lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, saj
je to eden prvih v državi, pri katerem
sodelujeta sosednji LAS. »To je eden
izmed projektov, ki bodo obogatili
kakovost življenja ljudi na tem ob-

močju,« je povedala Cvetka Kernel.
Podrobnejši opisi turističnih produktov, ki so v podani v slovenskem,
angleškem, italijanskem in nemškem
jeziku, so dostopni na novem spletnem portalu www.turisticne-kmetije.si oz. za tujce www.tourist-farms.
si, ki je prav tako nastal v okviru projekta.
Celotna vrednost projekta je 21.600
evrov, od tega bosta 14.640 evrov
sofinanciralaevropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja in kmetijsko ministrstvo, preostalo pa je razdeljeno
na občine, ki pokrivajo področje
obeh LAS in turistične kmetije. III

TEČAJ ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK ŽIVINOREJEC
Kmetijska svetovalna služba Postojna
in Ilirska Bistrica pri KGZS Nova Gorica sta konec leta 2009 izpeljali tečaj za pridobitev znanj za nacionalno
poklicno kvalifikacijo za smer živinorejec. Tečaja se je udeležilo 33 kandidatov in uspešno zaključilo 45-urno
izobraževanje. Na tečaju so bila podana osnovna teoretična in praktična
znanja za omenjeni poklic. S pomočjo
pridobljenega znanja si bodo udeleženci tečaja lahko pridobili certifikat
NPK za smer živinorejec. Preverjanje
in potrjevanje opravljajo komisije za
preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij, ki jih imenuje Državni izpitni center.
Certifikat o NPK je javno veljavna
listina, s katero se priznava neformalno pridobljeno znanje in
spretnosti, ki jih kandidat pridobi
z delom, samoizobraževanjem, tečaji idr. Pridobitev NPK je namenjena predvsem odraslim, ki nimajo
javno veljavne listine o poklicni ali
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strokovni izobrazbi, oz. odraslim, ki
imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnost), oz. tistim, ki
želijo napredovati v poklicni karieri,
ne da bi morali za to pridobiti tudi
višjo raven poklicne kvalifikacije.

Za informacije o možnostih pridobitve certifikata nacionalne poklicne
kvalifikacije s področja kmetijstva se
lahko obrnete na Kmetijsko svetovalno službo. III Danijela Volk, Kmetijska svetovalna služba

NA IZREDNI SEJI ODBORA KGZS O
NEPOSREDNIH PLAČILIH IN KONTROLAH

Seje so se udeležil tudi predsednik
KGZS Ciril Smrkolj, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, bistriški župan Anton Šenkinc,
predsednik OE KGZS Postojna Janez
Okoliš in član UO KGZS Josip Bajc.

jih prejemajo od države za upravičena kmetijska zemljišča, kot so
travniki, pašniki, njive, sadovnjaki,
vinogradi ipd. Mnogo kmetov izplačil za lansko leto sploh še ni prejelo,
to pa predvsem zaradi pritožb, ki se
ne rešujejo dovolj ažurno. Kmetje
so opozorili tudi na problem kontrol
na terenu, za katere ugotavljajo, da
so prepogoste, prestroge in neprofesionalne, saj kmetijskih površin, ki
so upravičene do subvencij, ne določajo po enakih kriterijih. Kontrolorji po njihovem mnenju tudi niso
dovolj usposobljeni, saj mnogi sploh
niso iz kmetijske stroke.

Kmetje so naajprej izpostavili problematiko neposrednih izplačil, ki

Kmetje so sprejeli sklep, v katerem zahtevajo, da se ta problema-

V nadaljevanju so obravnavali še
problematiko izplačila škod po divjadi. Na bistriškem območju namreč
prihaja do velikih škod tako po zavarovanih kot nezavarovanih vrstah
divjadi. Škode po nezavarovani lovni
divjadi so dolžne plačevati lovske
družine, medtem ko škode po zavarovani divjadi izplačuje ministrstvo
za okolje in prostor. Kmetje so zato
predlagali, da se slednje prenese
na kmetijsko ministrstvo, ki je bolj
usposobljeno za reševanje tovrstnih
zadev. Ob koncu pa so zaradi vsesplošne krize v kmetijstvu sindikat
kmetov pozvali, naj čim prej organizira vseslovenski protest. III

promocija turističnih kmetij in pusta
Na letošnjem sejmu Turizem in prosti čas, ki je potekal od 21. do 24
januarja v Ljubljani, so se na skupni
stojnici Zelenega krasa predstavile
tudi naše turistične kmetije. Predstavitev je bila ena izmed promocijskih akcij projekta sodelovanja
Trženje turističnih kmetij Krasa in
Brkinov, ki ga izvajata LAS Krasa in
Brkinov iz Sežane in LAS Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom, na sejmu pa se je predstavilo 8 kmetij iz novega kataloga
turističnih kmetij.
Obiskovalcem sejma pa so se predstavili tudi hrušiški škoromati, ki so
promovirali tradicionalno bistriški
pustni karneval “Pust je pršu“. III

Hrušiški škoromati na sejmu Turizem in prosti čas
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gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Člani bistriške izpostave odbora
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), območna enota Postojna, so se v petek, 22. januarja,
sestali na izredni seji, na kateri so
obravnavali problematiko neposrednih izplačil, ki jih prejemajo od
države, in izplačil škod po zavarovanih vrstah divjadi.

tika posreduje tudi na kmetijsko
ministrstvo in kmetijsko zbornico.
Zahtevajo pa tudi, da se na posameznem kmetijskem gospodarstvu
opravi samo ena kontrola na leto.
Če je kmetija v postopku kontrole,
pa, kot opozarjajo, to ne bi smel biti
razlog za blokiranje izplačil ukrepov
kmetijske politike. Od ministrstva
zahtevajo tudi obrazložitev, kaj bo
z izločenimi zemljišči. Predlagali so
tudi, da se izplačuje neposredna
izplačila po sklopih, in sicer najprej
vsem kmetom izplačila za območja z
omejenimi dejavniki za kmetovanje,
nato zahtevke za izplačilo plačilnih
pravic in kot zadnje izplačila za kmetijsko okoljske programe.
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI V CERKNU
Od torka, 12. 1. 2010, do sobote,
16. 1. 2010, smo bili učenci šestih
razredov Osnovne šole Dragotina
Ketteja v šoli v naravi v Cerknem.
Tam smo smučali, plavali in tudi
kakšno zakuhali. Spremljale so nas
učiteljice: Marica Širca, Vesna Boštjančič, Marjana Potepan, Kristina
Širca, Anica Brožič in učitelj Peter
Mikuletič. Z nami so bili zelo prijazni, naučili so nas smučati oziroma
so nam pomagali dopolniti naše
smučarsko znanje. Poleg smučanja
smo obnovili tudi znanje plavanja
ter opravili preizkus za Nacionalni
program plavanja. V četrtek smo
žurali v disku, v petek pa praznovali
na zaključnem večeru, ko so nam
učitelji podelili priznanja in razglasili
najbolj pospravljeno sobo. III Sara
Pangos in Laura Štemberger iz 6.a
OŠ Dragotina Ketteja

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

PREDNOVOLETNE RADOSTI NA OŠ PREGARJE

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!

šolstvo in šport

Spoznavali
smo vodo
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V mesecu novembru smo se v vrtcu
pri OŠ Antona Žnideršiča v vseh
starejših oddelkih posvetili temi
Voda. Spoznavali smo njen pomen
za življenje, z izvajanjem poskusov
spoznavali njene lastnosti, kuhali
čaj, izvedeli, kaj je to vodni krog,
predvsem pa smo se naučili, kako
lahko sami skrbimo za njeno neonesnaženost. V skupini Medvedki smo
medse povabili pravega ribiča, ki nas
je naučil loviti ribe. III Petra Primc
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Pred božično-novoletnimi prazniki
se je na OŠ Rudija Mahniča - Brkinca
marsikaj lepega dogajalo. V ponedeljek in torek, 21. in 22. decembra,
sta bili najprej ustvarjalni delavnici
za predšolske otroke. Potekali sta
v večnamenskem prostoru šole. Za
uvod so učenci predmetne stopnje
prebrali pravljico, nato so se starši
in njihovi otroci lotili ustvarjanja.
Njihove spretne roke so oblikovale
obeske za novoletno jelko, smrečice iz papirja, angelčke in zvončke.
Skupno druženje je obakrat minilo
v živahnem, prijetnem in veselem
vzdušju.

