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Letošnje pustno dogajanje na Bistriškem je
bilo še posebej pestro in bogato. Poleg tradicionalne nedeljske pustne povorke Pust
je pršu, ki jo že vrsto let organizira bistriško
turistično društvo ob finančni podpori Občine Ilirska Bistrica, so letos organizatorji
– poleg omenjenih še KD Grad iz Dolnjega
Zemona, bistriški razvojni center in Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in

Nanosom – združili moči in pripravili bogat
tridnevni program, ki se je pričel na pustni
petek z uvodno prireditvijo, na kateri so se
predstavile vse tradicionalne pustne skupine z Bistriškega, se nadaljeval v soboto
s pustnim rajanjem za najmlajše in starejše, zaključek in vrhunec pustovanja pa
je sledil v nedeljo s povorko, na kateri se je
predstavilo kar 26 pustnih skupin.

uvodnik
Zima je letos dolga in neutrudna. Obilnih snežnih padavin
so se gotovo najbolj razveselili
najmlajši, učenci in dijaki pa so
nestrpno čakali na zimske počitnice, ki so se pravkar zaključile.
Mesec, ki je za nami, je bi resda
kratek, vendar pa je ponudil
obilo dogajanja. Poleg številnih prireditev, ki so se zvrstile v
okviru meseca kulture, je bilo letos prvič poskrbljeno tudi za vse
ljubitelje pustnih norčij, ki so kar
tri dni rajali v okviru prireditev
Pust je pršu 2010. Tako smo poleg tradicionalnega karnevala, ki
je bil tudi letos izjemno dobro
obiskan, že na uvodni prireditvi
občudovali tradicionalne maske
z Bistriškega, na pustno soboto
pa je bilo veselo pod šotorom,
kjer so se zabavali tako otroci
kot odrasli. Srčno upamo, da je
Pustu uspelo dokončno odgnati
zimo in v naše kraje pripeljati
pomlad.
Gotovo odmevna pa je tudi odločitev bistriškega občinskega
sveta o nadaljevanju postopka
za umestitev regijskega centra
za ravnanje z odpadki na območju bistriške občine. Odločitev o
tem, kje in če sploh bo, pa bodo
sprejele lokalne skupnosti same.
Dejstvo pa je, da moramo sprejeti odgovornost za odpadke, ki
jih proizvedemo. Ne sme in ne
more nam biti vseeno, kje ti odpadki končajo. Če ne drugače,
se nam bo to obrestovalo pri
plačilu položnic.

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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Z UKREPI proti IZGUBi V ZDRAVSTVENEM DOMU
Zdravstveni dom (ZD) Ilirska Bistrica
je konec januarja obiskala ekipa
ministrstva za zdravje z ministrom
Borutom Miklavčičem. Z direktorjem ZD in županom so razpravljali o
negativnem poslovanju ZD in visoki
izgubi, s katero je zaključil lansko
leto. Prišli so do zaključka, da naj bi
z manjšo racionalizacijo dela znotraj
ZD in določenimi ukrepi ta v letu
2010 posloval pozitivno.
Kot smo že poročali, je bila lanskoletna izguba bistriškega ZD v višini
340.000 evrov posledica varčevalnih
ukrepov vlade in zniževanja sredstev za zdravstvene domove. Z aneksom 2 k splošnemu dogovoru o
financiranju osnovnega zdravstva,
ki sta ga sprejela vlada in zavod za
zdravstveno zavarovanje, pa naj bi
to delno popravili, kar naj bi po besedah ministra Boruta Miklavčiča
prispevalo tudi k prepolovitvi izgube
v zaključnem računu bistriškega ZD
za lansko leto. Z določenimi ukrepi
znotraj ZD, ministrstva in zavoda pa
bi bistriški ZD v letošnjem letu lahko
posloval celo pozitivno, je prepričan
minister.
In kateri so ti ukrepi? Ministrstvo
za zdravje naj bi se v dogovoru z državo zavzelo, da bistriški ZD ne bo
več plačeval najemnin za gostovanje
v državnih objektih. Na področju zobozdravstva, kjer so zaznali določene