Najbolj pa smo se učenci veselili četrtka, 24. decembra, saj nam je bilo
obljubljeno, da pride k nam dedek
Mraz. Ves dan je bilo sproščeno:
imeli smo dve uri pouka, nato smo
se učenci med seboj obdarovali,
temu pa je še sledila prireditev s
prihodom dedka Mraza in težko
pričakovanimi darili. Seveda so se
jih razveselili predvsem naši najmlajši učenci in vrtčevi otroci, toda
tudi nam starejšim veliko pomeni,
da smo vsako leto obdarovani. Najslajše izmed vsega pa nas je šele čakalo – težko pričakovane počitnice.
III Mladi novinarji OŠ Pregarje

DECEMBRSKI UTRINKI Z OŠ PODGORA
V prazničnem mesecu decembru
se je na OŠ Podgora dogajalo veliko
zanimivega. Šola je dišala po piškotih, ki so jih učenci z navdušenjem
pekli pri pouku gospodinjstva in v
podaljšanem bivanju, prostore smo
okrasili z našimi izdelki, razstavili pa
smo tudi čestitke, ki smo jih prejeli
od otrok s šol v Italiji, Španiji in na
Portugalskem, ki z nami sodelujejo
v projektu Comenius. Za novoletna
voščila bi se radi zahvalili vsem, ki
so nam jih poslali. Posebno se zahvaljujemo reševalcem, gasilcem
in policistom iz Ilirske Bistrice ter
ge. Andreji Rebec iz zdravstvenega
doma, ki so nam jeseni pomagali pri
izvedbi tehniškega dne, prav tako pa
čebelarskemu društvu, ki nam je v
novembru predstavilo vrste medu.
V zadnjem tednu pred novoletnimi
počitnicami smo na šolo povabili
dva posebna gosta. V ponedeljek,
21. 12. 2009, nas je obiskala znana
klovnesa Eva Škofič Maurer. Predstavila se nam je v zabavni uprizoritvi
kot profesorica Sfrčkljana. V torek,
22.12. 2009, pa nas je kot vsako leto
znova obiskal dedek Mraz. Na prireditvi so se predstavili pevci mladin-

skega in otroškega pevskega zbora,
učenci gledališkega krožka pa so
zaigrali poučno igrico Človek nikoli
ne ve. Učenci 3. razreda so zaigrali
igrico o Zvezdici Zaspanki, prvo- in
drugošolci pa so nam zapeli. Predstavili so se nam tudi vrtčevi otroci,
ki so dedku Mrazu zapeli pesmico o
prijatelju in mu podarili zajčka. Dedek Mraz je otrokom razdelil skupinska darila.

Po končani prireditvi smo imeli
učenci predmetne stopnje novoletni ples, ki ga je pripravila šolska
skupnost. Zabavali smo se ob igrah
in odlični glasbi in tako smo na najlepši možen način zapečatili leto
2009. Upamo, da bo leto 2010 še
bolj uspešno, zabavno in polno novih prijateljstev. III Šolski novinarji
in mentorica Andreja Rolih

koncu turnirja ravnatelju pomagali
pri podelitvi pokalov. Četrto mesto je pripadlo OŠ Notranjski odred
Cerknica, tretje OŠ Pivka, drugo OŠ
Antona Globočnika Postojna, zmagovalci turnirja pa so bili OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad.

za uvrstitev na državno tekmovanje.
Zmaga je pripadala OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, drugo mesto so
zasedli nogometaši iz Podgrada. Na
tretje mesto so se uvrstili gostitelji
OŠ Antona Globočnika Postojna, na
4. mestu pa so pristali fantje iz OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu. Vsem moštvom želimo veliko
uspehov še naprej. III Nika in Elen,
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

V torek, 5. 1. 2010, se je na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad odvijal polfinale v nogometu. Pomerili so se
fantje letnika 1995 in mlajši. Prva
tekma se je odvijala med domačimi
fanti in nogometaši OŠ Notranjski
odred Cerknica. Končala se je z izidom 3 : 0 za podgrajske nogometaše. Sledila je tekma med OŠ Pivka
in OŠ Anton Globočnika Postojna.
Končala se je z neodločenim izidom
3 : 3. Postojnčani so se nato pomerili z domačini in izgubili 1 : 4. Z
neodločenim izidom 4 : 4 pa se je
zaključila tekma med pivško in cerkniško ekipo. Utrujeno pivško ekipo
pa je za tem čakala še napeta tekma
s podgrajsko ekipo. Navijači smo pomagali našim fantom do zmage s 3 :
2. Zadnja tekma z rezultatom 3 : 2 za
postojnsko ekipo je ekipi iz Cerknice
vzela vse upe za uvrstitev na finalno
področno tekmovanje.
Zapisničarki Elen in Nika sta na

Na regijskem tekmovanju, 12. 1.
2010, v Postojni, so se naši fantje
zelo dobro odrezali, vendar ne dovolj
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šolstvo in šport

Z ŽOGO ZA ZMAGO
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USPEŠEN PRVI DEL SEZONE ZA
NAŠE KOŠARKARJE
Nad pričakovanji se je pomlajeni
ekipi KK Plama Pur uspelo po prvih
11 tekmah zavihteti kar na 3. mesto v močni 2. ligi – zahod. Pohvalo
si zaslužijo trener Rok Zupan ter vsi
igralci, ki tvorijo izjemno moštvo in
so s pravim in kakovostnim delom
prišli do želenih rezultatov.

šolstvo in šport

Bistriški košarkarji so v začetku avgusta na postojnskem stadionu začeli
pripravljati na novo sezono. Igralci
so prvi trening opravili nad trenerjevimi pričakovanji, tako da je bil že
to obet pred zelo dobrim nadaljevanjem sezone. Po nekaj uspešno odigranih prijateljskih tekmah (Pivka,
Radovljica, Kastav) se je za Plamo
sezona uradno odprla 11. septembra 2009 s tekmo prvega kroga
pokala SPAR v Cerknici proti tretjeligaški ekipi Bloke Novolit. Tekmo
so zanesljivo dobili (57 : 86) in se
tako uvrstili v 2. krog, v katerem so
jih čakale Jesenice. Na Gorenjskem
se je tekma končala z neodločenim
izidom (72 : 72), medtem ko je v Ilirski Bistrici, po dramatični končnici,
slavila Plama Pur (81 : 77). V tretjem
krogu je Bistričane čakala močna radovljiška ekipa, ki je v Linhartovem
mestu zmagala (103 : 85). Plama
pa je zopet pokazala svojo nepopustljivost pred domačimi gledalci in
tekmo dobila za 14 točk. Žal to ni
bilo dovolj za napredovanje, vendar
so Bistričani nakazali, kako letos ne
bodo le »outsiderji« v močni drugoligaški konkurenci.
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Ligaško sezono so bistriški košarkarji
odprli na Jesenicah, kjer so odigrali
že pokalno tekmo. Po novi tesni
končnici je Plama tekmo dobila (59 :
63) in tako na težkem gostovanju sijajno odprla novo sezono. Sledila je
prva domača tekma proti črnomaljski Kolpi. Pred 200 gledalci v dvorani
OŠ A. Žnideršiča so naši košarkarji
prikazali odlično predstavo in zmagali z 72 : 58. Naslednjemu gostovanju, v Ajdovščini, je bila Plama Pur
oslabšana, saj si je na segrevanju
hudo poškodoval koleno dolgoletni
kapetan Martin Novak, ki mu seveda želimo čim boljše okrevanje.
Plama je kasneje tekmo proti močnim Ajdovcem dobila. Pohvaliti pa je
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

treba tudi naše zveste Dwje japode,
ki na vsaki tekmi pripravijo izjemno
vzdušje in so nam šesti, včasih pa
tudi sedmi ali osmi igralec.
Trem zmagam je sledil pričakovan
poraz v Radovljici. Temu je sledila
domača zmaga proti Tolminu (75 :
66) ter malce nepričakovan poraz v
Ljubljani proti Pingvinom (87 : 82).
Sledili sta dve zaporedni zmagi: najprej visoko doma proti Globusu (99
: 64) in nato na novem težkem gostovanju v Kranju proti Stražišču (69
: 77). Na vrsti je bil izjemno zanimiv
dvoboj dveh najmlajših ekip lige
Plame Pur in KOŠ Koper. Tekma, ki si
jo je v Il. Bistrici ogledalo skoraj 300
gledalcev, je bila izjemno izenačena,
na koncu pa je več športne sreče pripadlo gostom iz Kopra, ki so zmagali
z 90 : 78. Prvemu domačemu porazu je sledila visoka zmaga (67 : 90)
na derbiju v Idriji, kjer so naši že v
prvem polčasu odpravili vse dvome
o zmagovalcu. Zaključek uspešnega
leta 2009 je proslavila tekma proti
še neporaženemu moštvu Portoroža, ki je bila pričakovano in tudi
zanesljivo boljša (70 : 90).
Omeniti je treba tudi najpomembnejše akterje, ki so zaslužni za lepe
predstave košarkarskega kluba. To
so predvsem trener Rok Zupan in
igralci Luka Puntarič, Aljaž Iskra, Ja-

kob Bizjak, Uroš Kuret, Tilen Iskra,
Robi Hreščak, Anže Srebovt, Peter
Iskra, Bojc Gorjanc, Jernej Turnšek,
Denis Polh, Uroš Jenko, omeniti pa
je treba tudi igralca, ki sta zaradi poškodb predčasno končala sezono, to
sta Matic Ptičak in Martin Novak.
Ne smemo pa iti mimo prostovoljnih delavcev tega kluba, ki v težkem
kriznem času pomagajo, da stvari tečejo tako, kot je treba. Uspehe članskega moštva redno dopolnjujejo
tudi ekipe mlajših kategorij. Mladinska je namreč brez konkurence v
svoji skupini in je še brez poraza, nekaj takega pa velja tudi za kadetsko
moštvo, ki je do sedaj vknjižilo le en
sam poraz. Omeniti pa je treba tudi
dobro delo v kategorijah mlajših in
starejših pionirjev.
O lepih uspehih našega kluba priča
tudi obiskanost domače dvorane, saj
imamo največji obisk tekem v 2. ligi,
te si namreč ogleda povprečno 175
gledalcev na tekmo. V bistriškem
košarkarskem klubu smo prepričani,
da boste še naprej obiskovali naše
tekme, mi pa vam bomo poskušali
vrniti s čim boljšimi predstavami. III
Jakob Bizjak

Pišite na:
odmevi@ilirska-bistrica.si.

Prva zimska futsal liga v
organizaciji društva KRT
V našem društvu smo se prvič podali v organizacijo in izvedbo ZFL-ja,
katera je potekala v mesecu decembru in januarju 2009/10. V tem
času večina klubov, ki nastopajo v
ligaških tekmovanjih, opravlja zimsko »pavziranje«, večina rekreativnih športnikov pa išče možnosti
aktivnega druženja.

KRT, ki je na koncu zaradi slabše gol
razlike zasedla tretje mesto.
Ekipe so za osvojitev od prvega do
tretjega mesta prejele pokale, najboljša ekipa pa je prejela v začasno last prehodni pokal za obdobje
enega leta. V celotnem tekmovanju
je bilo podeljenih 16 rumenih kartonov in le 1 rdeč karton. Na žalost pa
nobena od ekip ni izstopala po »fair
play« potezah (akumulirani prekrški,
rumeni kartoni), tako da nagrada za
fair play ni bila podeljena.

Že po nekaj odigranih kolih se je pokazalo, kdo je favorit za letošnjega
prvaka. Ekipa BELI BALET – KUDRA
je bila sestavljena iz igralcev, ki
imajo za seboj že obilo odigranih
tekem in veliko »prebrcanih« ur nogometa. Pokazali so svoje kvalitete
in igro na »višjem nivoju«. Čestitke
celotni ekipi za osvojitev prvega mesta in naslov prvaka I. Zimske Futsal
Lige v sezoni 2009/10. Vendar pa se
vse do zadnje tekme ni vedelo kdo
bo zasedel drugo in tretje mesto. Po
začetnem slabšem štartu in boljšem
nadaljevanju je drugo mesto osvojila
ekipa MESNICA SEDMAK pred ekipo

Končni razpored vseh ekip si oglejte
spodaj v tabeli ali pa obiščite spletno stran društva KRT (), na kateri
najdete vse aktualno dogajanje. Za-

Klub

Tekem

Z

N

P

Goli

Razlika

Točke

BELI BALET - KUDRA

7

7

0

0

53:10

+ 43

21

MESNICA SEDMAK

7

5

0

2

36:13

+ 23

15

KRT

7

5

0

2

31:18

+ 13

15

EKIPA

7

3

1

3

26:19

+7

10

AVTOSHOP

7

3

1

3

19:30

- 11

10

PEK DOLENJE

7

3

0

4

20:34

- 14

9

DOLINA LJUBAVI

7

1

0

6

12:55

- 43

3

SAMI NAŠI

7

0

0

7

0:21

- 21

0

hvala gre tudi Občini Ilirska Bistrica
ter vodstvu šole Antona Žnidaršiča
in ostalim posameznikom, ki so
pripomogli k celotni izvedbi ZFL-ja.
Kakorkoli že, ZFL smo uspešno pripeljali do konca in če ne prej se vidimo naslednje leto. Ob letu osorej,
torej! III Dejan Trakoštanec

OBVESTILO
Podjetje Geberit prodaja, d. o.
o., v sodelovanju s sekcijo inštalaterjev-energetikov pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije,
organizira brezplačno izobraževanje, ki je namenjeno obstoječim in bodočim inštalaterjem
sanitarnih in cevnih sistemov.
Po končanem izobraževanju
udeleženci prejmejo potrdilo o
uspešno opravljenem šolanju za
pooblaščenega inštalaterja inštalacijskih sistemov Geberit.
Prijave zbiramo na Območno
obrtno-podjetniški zbornici Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13,
tel. 05/71 00 360, kjer lahko na
enem mestu uredite tudi vse
zadeve v zvezi z registracijo dejavnosti.
Območno obrtno-podjetniška
zbornica Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010
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Prijavo in pripravljenost za sodelovanje je pokazalo osem ekip, ki
so tekmovale po ligaškem sistemu
(vsak z vsakim). V celotnem tekmovanju smo gledali zanimive tekme
z veliko lepimi in atraktivnimi športnimi potezami ter veliko zadetki.
Razveseljivo dejstvo je bila korektna
igra vseh ekip, »fair play« obnašanje igralcev na parketu in ob njem
ter korektno športno spodbujanje s
tribun.
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FIT DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA

zanimivi
predavanji
V februarju 2010 na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica organiziramo
roditeljske sestanke z zanimivimi
predavanji.
Za starše od 6. do 9. razreda smo
povabili Manico Žmauc Jug, univ.
dipl. pedagoginjo in profesorico sociologije. Ima dolgoletne izkušnje z
raziskovanjem na področju odraslih.
Vrsto let uspešno pripravlja in izvaja
avtorska izobraževanja, svetovanja
in terapevtske programe. Predava
laični in strokovni javnosti. Izbrali
smo predavanje na temo:
Vzgoja je zgled, ne beseda
v torek, 9. 2. 2010.

Z našimi otroki smo 20. 1. 2010
obeležili FIT DAN BREZ TELEVIZIJE
IN RAČUNALNIKA. Želeli smo ozavestiti škodljivost pretiranega gledanja
televizije in uporabe računalnika za
otroke, pa tudi za odrasle. V ta namen smo se z otroki pogovarjali o
tem, katere dejavnosti bi želeli izvajati s svojimi starši namesto gledanja
televizije in uporabe računalnika.
Dobili smo veliko zanimivih predlogov, kot so likanje, igre z balonom,
žogo, sprehodi v naravo itd.
Na ta dan smo v našem vrtcu prepovedali uporabo televizije, izklopili
smo računalnike in mobilne tele-

fone. Izvajali smo razne FIT didaktične gibalne igrice in druge gibalne
dejavnosti ter družabne igre. Pred
spanjem smo si privoščili še sprehod
po mestu na svežem zraku. Narisali
in naslikali smo izkušnje, ki smo jih
pridobili med gibanjem.
Odrasli se premalo zavedamo, kako
vplivi raznih multimedijev vplivajo
na razvoj naših otrok. Pozabljamo,
kako pomembno je ohraniti stik z
naravo in z gibanjem v njej, kar je
osnovno vodilo pri zdravem telesnem in duševnem razvoju našega
otroka. III Tamara Vičič, Vrtec pri OŠ
Antona Žnideršiča

NA TURNIRJU SLAVILA DOMAČA EKIPA

Za starše od 1. do vključno 5. razreda bomo gostili Emilijo Pavlič,
priznano strokovnjakinjo in znano
kuharico, ki pravi: »da z lepo besedo
in dobro hrano polepšamo dan velikim in majhnim, revnim ali bogatim.
Smo kuharice za nahranit ljudi vsak
dan, iz leta v leto in so kuharice za
»hai« kuhanje. Na opravljeno delo
in prehojeno pot sem ponosna zato,
ker sem svoje znanje gradila na spoštovanju do ljudi, še posebno do
otrok in mladine. Želji po ohranjanju
naravnih dobrin in tradicije«. Predavanju je naslov:
Za otroke kuhajmo zdravo,
v četrtek, 18. 2. 2010, ob 17.30.
Organizatorki sta svetovani delavki
Ingrid Fatur in Darinka Dekleva.
VABLJENI! III

šolstvo in šport

odmevi@ilirska-bistrica.si.
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V nedeljo, 10. januarja, je bil v organizaciji ŠKD KRT in NK PLAMA PUR
Podgrad odigran turnir v dvoranskem nogometu v kategoriji U 15.
Odigranih je bilo pet dokaj izenačenih tekem in rezultati so bili v nekaterih tekmah znani šele v zadnjih
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

sekundah. »Vroče« je bilo na parketu, še bolj pa na tribunah, kjer so
se nekateri starši »pretirano« vživeli
na dogajanje na igrišču. Domači so
dosegli prvo zmago na tem prvenstvu, kar jim je velika spodbuda za
nadaljnje delo.