Minister za zdravje Borut Miklavčič, župan Anton Šenkinc in direktor ZD Ilirska
Bistrica Vojko Mihelj o izgubah v bistriškem zdravstvenem domu

nepravilnosti, naj bi v ZD sami izvedli določene ukrepe. V ZD pa bodo
morali pristopiti tudi k prestrukturiranju programa, saj po besedah
ministra v nekem delu programa
niso dosegli, v nekem pa so ga presegli. Nujna pa je tudi reorganizacija
službe nujne medicinske pomoči,
kjer naj bi racionalneje organizirali
delo, kar pa po zatrjevanju ministra
ne bo imelo posledic za obseg in kakovost storitev občanov. »Ko smo
bili prestrukturirani iz ekipe 1B v 1B
okrepljeno, se nismo v celoti prilagodili pravilniku, zato nam je ostala
nadstandardna kadrovska struktura.
Imamo redno zaposlenih nekaj več
tehnikov in tu se moramo prestrukturirati, da bo večji del dela za nujno
medicinsko pomoč prešel na ekipe,

ki redno delajo,« je pojasnil direktor
ZD Il. Bistrica Vojko Mihelj.
Mihelj in župan Anton Šenkinc pa
sta ob tem opozorila, da pravilnik
premalo upošteva specifike bistriškega ZD, kot je velika površina
občine, oddaljenost od bolnišnic,
razpršenost naselij itd. Direktor direktorata za zdravstveno varstvo
Janez Remškar je odgovoril, da je
bila prav zaradi teh specifik ZD priznana okrepljena 1B ekipa in da ima
bistriški ZD glede na slovensko povprečje celo napovprečen standard.
»Ob nadzorih in analizah izvajanja
NMP po vseh občinah bomo skupaj
z izvajalci dopolnili kriterije, ki jih določa pravilnik in so večkrat predmet
očitkov,« je še dodal Remškar. III

Minister Samuel Žbogar (tretji z leve) na obisku v Ilirski Bistrici

Na srečanju z zunanjim ministrom
Samuelom Žbogarjem, ki ga je v
Ilirsko Bistrico povabil občinski odbor Zveze za Primorsko, so občani
opozorili predvsem na problematiko življenja ob meji in težave z
izvajanjem sporazuma o obmej-

nem prometu in sodelovanju med
Slovenijo in Hrvaško (Sops).
»Tesne stike med prebivalci z obeh
strani meje in močno gospodarsko
navezanost bistriške občine na Kvarner je prekinila meja. Maloobmejni
sporazum naj bi te posledice omilil,

vendar se slabo izvaja,« je opozoril moderator večera Aleksander
Ternovec in dodal, da si Bistričani
zato želijo čimprejšnji vtop Hrvaške
v EU. Zunanji minister Samuel Žbogar je povedal, da se komisija za izvajanje Sopsa ni sestala že od leta
2007, zato bo, kot je obljubil, govoril
s predsedujočim mešane komisije
SOPS in mu predlagal, da se komisija čim prej sestane. »Večji premik
pa bo, ko bo Hrvaška vstopila v EU
oz. schengenski prostor, in bodo
meje spet odpravljene,« je povedal
minister in dodal, da so ustvarjeni
vsi pogoji za zaključek pogajanj v letošnjem letu in vstop Hrvaške v EU
v naslednjih letih, predvidoma leta
2013. V tem času pa naj bi se zaključil tudi arbitražni postopek, če bo
do njega seveda prišlo. III
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z zunanjim ministrom žbogarjem o življenju ob meji
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zelena luč za NADALJEVANJE POSTOPKA
ODPADKOV V BISTRIŠKI OBČINI
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Po zapletih in dokončni odločitvi koprske občine, da regijskega odlagališča odpadkov za južno Primorsko
ne bo na območju njihove občine,
ter glede na to, da se je lani izteklo
dovoljenje za obratovanje deponije
v Jelšanah, je ilirskobistriški občinski svet na 4. izredni seji obravnaval
problematiko odlaganja komunalnih
odpadkov. Svetniki so sprejeli sklep
o nadaljevanju postopka umestitve
regijskega centra in odlagališča komunalnih odpadkov na območju bistriške občine.
Gre za nadaljevanje postopka umeščanja centra in odlagališča komunalnih odpadkov osmih južnoprimorskih
občih (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Ilirska
Bistrica), združenih v konzorcij Gojup,
ki je bil v občini Ilirska Bistrica začet
konec leta 2005, vendar se je kmalu
prekinil. Takrat so bile izdelane tudi
študije o potencialnih lokacijah, ki so
po izločitvi zavarovanih, vodozbirnih
in kraških območij ter območji, ki so
do 300 metrov oddaljena od naselij,
pokazale, da je primernih osem lokacij v porečju reke Reke (od Smrij do
Zabič) vključno z Globovnikom.
Vendar, kot je poudaril župan Anton Šenkinc, nobena lokacija centra in odlagališča še ni določena. V
naslednjem mesecu se bodo začeli
pogovarjati z lokalnimi skupnostmi
o možnih lokacijah, pri čemer bodo
upoštevali samo lokacije, ki so od 600
do 1000 metrov oddaljene od naselja. Primernost lokacije bodo preverili
tudi na terenu. »Krajane bomo seznanili s postopki in preverili, če obstaja interes za odlagališče. Če bodo
želeli, bomo organizirali tudi ogled
sodobnega centra za ravnanje s komunalnimi odpadki v Celju,« je pojasnil župan in poudaril, da časa ni prav
veliko, saj bi ob zavlačevanju lahko
občina izgubila kohezijska sredstva,
namenjena regijskim odlagališčem.
Vrednost naložbe za izgradnjo regijskega centra in odlagališča je ocenjena na 40 milijonov evrov, od tega
bi 60 % pokrili iz evropskih sredstev,
15 % bi prispevala država, 25 % pa
občine, ki bi center soustanovile. Pri
tem pa je treba poudariti, da je center rentabilen le z najmanj 60.000 toBISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