Menim, da je ideja in pomoč (pokrivanje stroškov sodnikov in delegata) NZS, da v zimskem času vključi
v tekmovanje čimvečje število mladih, odlična. Futsal klubi nadgrajujejo svoje delo, nogometni klubi pa
imajo z mladimi odlično popestritev
in ohranjanje tekmovalne in kondicijske priprave. Mladi pa se srečujejo z nekoliko drugačnim načinom
dela in tudi njim igranje in treniranje popestrita dolge zimske dni!
Rezultate in lestvico poiščite na
spletni strani www.futsal.si, fotogradije pa na spletni strani društva KRT.
III Vojko Kalc

S KLIKI DO NOVIH ZNANJ
Najrazličnejši tehnološki napredki
so preplavili svet. Četudi se zdijo nekatera nova znanja, ki so jih prinesle
nove tehnologije in naprave, težko
osvojljiva in nemoč upravljanja s
tem znanjem pomeni pravzaprav
nekakšno izločitev iz vsakdanjega
delovanja sodobne družbe, so na
OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica
poskrbeli, da tovrstno pridobivanje
znanj olajšajo vsem tistim, ki pri
osvajanju računalniški znanj potrebujejo pomoč.

povsem razumljiv način približala
ta »nerazumljivi računalniški svet«.
Glede na zagotovila udeležencev so
bili vsi predhodni strahovi odveč in
so zelo ponosni na to, da bodo v pri-

POTUJOČA KNJIŽNICA

Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskuje tudi
kraje v Občini Ilirska Bistrica. Vpis, izposoja in informacije so brezplačni
za vse, mlade in odrasle. Knjige, zvočne kasete, videokasete in zgoščenke
si lahko izposojate za en mesec na dom, z možnostjo 1-kratnega podaljšanja.
V Občini Ilirska Bistrica bo potujoča knjižnica v letu 2010 obiskala naslednje kraje:
Kraj
Podgrad (Plama)
Podgrad (šola)
Tominje
Pregarje
Gaberk
Rjavče
Huje

Ura
10.30–11.30
12.00–13.20
13.40–14.20
14.30–14.50
15.00–15.20
15.30–15.50
16.05–16.35

Kraje bo obiskala vsak 1. četrtek v mesecu, in sicer: 4. februarja, 4. marca,
1. aprila, 6. maja, 3. junija, 9. septembra, 7. oktobra, 4. novembra in 2.
decembra.

hodnje bolj samostojno uporabljali
računalnik, računalniška orodja in
funkcije, ki lajšajo vsakdanje življenje in povezujejo svet. III Doris Komen

DELAVNICE
ZA OTROKE
Na OŠ Podgrora Kuteževo bodo v
času zimskih počitnic organizirali
različne delavnice za otroke:
• delavnica ročnih del, ki jo bo
izvajala učiteljica Jana Smajla
(vezenje, pletenje, kvačkanje);
• kuharska delavnica, ki jo bo
izvajala učiteljica Brigita Baša
Boštjančič in
• likovna delavnica, ki jo bo izvajala učiteljica Stanka Benigar.
Delavnice bodo na OŠ Podgora
potekale v ponedeljek in torek,
22. in 23. 2. 2010, od 9. do 12.
ure. Vabljeni!

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

šolstvo in šport

Starejšim odraslim, upokojenim in
brezposelnih osebam je bil torej
ponujen 60-urni brezplačni tečaj
računalništva, Računalniška pismenost za odrasle. Zadnjo skupino, ki
je v sredini januarja uspešno opravila in zaključila omenjeni tečaj, je
sestavljalo 12 udeležencev. Tečaj je
vodila Andreja Kuret, ki je udeležencem nazorno in potrpežljivo ter na
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BOŽIČNI KONCERTI
Noč božična, sveta noč
Tako smo zapisali na programski list
božičnega koncerta, ki smo ga 9. januarja 2010 organizirali v cerkvi sv.
Jurija v Ilirski Bistrici. Bistriška cerkev je bila malodane pretesna za
vse poslušalce, željne poslušanja lepega petja in petja božičnih pesmi,
ki v nas budijo veselje, nežnost in
upanje.
Na tradicionalnem, že 16. božičnem
koncertu je pod vodstvom zborovodkinje Aleksandre Žakelj in ob spremljavi organistke Tatjane Bončina
prvič zapel CMePZ Spodnja Idrija.
ŽPZ Prem pod taktirko Vilka Majeriča nas je s pesmijo popeljal v revni
hlevček, med novorojeno dete in
pastirje. Povezovalka programa Petra Skok je z veznim tekstom Helene
Pirih Rosa na oder povabila trobentača Tomaža Primca. Ob spremljavi
Sare Česnik je zaigral Schubertovo

Ave Mario. Najlepši čas – božični čas
– je skupaj s korepetitorko Damjano
Kinkela interpretirala znana bistriška
mezzosopranistka Janja Konestabo.
Gosti iz Ajdovščine, zbrani v Oktet
Castrum, so pod umetniškim vodstvom Nadje Bratina nabito polno
cerkev popeljali v čas Jezusovega
rojstva. Presenečenje večera, družinski trio Volk Folk, nam je z etno

kultura

Številni nastopi v prazničnih dneh

30

V prazničnem božično-novoletnem
času smo pevke ženskega pevskega
zbora Prem nastopile kar na petih
božičnih koncertih. Prvi nastop je
bil v Mošćenicah že 23. decembra
2009, sledili so mu nastopi: 26. decembra v Jasenu, 3. januarja 2010
v Jelšanah, 7. januarja v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici in 7.
januarja spet v Ilirski Bistrici, tokrat
v cerkvi Svetega Jurija. Prav vsi so
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

nam ostali v spominu kot nastopi v
prijetni družbi ostalih nastopajočih
in ob prijaznih gostiteljih. Uživale
smo ob različnih programih, ki so vsi
želeli pričarati del čarobnosti božičnih praznikov.
Zahvaljujemo se vsem za povabilo
na nastope in upamo, da smo tudi
me s svojim petjem pomagale občutiti slovesnost prazničnih dni. III
Danica Kirn, ŽePZ Prem

pridihom zapel in na stare ljudske
inštrumente zaigral stare slovenske
ljudske kolednice ter tudi tokrat
navdušil poslušalce.
Ob majhnem otroku se razneži duša
odraslega. Z dolgim aplavzom so
bili na oder pospremljeni najmlajši
nastopajoči – otroški pevski zbor
Zvonček. Pod vodstvom mlade
zborovodkinje Anije Janežič in ob
spremljavi Sare Česnik je zapel pesem Mnogo poti. Zanimivost koncerta je bila pesem Ko so pastirji, v
kateri je zvočno kuliso k otroškemu
petju dodal cerkveni mešani pevski zbor Zvon. Slednji, ki je božični
koncert organiziral, se je predstavil
ob sklepu glasbenega večera. Ob
orgelski spremljavi Nives Pirih in
pod vodstvom Damjane Kinkela je
pripravil tri božične pesmi znanih
slovenskih skladateljev – Sattnerja,
Tomca in Cveka. Z zborom sta zapeli
solistki Janja Konestabo in Damjana
Kinkela. Vsi nastopajoči in poslušalci
so koncert sklenili z eno najlepših
božičnih pesmi, Gruberjevo Sveto
nočjo, ki je nastala pred skoraj dvesto leti v vasici blizu Salzburga.
Glasba je umetnost in, kot pravi
Shakespeare, je hrana misli in čar,
ob katerem se morajo upokojiti vse
skrbi in vse bolečine srca. Zahvaljujemo se vsem poslušalcem, ki ste z
močnim aplavzom in nasmejanimi
obrazi izražali zadovoljstvo. Vsem
nastopajočim se iskreno zahvaljujemo za kakovostno izbrani in pripravljeni glasbeni program ter za
muzikalno bogat glasbeni večer. III
Odbor CMePZ Zvon

Božični koncerti v Jasenu, Jelšanah in Domu starejših

ŽePS Prem na božičnem koncertu v Jasenu

iz Dolenj v zasedbi Denis Čekada –
harmonika, Jani Čekada – trombon
in Nika Bratovič – harmonika. Program je povezovala Vanesa Jaksetič.
Seveda je tudi v Jelšanah na koncu
koncerta odmevala božična »sveta
noč«. Krajevna skupnost Jelšane in
župnik, gospod Franc Raspor, pa so
po prireditvi poskrbeli za primerno
ogrevanje v prostorih jelšanskega
župnišča.
Druga ponovitev božičnega koncerta
pa je bila v četrtek, 7. januarja 2010,
v Domu starejših občanov Ilirska
Bistrica. Za izvajalce je bil nastop v
domu nekaj posebnega. Poslušalci
so se bolj čustveno in doživeto od-

zivali na izvajanje pevskih skupin. V
aplavzih publike, ki je bila sestavljena
predvsem s prebivalci doma in njihovimi svojci, se je občutila hvaležnost
in zadovoljstvo občinstva. Zadovoljstvo so občutili tudi izvajalci, saj so
v očeh poslušalcev zaznali del božičnega časa in miru. Čeprav so na
drugi ponovitvi božičnega koncerta
sodelovale iste skupine kot v Jelšanah (razen mladinskega instrumentalnega tria), je bilo tu nekaj manjših
sprememb. Besedo v napovedovanju sta ponovno prevzela Bojan in
Dijana Dovgan. Čisto na koncu pa
se je izvajalcem zahvalila direktorica
doma. III Saša Boštjančič

STOPINJE - RAZPIS ZA OBJAVO
Literarno društvo Ilirska Bistrica
vabi člane pa tudi druge literarne
ustvarjalce k sodelovanju – objavi
svojih besedil v 18. številki literarnega zbornika STOPINJE.
Pošljete lahko:
• pesmi (največ 5) na e-naslov:
magickarizma@gmail.com
(urednici za poezijo Patriciji
Dodič),
• prozno besedilo (lahko samo
odlomek)/prevod/potopis/
razmišljanje … (do 10 tipkanih
strani),
• dramsko besedilo na e-naslov:
anjapirih1@yahoo.com.

Vsak avtor naj obvezno pripiše
svoj naslov/e-naslov in telefonsko
številko (za morebitna dodatna
pojasnila v zvezi z (ne)objavo in
lektorskimi popravki).
Besedila lahko oddate tudi na
disketi ali CD-ju, in sicer Igorju
Štembergerju na sedežu JSKD ali
predsednici društva Heleni Pirih
Rosa osebno.
Prispevke zbiramo do konca marca
2010.
Besedila bodo pred objavo lektorirana. Stopinje izidejo jeseni 2010.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010
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Prizadevni člani jasenskega Društva
Ahec so prvič organizirali koncert
božičnih pesmi v jasenski cerkvi sv.
Joahima v letu 2002. Ker se je takrat
cerkev napolnila s poslušalci, kot še
nikoli, se je vodstvo društva odločilo,
da se bo koncert pripravil še naslednje leto. Tako se je 26. decembra ta
prireditev ponovila že osmič. Jasenci
danes s ponosom pravijo, da božični
koncert v Jasenu lahko imenujemo
za tradicionalno prireditev. Vendar
pa je bil lanski božični koncert nekoliko drugače organiziran kot doslej. Z
nastopajočimi pevskimi skupinami
je bilo dogovorjeno, da se bo prireditev ponovila še v Jelšanah in Domu
starejših občanov v Ilirski Bistrici.
Na božičnem koncertu v jasenski
cerkvi so nastopile naslednje pevske
skupine: Mešani pevski zbor Ahec, ki
ga vodi zborovodja Saša Boštjančič,
pevska skupina Hrušiški fanti, Ženska pevska skupina Prem pod vodstvom zborovodje Vilka Majeriča,
Pevska skupina Jasenski pevci in
Cerkveni mešani pevski zbor iz Jelšan, ki ga vodi zborovodja Anamarija
Surina. Na prireditvi so sodelovali še
mlajši izvajalci: Tomaž Primc s trobento in Alja Boštjančič ter Žana
Ujčič s flavto. Z deklamacijo pesmi o
nastanku najlepše in svetovno znane
božične melodije Sveta noč, nas je v
božični večer popeljala Anja Moran.
Z mislimi o božičnem času in njegovem pomenu, ki jih je pripravila članica društva Magdalena Logar, pa
sta program povezovala Bojan in Dijana Dovgan. Zaključek koncerta je
MePZ Ahec popestril s posebej prirejeno Avsenikovo melodijo Zvezde
na nebu gore, spremljali pa so jih
člani ansambla Bistrc. Ob neizogibni
pesmi Sveta noč, ki so jo izvedle vse
pevske skupine skupaj, se je koncert zaključil. Seveda se je večer, po
jasenski navadi, zaključil šele v društvenih prostorih, kjer ni manjkal niti
krompir z ocvirki.
Koncert božičnih pesmi se je prvič
ponovil v jelšanski cerkvi Marijinega
nebovzetja v nedeljo, 3. januarja
2010. Organizacijo koncerta so tokrat prevzeli pevci jelšanskega CePZ,
zamenjali pa sta se dve pevski skupini. Ker so bili Hrušiški fanti to nedeljo zadržani, je namesto njih koncert
obogatil ansambel Nostalgija iz Ilirske Bistrice. Poleg njih pa je nastopila še domača glasbena skupina
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DRAGOCENI DOKAZI 500-LETNE
PRISOTNOSTI RIMA PRI NAS (3. del)

naša dediščina

V novembrski, 19. številki Bistriških
odmevov so bile na kratko omenjene
korenite spremembe, nastale pri nas
na prelomu tisočletja za časa vladavine rimskega cesarja Oktavijana Avgusta. Dolgoletno obdobje splošnega
miru in blagostanja je omogočilo in
pospešilo ponovno postopno poselitev opustošene dežele. Sledilo je
obdobje neslutenega vsestranskega
razvoja. Pospešeno so se gradile
nove vojaške postojanke in ustrezne komunikacijske povezave z na
novo osvojenimi ozemlji na vzhodu.
Novi življenjski pogoji so tudi našim
krajem omogočili predvsem uvedbo
načrtnega kmetijskega obdelovanja
zemlje, ki je v veliki meri dopolnjevalo ali zamenjalo pastirstvo in živinorejo iz prejšnjega obdobja. K temu
so v veliki meri pripomogla tudi nova
orodja, pridobljena s tedaj že visoko
razvito tehniko obdelovanja kovin.
O vsem tem nam pričajo predvsem
najdbe poljedeljskih orodij s tistega
obdobja na gradiščih nad Ahcem in
nad Trnovim.
Pomen orodij z Ahca in visoko razvito tehniko, uporabljeno pri dodelavi iztrošenega jeklenega lemeža,
smo že ustrezno opisali. Zato se tu
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Prikaz rimskega poljedelskega orodja
(vir: V času prvih civilizacij, Mladinska
knjiga 1990, str. 47).
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

Sprednja (levo) in hrbtna (desno) stran lemeža plug

omejujemo na najnovejšo najdbo
orodij izpod rimske postojanke na
gradišču nad Trnovim. Najdba je vsebovala: železni/jekleni lemež pluga,
sekiro, dve kosi, podolgovato vpetno rezilo za obdelovanje lesa ali za
rezanje slame ter dva pestna obroča
in jekleno obročno spojko, oboje pripadajoče plugu.
Rimski plug, upodobljen na risbi,
predstavlja dejansko leseno ralo,

ki so ga Rimljani prevzeli od Etruščanov in ustrezno dopolnili za potrebe naprednejše obdelave zemlje.
Najvažnejšo dopolnitev predstavlja
predvsem železni/jekleni lemež, ki
so ga dodali oz. pritrdili na leseni,
koničasti del rala. S tem so dosegli
neprimerno večjo odpornost in trajnost novega orodja, predvsem pa
znatnejši učinek in zmanjšanje napora pri oranju. Zato ne preseneča,

Rimljani so orali z lesenim plugom. Sestavljali so ga trije kosi: oje in gredelj, ki
drži lemež. Oje je bilo izdelano iz mehkega lesa lovorikovca, gredelj pa iz črnega
hrasta; za lemež, rezilo, so uporabljali hrastovino, včasih, za globoko oranje, pa
tudi bron ali železo (vir: V rimskih časih, Mladinska knjiga, 1989, str. 19).

da je novost povzročila pravo malo
revolucijo na področju kmetijske obdelave zemlje v tistem obdobju.
Poleg omenjenih novosti in izboljšav je vredno opozoriti še na nekaj
posebnosti »trnovskega« lemeža/
pluga. Že na prvi pogled je opazna
posebna oblika izdelave.V primerjavi
z lemeži z Ahca, ki imata široko, lopatasto obliko, je ta podolgovat, ožji in
koničasto oblikovan. Rezalne stranice
so strukturno drugače oblikovane in
asimetrične, z razliko v dolžini približno dva centimetra. Nasadilna
odprtina je prav tako koničasto oblikovana, kar je omogočalo trdnejši
spoj z leseno podlago lemeža na ralu
že z enostavnim nabitjem na obstoječo konico rala brez dodatne pritrditve z metalnimi zakovicami, ki so
sicer vidne na hrbtnem robu lemeža
z Ahca. Tudi po teži se trnovski lemež razlikuje od onih z Ahca, saj je
en do dva kilograma lažji in tehta
točno 5,85 kg, v dolžino pa meri 36
cm. Vse to navaja na domnevo, da je