Regijski center za ravnanje z odpadki bi obsegal sortirinico, center za mehansko
in biološko obdelavo odpadkov in kompostarno (označeno z belo barvo) ter
odlagališče (označeno z rumeno barvo)

nami odpadkov letno. »To pa pomeni,
da bi moral biti zgrajen za 150.000
prebivalcev. V osmih južnoprimorskih
občinah je skupaj 120.000 prebivalcev, kar je še sprejemljivo, možnost
pa je, da bomo soustanoviteljice iskali tudi širše. Vendar pa se bomo o
tem v okviru Gojupa pogovarjali šele,
ko bomo sprejeli odločitev na lokalni
ravni,« je povedal župan.
Regijski center za ravnanje z odpadki
bi obsegal sortirinico, center za mehansko in biološko obdelavo (MBO)
odpadkov, kompostarno in odlagališče. Kot je pojasnil župan, je sam center lahko umeščen tudi v industrrijski
coni, saj njegov vpliv na okolje ni nič
večji kot pri industrijskem obratu,
medtem ko bi bilo odlagališče na
drugi lokaciji. Po do sedaj zbranih podatkih ocenjujejo, da bi v regijskem
centru zbrali 65.0000 ton odpadkov
na leto, od tega naj bi ločeno zbrane
frakcije predstavljale 45 %, preostanek pa bi šel v MBO. Po končani obdelavi naj bi na odlagališče odložili

20 % oz. 7.000 ton odpadkov. To pa
je približno 15 % več odpadkov kot
jih trenutno letno odložimo na deponiji v Jelšanah samo za našo občino.
V letošnjem letu je občina zagotovila sredstva za postavitev
ekoloških otokov v vseh naseljih
v občini, ki otokov še nimajo, v
kratkem pa načrtujejo tudi uvedbo
ločenega zbiranja bioloških odpadkov, ki ga morajo občine po zakonu vpeljati do konca leta. Po do
sedaj znanih podatkih pa je jasno,
da bi v primeru izgradnje lastnega
centra in odlagališča občani za odlaganje komunalnih odpadkov letno plačevali od 50 do 60 evrov na
osebo, kar za štiriščlansko družino
pomeni 240 evrov letno, če bi morali odpadke odvažati v druge centre, pa bi bila cena za najmanj sto
odstotkov višja, kar za štiričlansko
družino pomeni 500 evrov na leto.

koledar
UMESTITVE REGIJSKEGA ODLAGALIŠČA
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Koledar dogodkov do konca meseca marca

Sobota, 27.2.:

• Ajdovščina - Dvorana OŠ Šturje, 19:00
- Košarkarska tekma KK Marc Ajdovščina
: KK KOŠ KP Vzajemna. Vabljeni, da z
glasnim navijanjem prispevate k novim
zmagam domačega kluba!
• Kulturni dom Vipava, 20.00 - Plesni
večer v Vipavi. Plesno društvo Vipava vas
vabi na edino tovrstno plesno prireditev
in plesišče na Primorskem.
Nedelja, 28.2.:

• Izhodišče pred gasilskim domom v
Vrhpolju - Tradicionalni pohod Med
vrhpoljskimi vinogradi. Pot poteka
okrog vasi Vrhpolje med vinogradi po
poljskih poteh, mimo znamenitega gradu
Zemono, Starega gradu nad Vipavo, po
kanjonu hudournika Bele ter se mimo sv.
Ahacija spusti nazaj v samo vas.

Razstava bo na ogled do nedelje, 14.
marca.
Nedelja, 7.3.:

• Pohod za dan žena: Ratitovec - Prijave
in vplačila v trgovini Mana Ajdovščina
(bivši Štekar). Info: Planinsko društvo
Ajdovščina, www.pd-ajdovscina.si.
Torek, 9.3.:

• Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 18.30
- Predstavitev del tržaških avtoric Eveline
Umek in Vilme Purič.
Sreda, 10.3.:

• Budanje, od 10. do 14. 3. - Zmajarska
tekma - Aeros Winter Race - na območju
Ajdovščine in Kovka potekalo izredno
zanimivo zmajarsko tekmovanje AEROS
WINTER RACE.