Plug z Ahca

in je bilo v tem primeru uporabljeno
za obdelavo lesenih predmetov v
kmetijstvu. Rezalo je dolgo 66 cm.
Izredno dobro ohranjena kosa je za
naše pojme nadvse dolga (98/137
cm) in težka (1,72 kg) in je verjetno
služila le za žetev žita. Druga kosa je
ohranjena v dveh delih in s tem očitno potrjuje za tedanje čase zelo vi-

ki so po 2. svetovni vojni prihajali ki
nam v obliki pomoči s posredovanjem ameriške organizacije UNRRA.
A če se pred zaključkom ponovno navežemo na prispevek iz 19. št. Bistriških odmevov, omenjen na začetku,
in če so tam izražene domneve o
kmetijskih posestvih osnovane, je
samo še vprašanje časa, kdaj se bodo
pojavili novi plugi in kmetijska orodja
tudi na Dolnjem Zemonu. Seveda pa
je to odvisno predvsem od pripravljenosti in dobre volje stroke, če in
ko se bo odločila za načrtne raziskave
tamkajšnjega izjemno kulturno-zgodovinsko bogatega območja.
In kaj naj dodamo ob koncu o nekdanjih oračih izpod naših gradišč?
Nič nam ni znanega o njihovi usodi.
Ob ugotovitvi, da so pred paničnim
begom le površno zakrivali svoja
dragocena orodja, po katera se niso
nikoli vrnili, sklepamo, da so to bili
pretežno nekdanji odsluženi rimski
legionarji, ki so povsem razumljivo
reševali svoja življenja z begom pred
novimi zavojevalci z vzhoda, nekdanjimi poraženci iz lastnih bitk. III
Franc Poklar

Sekira

bil lemež načrtno prirejen za delo v
težjem, bolj kamnitem terenu ali pa
morda za posebno obdelavo trte, saj
so tik pod gradiščem še danes lepo
ohranjene številne terase.
Najdena sekira je v stroki že znana z
drugih rimskih najdišč. Podolgovato
rezilo (primer št. 36 na risbi) ima na
eni strani ročaj, na drugi pa zatično
zanko, s katero je bilo ob delu pripeto na zatič ob tnalu in je služilo za
slamoreznico ali pa pokončni nosilec

soko cenjenost uporabnega orodja,
sicer ne bi skrivali tudi posameznih
lomljenih delov. Najdbi sta bila priložena tudi dva pestna obroča pluga
(premera 20 in 18 cm) in obročna jeklena spojka (premer 9/11 cm).
Opisu ni kaj dosti dodati. Naši plugi
tudi v poznejših stoletjih niso kaj
prida napredovali. Dodali so jim le
pokončno rezilo/lemež pred konico
nekdanjega rala in pri strani metalni ploh za odmetavanje brazde.
Bili pa so izredno težki in okorni. Do
uspešne olajšave pri uporabi in večje učinkovitosti so pripomogli šele
tehnično izpopolnjeni
povsem železni plugi,

Kosi in rezilo

Uporabljeni viri:
• F. M.: Rimski plugi s Sv. Ahca, Kočanski vesnik št. 9/1999, 11–13.
• Dr. Dragan Božič: Die spätronischen
Hortfunde, Arheološki vestnik št.
56/2005, 313–338, 345. Ljubljana.
• F. P.: Priče tisočletnega dogajanja
pod Ahcem, 10 let Društva Ahec Jasen, 2009, 53–59.
• V rimskih časih. Mladinska Knjiga,
Ljubljana, 1989. 19.
• V času prvih civilizacij. Mladinska
Knjiga, Ljubljana, 1990. 47.
• Fotografije iz fotoarhiva avtorja
članka

naša dediščina

Rezilo/slamoreznica

Pestni obroči in jeklena spojka pluga
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POGOVOR Z IGRALCEM V
MONODRAMI ČEFURJI RAUS!
V decembru smo si učenci osmih
in devetih razredov Osnovne šole
Antona Žnideršiča ogledali monodramo Čefurji raus! v Domu na
Vidmu, ki jo izvaja igralec Aleksandar Rajaković – Sale. Nad uro in pol
dolgo predstavo smo bili vsi gledalci
navdušeni, saj nas je igralec s svojim
duhovitim igranjem in neutrudnim
govorjenjem v t. i. »čefurščini« nasmejal do solz. Z igralcem Aleksandrom Rajakovićem - Saletom sem se
pogovarjala po predstavi.
Predvidevam, da ste knjigo Čefurji
raus! tudi prebrali. Kakšno mnenje
imate o knjigi?
Poklical me je režiser Mare Bulc, ki
je knjigo prebral in prišel na idejo,
da bi po njej naredil gledališko
predstavo, jaz pa bi v njej igral. Na
njegov predlog, naj knjigo najprej
preberem, sem jo pogoltnil v enem
dnevu in bil nad njo resnično navdušen. Res mi je bila zelo všeč.

kultura

Knjiga Čefurji raus! je dobila kar
dve nagradi, in sicer Prešernovo
nagrado in nagrado kresnik. V javnosti je bilo kar nekaj kritik, da si
knjiga teh dveh nagrad ne zasluži.
Kaj menite vi?
Goran me je prosil, naj grem jaz na
podelitev nagrade kresnik. Medtem
ko se je žirija odločala med petimi finalisti, med katerimi so bili znani slovenski pisatelji, kot so Drago Jančar,
Andrej Blatnik, Boris Kolar, Sebastijan Pregelj in seveda Goran Vojnović,
sem po tihem upal, da se bo žirija
odločila za Gorana in Čefurje. Ta
knjiga je namreč v preteklem letu
odprla tabu temo o »čefurjih«. Malo
sem bil tudi v dvomu, ali si bo žirija
upala podeliti nagrado zanjo.
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Kako ste potem dejansko prišli do
vloge v predstavi?
Režiser Marko Bulc je naredil iz literarnega besedila dramsko besedilo,
zamislil si je monodramo. Seveda je
poklical še Gorana Vojnovića, ki je
po izobrazbi filmski režiser, a je vse
vajeti prepustil nama z Markom, ki
je gledališki režiser. In tako se je strinjal tudi z mojo vlogo v predstavi.
Sem se pa z Goranom spoznal šele
v tem projektu. Za dramatizacijo sva
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2010

Ana Mikuletič v pogovoru z igralcem Aleksandrom Rajakovićem

z Markom potrebovala približno dva
meseca, in sicer en mesec za besedilo in en mesec za igro. Z Markom
sva zelo dobro sodelovala in se dopolnjevala, včasih sem jaz njemu
ponudil nekaj različic izvedbe, drugič je on povedal, kako naj bi bilo.
Tako je začela nastajati predstava.

v predstavi Čefurji raus! To predstavo z veseljem igram že od marca.
Igra je postala velika uspešnica in v
kratkem času je bilo že zelo veliko
ponovitev. Res, blazno uživam v tej
vlogi, zgodi pa se tudi, da od številnih predstav postanem že malce
utrujen.

Tako v knjigi kot v predstavi je jezik nekakšna mešanica slovenščine
in jezikov bivše Jugoslavije. Vam je
to povzročalo kakšne težave v izgovorjavi?
Ne, ker imam tudi jaz neko ozadje
in poznam ves ta svet. Sem pa vseeno veliko treniral. Predvsem sem
moral osvojiti osnovno jezikovno
razliko med ekavščino in ijekavščino
(npr. v Srbiji govorijo ekavščino).

Bo knjiga Čefurji raus! poleg gledališke predstave doživela še filmsko
uprizoritev?
Kot vem, Goran že pripravlja scenarij oziroma predlogo za film. Mislim,
da bi film moral biti narejen približno čez dve leti.

Se je težko naučiti toliko besedila?
Ali morda kdaj besedilo pozabite,
saj igrate v več vlogah?
Ko sem sprejel vlogo v Čefurjih, nisem niti razmišljal, koliko je besedila. Enostavno sem se stvari lotil in
jih tudi dokončal. Seveda pa se tekst
tudi pozablja, zato imamo v gledališču obnovitvene vaje. Za to monodramo pa tekst obnavljam pred
predstavo doma.
Poleg tega, da igrate v predstavi
Čefurji raus!, sem vas opazila še v
nanizankah Trafika in Danes dol,
jutri gor. Katere vloge so vam bolj
pisane na kožo?
Definitivno mi je najbolj všeč vloga

Boste vi tudi igrali v tem filmu?
Ne. Tudi o tem smo se že pogovarjali, vendar je besedilo za gledališče
drugačno kot v filmu. V filmu naj bi
igrali mladi igralci.
Kje vas v prihodnje še lahko vidimo?
Sodelujem v gledališču, ki se imenuje Dejmo stisn't teater, ki je letos
praznovalo že 15. obletnico delovanja. V njem smo začeli igrati še zelo
mladi, in sicer takoj po srednji šoli.
Običajno na leto pripravimo eno
predstavo.
Na koncu je Aleksandar Rajaković Sale zaželel vsem bralcem, torej tudi
vam, srečno in zdravo novo leto ter
leto, polno bonbonov. III Ana Mikuletič, 7.b OŠ Antona Žnideršiča Il.
Bistrica

KNJIŽNICI PODARILI LUTKE
V podjetju Madd d.o.o., Srečko Kovačič, so letos namesto novoletnih
voščilnic in poslovnihh daril namenili donacijo Knjižnici Makse Samsa
za nakup lutk za potrebe ur pravljic.
Direktorica knjižnice Makse Samsa
Damijana Hrabar se je podjetju za
dobrodelno gesto zahvalila in poudarila, da je pohvalno, da podjetje
v današnjih težkih časih zna prisluhniti potrbam javnih ustanov. Podjetje Madd je podobno akcijo izpeljalo
že pred dvema letoma, ko so donacijo namenili bistriškemu vrtcu za
nakup igrač.
Knjižnica Makse Samsa, ki veliko
časa in pozornosti posveča tudi našim najmlajšim, za katere organizira
ure pravljic in druge dejavnosti, je
tako bogatejša za deset ročno izdelanih lutk. »Knjižničarke smo lutk
zelo vesele, saj bomo sedaj lahko
izvajale predstave za otroke,« je povedala Damijana Hrabar in dodala,
da si želijo, da bi si te prdstave ogledali tudi otroci iz okoliških vrtcev.
»Opažamo, da otroci, ki se udeležujejo naših pravljičnih uric že od malih nog, zrastejo v redne obiskovalce
knjižnice in bralce, prav tako pa kasneje v šoli nimajo težav s pisnim in
govornim izražanjem. Knjižna vzgoja

Damijana Hrabar in Srečko Kovačič z novimi lutkami

se torej zagotovo pozna,« je poudarila direktorica.
V Knjižnici Makse Samsa so v letu
2009 izpeljali 58 jutranjih ur pravljic, ki se jih je skupaj udeležilo 810
otrok in staršev, in 31 popoldanskih
pravljičnih uric, na katerih so našteli
455 otrok in odraslih. Poleg tega so
v lanskem letu izvedli tudi osem lutkovnih predstav, ki si jih je ogledalo
pet skupin vrtčevih otrok. III

FOTOGRAFIJE 09

Knjižnica Makse Samsa je za otroke,
ki obiskujejo ure pravljic pripravila
prav posebno pravljično urico. Obiskal jih je pravljičar in znani glasbenik Jože Pepi Jež, član glasbene
skupine Kalamari. Otrokom je naj-

prej prebral nekaj pravljic iz svoje slikanice »Domek pod brinom«, nato
pa so si skupaj ogledali in zaplesali
ob zvokih skladbe iz najnovejšega
videospota skupine Kalamari. III

Mladi bistriški arhitekt in uspešen
fotograf Marjan Krebelj je v Knjižnici Makse Samsa pripravil zanimiv
fotografski večer, na katerem se je
številni publiki predstavil s projekcijo svojih fotgrafij, ki jih je posnel
v zadnjem letu. »Fotografije 09«,
kot je poimenoval dogodek, si je
zamislil kot reportažo utrinkov iz narave in zanimivih dogodkov, ki jih je
ujel v svoj fotografsski objektiv: od
popotovanj, športnih in kulturnih
dogodkov, koncertov, do lokalnega
dogajanja in drugo. Zanimiv večer je
popestril nastop godalnega kvarteta
Villinius. III
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naši mladi in najmlajši

PRAVLJIČNA URICA S PEPIJEM JEŽEM
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Mladostniška energija tudi v
tem letu veliko obeta …

naši mladi in najmla jši

Utrip t. i. norega meseca, meseca
decembra, so začutili tudi v Klubu
študentov Ilirska Bistrica, ki so za
vse svoje člane in tudi občane pripravili kar nekaj zanimivih dogodkov. Bistriški študentje dokazujejo,
da bo tudi v novem letu v njihovi
družbi pestro in delavno, kar dokazujejo že obeti o dogodkih in ostale
navedbe v nadaljevanju.
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V mesecu lepih želja, obdarovanja
in druženja so se Kšibovci spomnili lepe geste. Namesto pošiljanja
voščilnic svojim poslovnim partnerjem so ta denar namenili obisku
in obdarovanju varovancev Doma
starejših občanov. Široki nasmehi,
želja po druženju, lepe želje ter
zvrhane košare sadja, sladkarij,
kave in čaja so obetale posebno
izkušnjo. Študentje in dijaki so
enega izmed prazničnih zimskih dopoldnevov preživeli v družbi naših
najstarejših prebivalcev občine in s
svojo mladostniško energijo le-tem
pričarali prijetno slovo od starega
leta. Izredno pohvalo je Kšibovcem
izrekla tudi direktorica Doma
starejših občanov, gospa Marija
Šlenc Zver, ki takšnega presenečenja
in obiska ni pričakovala. Tudi Kšibovci
so po obisku čutili veliko veselje ob
misli, kako malo časa in truda je
včasih potrebno vložiti v nekaj, kar
se poplača v neizmerljivih količinah.
V tem primeru je šlo za doživetje
posebnega občutka pripadnosti,
izmenjavo lepih besed, iskrenega
durženja in koristno preživetega
prostega časa študentov, ki bodo
podobne projekte izvajali tudi v prihodnje.
Poleg novoletnega obiska so v Klubu
študentov v decembru poskrbeli
tudi za zabavo. Organizirani so bili
prevozi na Krasovanje v Sežano ter
Božični rock koncert v Postojno. Za
vse občane so dan pred božičnim
večerom pripravili tudi božične
delavnice, na katerih so izdelovali
okraske in voščilnice, svojim članom
pa so tudi subvencionirali vstopnice
za predstavo Čefurji Ravs. V novoletnih počitnicah je Kšib vsem dijakom
in študentom v občini omogočil tudi
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Študentje in dijaki so enega izmed prazničnih dni preživeli v družb starejšihi

dodaten 3-urni termin rekreacije.
Od starega leta so se poslovili tako,
da so za vse svoje člane, pa tudi
druge občane, organizirali nepozabno silvestrovanje v Budimpešti.

Ugodnosti
v KŠIBU …

Glede na zgoraj naštete dejavnosti,
je bil december za kšibovce vsekakor pester mesec. Začetni meseci
novega leta, za katere velja, da so
meseci zatišja in monotonosti, v
klubu veliko obetajo. Kšibovci nadaljujejo v tempu, s katerim so
tudi zaključili preteklo leto in že v
januarju ter februarju pripravljajo
številne dogodke, ki jih bodo veseli
mladi v občini. Obetajo se potopisno predavanje, subvencionirane
smučarske karte, predstavitev fakultet, sobotna rekreacija, pustne delavnice, počitniški dan na Sviščakih,
organiziran prevoz na smučanje idr.

• nudijo oglasno desko za posredovanje informacij v zvezi z inštrukcijami,
• tiskanje in fotokopiranje (prvih
50 kopij brezplačno, vse nadaljnje 0,03 evrov),
• toplotna in spiralna vezava
(0,70 evrov),
• majica Vstala Primorska (4,00
evrov).
• prodaja smučarskih kart za Roglo in Krvavec po subvencioniranih cenah

Vabljeni, da vse aktualne informacije in dogodke spremljate na
spletni strani www.ksib.si in profilu Facebook. Kšibovci želijo vsem
svojim članom prijetno, uspešno
in zabavno leto! V Kšibu so namreč
prepričani, da bo mariskatera izmed
novoletnih želja v njihovi družbi
povsem uresničljiva, saj bodo preko
vsega leta skrbeli, da bo študij čim
manj naporen, prosti čas pa prijetno
in dodobra izkoriščen! III Doris Komen

FEBRUAR
• 6. februar – predstavitev fakultet na Gimnaziji
• 7. februar – pustne delavnice v
prostorih Kšiba
• Literarni natečaj
• Športni dan na Sviščakih v zimskih počitnicah

Pridružite se…

MAREC
• 4. marec – Brkinska fešta v K4

KŠIBOV LITERARNI
NATEČAJ

DOBRODELNI KONCERT

… nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali
kamen …
(Ivan Minatti)

Se sprašuješ, kaj nam lahko pošlješ?
Veseli bomo tako proznih del kot
poezije na temo ljubezni ... saj veste
… februarja si vsi prepevamo »love
is in the air.« V pomoč naj vam bo
Minattijev verz. Najboljši prispevki
bodo bogato nagrajeni!
Več o samem natečaju si lahko preberete na naši spleti strani www.
ksib.si, na Facebooku ali pa pišete
za dodatne informacije na andreja.
penko@gmail.com. III KŠIB

OBVESTILO
Rdeči križ Slovenije je za pomoč prizadetim ob nedavnem
katastrofalnem potresu na Haitiju odprl račun: TRR 03100-

1111122296, sklic 937041,
pripis »Potres Haiti«.
Zbrana sredstva bo Rdeči križ
Slovenije nakazal Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in
Rdečega polmeseca za izvajanje
programov pomoči na Haitiju.
OZ Rdečega križa Ilirska Bistrica

Tako se za nastop na odru 7.marca v telovadnici OŠ A.Žnideršiča
pripravljajo: Osminka, Snežnik, Bistrc, Ventilčki, Tone Škrlj in njegovi
Romantiki, Riziko, Trio Toneta Šestana-Moharja z Nadjo Bizjak (nekdanjo pevko Ottavia Brajka), Cocktail, Trio Korona, Riziko, Lojze Bajc
in prijatelji, Nostalgija, Duo Brkinc in še kdo.
Za temi ansambli stoji vrsta sponzorjev in drugih sodelujočih, ki so omogočili zelo nizko ceno vstopnic: naprodaj bodo po 15. februarju. Takrat
boste v Oazi za eno vstopnico odšteli le 5 evrov.

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

RAZPORED DEŽURNIH SLUŽB ZA OPRAVLJANJE KOMUNALNIH
STORITEV DOBITE 24 UR NA TEL. ŠT. 05/71 10 673
• 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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naši mladi in najmla jši

Pa je spet tu ... mesec kulture in ljubezni.
V tem času, ko se začne prebujati
pomlad, nastajajo najlepša dela;
tako v prozi kot poeziji. Če si tudi
ti umetniška dušica, te prijazno vabimo, da se udeležiš našega literarnega natečaja.

Kaj počnejo bistriški ansambli narodnozabavne in zabavne glasbe? Med
drugim načrtujejo, podobno kot lani, tudi letos izvedbo dobrodelnega
koncerta; tokrat bodo izkupiček darovali Varstvenemo-delovnemu centru, Enoti v Ilirski Bistrici, ki jo vodi Sonja Munih, saj njenim 29 varovancem primanjkuje marsikaj in je vsaka pomoč dobrodošla.
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VELIKI KONCERT

OD JADRANA DO TRIGLAVA

MARJAN ZGONC Z GOSTI
8. FEBRUAR OB 17.00 URI
ŠPORTNA DVORANA »SKALA« PIVKA

ANS. SAŠE AVSENIKA *** MODRIJANI *** ANS. ZAPELJIVKE
TANJA ŽAGAR *** ANS. ERAZEM *** BRANKO ZGONC
PREDPRODAJA VSTOPNIC: TURISTIČNA AGENCIJA »OAZA«, PAPIRNICA »SPONKCA« PIVKA, PAPIRNICA »SCRIPTA« POSTOJNA

bistriški večeri

VEČER DOMAČE GLASBE
NEDELJA, 28. februar
OB 17.00 URI

DOM NA VIDMU ILIRSKA BISTRICA

ANSAMBEL TONETA RUSA
ANSAMBEL ERAZEM
ANSAMBEL PETRA FINKA
PRAVOČASNO SI ZAGOTOVITE SVOJO VSTOPNICO!
PREDPRODAJA VSTOPNIC: TURISTIČNA AGENCIJA OAZA
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nagradna križanka
SESTAVIL:
DIMITRIJ
GRLJ

POSLEDICA
ŽULJENJA

PLUG

RUSKO ŽENSKO
IME

SADNI
ŠKODLJIVEC

PRVA ŽENSKA

KDOR
ZAOSTANE V
RASTI

POLAGALEC
TLAKA

MLINSKI ŽLEB

2

PRIPRAVA ZA
LOČLJIVO ZVEZO
VODNIKA IN
APARATURE
ŽENSKA,KI KAJ
UŽIVA

10

Tokrat bomo podelili 3
nagrade: SPOMINKE –
ročna dela domače obrti.

5

ZABAVIŠČE Z
GUGALNICAMI,
TOBOGANI ITD.

Geslo prejšnje nagradne
križanke: VESELE
PRAZNIKE

MOZOLJAVOST
SPODNJI DEL
PROSTORA

NAJVEČJE MESTO
V NIGERIJI
MANJŠE NASELJE

INDIANA JONES

FIGURA PRI
ŠAHU

TROPSKA
VZPENJAVA PALMA

6

1

ŠOLSKA OCENA

ZAUPANJE
VODJA PODJETJA

8

INDIJSKI
PISATELJ
MULK RADŽ

NATRIJ
IT. SKLADATELJ
(GIOSEFFO)

7

3,9

TITOVA
DOKTRINA

Med prispelimi pravilnimi
rešitvami smo izžrebali tri
nagrajence, ki prejmejo:
• Stol prejme
Mira VATOVEC, Male
Loče 14, Podgrad
• Majici dobita:
Jasmina TOMAŽIČ,
Kilovče 9, Prem in
• Elena UJČIČ, Dolenje
11, Jelšane
Nagrade podarja JAVOR
PIVKA.

VODNA PTICA
PRILOGA DELA V
TOREK

Rešitev nagradne križanke
pošljite na naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, s pripisom
»nagradna križanka«,
najkasneje do 20.
februarja 2010.

AVSTRALSKI
MEDVEDEK

Nagrajencem čestitamo!

SLABO
RODOVITNA
GOZDNA TLA

ELEKTRO
SLOVENIJA

ZMES
ZELENJAVE
ZAČIMB IN KISA

ZAŠČITA RAKOV

KRATKI
MADŽARSKI
MOŠKI SUKNJIČ
Z NAŠITKI

4
KUHINJSKA
POSODA

ra zvedrilo

ZDRAVILIŠČE V
ŠVICI

V prazna polja vpišite geslo
tokratne nagradne križanke.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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napovednik

KAJ

KJE

KDAJ

KDO

Srečanje z zunanjim ministrom
Samuelom Žbogarjem

Okrepčevalnica Danilo,
Ilirska Bistrica

29. januar ob 17.00

Medobčinski odbor ZZP-Kras
in Brkini ter občinski odbor
ZZP Il. Bistrica

Predstavitev knjige »Trpko
Knjižnica Makse Samsa
sosedstvo«, avtor Jože Šušmelj Ilirska Bistrica

29. januar ob 18.00

Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo,
Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Koncert obmejnih zborov

30. januar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

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

3. februar ob 18.00

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

05/7111 222

Predstava za otroke »Šivilja in
škarjice« v izvedbi KUD Teater
za vse Jesenice

4. februar ob 10.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

potopisno predavanje »Po
Knjižnica Makse Samsa
poteh Vikingov«, avtor: Štefan Ilirska Bistrica
Rehar

4. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

5. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava »Duohtar Dom na Vidmu,
pod mus!« v izvedbi SNG Nova Ilirska Bistrica
Gorica

6. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Debatno srečanje: »Elektronska
knjiga bo v prihodnosti
izpodrinila tiskano knjigo«

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

11. februar ob 18.00

Gimnazija Il. Bistrica,
Knjižnica Makse Samsa in
Zavod za kulturo dialoga

05/714 41 88

Otvoritvena prireditev Pust je
pršu 2010

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

12. februar ob 18.00

Turistično društvo Il.
05/71 01 384
Bistrica, KD Grad Dolnji
Zemon in Občina Il. Bistrica

Pustna zabava s skupino Ku adn

Pod šotorom pri Gimnaziji v
Ilirski Bistrici

13. februar
ob 15.00 – otroški karneval
od 21.00 dalje – pustno
rajanje

Turistično društvo Il.
Bistrica, KD Grad Dolnji
Zemon in Občina Il. Bistrica

Tradicionalna pustna povorka
PUST JE PRŠU 2010

po ulicah Ilirske Bistrice

14. februar ob 14.00

Turistično društvo Il.
05/71 01 384
Bistrica, KD Grad Dolnji
Zemon in Občina Il. Bistrica

Večer poezije in glasbe,
avtorica: Marjetka Popovski

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

18. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Literarni večer “Pesem nastane
zate in zame”

OŠ Podgora Kuteževo

19. februar ob 18.00

OŠ Podgora Kuteževo

(05) 714 81 62

Gledališka predstava
»Komandirjev tič«, Gledališka
skupina Dekani

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

19. februar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Koncert klasične glasbe »V
ritmu tanga«; violina: Zdravko
Pleše, klavir: Judita Plazonić

Glasbena šola
Ilirska Bistrica

20. februar ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica 05/7111 222

»Bistričani Bistričanom«:
Knjižnica Makse Samsa
predstavitev glasbenika Bojana Ilirska Bistrica
Glavine

25. februar ob 18.00

Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo,
Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Otvoritev likovne razstave,
na ogled do 12. marca, ob
delavnikih od 9.00 do 14.30

VDC Koper – Enota Ilirska
Bistrica

26. februar ob 18.00

Likovno društvo Franceta
Pavlovca Ilirska Bistrica

041/816 920
Rajko Kranjec

Koncert pevskih zborov
»Primorska poje«

OŠ Podgrora Kuteževo

27. februar ob 20.00

Društvo Ahev Jasen in JSKD
Ilirska Bistrica

031/46 69 76
Vojko Dodič

do 14. februarja, ob
predhodni najavi na TIC

JSKD Ilirska Bistrica

05/71 01 384

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

Likovna razstava »Flora, Fauna grad Prem
et Vinum«, avtorja Madame
Beatriz (Miriam Sarricchio) in
Domine Doctor

INFO

05/71 01 384

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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