Četrtek, 4.3.:

Petek, 12.3.:

• Dvorana KS Žapuže, 20.00 - Začetni
tečaj TREBUŠNEGA PLESA, info:
habibka@ymail.com.

• Dvorana srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, 19.00 - Postni večeri 2010
- v prvem postnem večeru bo predaval
Marijan Veternik na temo Eksorcizem
in evharistija – boj med vraževerjem in
molitvijo.

Petek, 5.3.:

• Kmetija Štrukelj v Selu, od 5. do 14. 3.
10 - Osmica na Kmetiji Štrukelj.

Sobota, 13.3.:

•Galerija doma krajanov Vipavski Križ,
19.00 - Odprtje fotografske razstave »V
iskanju svetlobe«. Predstavil se bo avtor
Uroš Krička.

• Športni park Ribnik, Ajdovščina,
9.00 - Test hoje na 2 km - preverjanje
telesne zmogljivosti. Info: ZD Ajdovščina,
Splošna zdravstvena vzgoja, Tovarniška
ulica 3, 05/369 31 23.

•Vinoteka Vipava, 19.00 - Vinski večer
v Vinoteki Vipava. Na zanimiv in izviren
način bodo predstavljene organoleptične
lastnosti 13 izbranih vipavskih vin. Večer
bo vodil sommelier Aleš Škrlj. Info: tic.
vipava@siol.net.
• Dvorana prve slovenske vlade
Ajdovščina, 19.00 - Slavnostna podelitev
priznanj športnih dosežkov v letu 2009.
Priznanja podeljuje Športne zveza
Ajdovščina. V sklopu prireditve bo tudi
podelitev priznanj Olimpijskega komiteja
Slovenije. Info: www.zs-ajdovscina.si.

• Ajdovščina - Dvorana OŠ Šturje, 19.00
- Košarkarska tekma KK Marc Ajdovščina
: KK Splošna plovba Portorož.

in pogovarjali se boste o popotnici,
pisateljici, svetovljanki Almi Maksimiljani
Karlin.
Petek, 19.3.:

• Dvorana srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, 20:00 - Postni večeri 2010.
V drugem postnem večeru bo predavala
prof. Berta Golob na temo Moje
doživljanje evharistije.
Sobota, 20.3.:

• Trg 1. slovenske vlade Ajdovščina - 112.
Bolšja tržnica - dobrodošli prodajalci,
nakupovalci, slučajno mimoidoči.
• Izhodišče v Gradišču nad Vipavo,
9.00 - Pohod do Sv. Miklavža, na Plaz
ali Gradiško turo. Društvo LETICIA
organizira pohod z izhodiščem na
Gradišču nad Vipavo od koder bodo
glede na zmožnosti in kondicijo TRIJE
POHODI: do Sv. Miklava, na Plaz ali pa
po zahtevni plezalni na Gradiško turo.
• Dvorana prve slovenske vlade
Ajdovščina, 20.00 - Veseloigra DARILO
- Jadralni klub Prepih vabi na ogled
veseloigre v treh dejanjih, ki je avtorsko
delo domačinke, lokavčanke Darje
Zavadlav.
Uprizorila ga bo gledališka sekcija
Turističnega društva Brest iz Brestovice
na Krasu.
Nedelja, 21.3.:

• Zimski pohod na Porezen - prijave in
vplačila v trgovini Mana Ajdovščina
(bivši Štekar). PD Ajdovščina vabi na
Zimski pohod na 1630 m visok Porezen.

V marcu začenjamo s tečaji:

Petek, 26.3.:

Nedelja, 14.3.:

• Izlet PD Ajdovščina: Tržaško zaledje,
Kugyeva pot, 2. del - prijave in vplačila
v trgovini Mana Ajdovščina (bivši Štekar).
Info: Planinsko društvo Ajdovščina, www.
pd-ajdovscina.si.
• Dvorana prve slovenske vlade, 17.00 Koncert Zlatka Dobriča z gosti.

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA NAPOVEDUJE
• TEČAJ SLEPEGA TIPKANJA
• ITALIJANŠČINA – začetni tečaj
• ŠPANŠČINA – začetni tečaj
• SLOVENŠČINA ZA TUJCE
• NEMŠČINA – nadaljevalni
• DELAVNICA POLSTENJA (filcanja)
• OSNOVE RISANJA
• DELAVNICA PEKE KRUHA BREZ KVASA
• OD NITKE DO ČIPKE - tečaj klekljanja
• DIGITALNA FOTOGRAFIJA

• Dvorana srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, 20.00 - Postni večeri 2010 v zadnjem postnem večeru bo predaval
Alojzij Štefan na temo Evropsko leto boja
proti revščini in socialni izključenosti.

OBVESTILO RDEČEGA KRIŽA

16. 3. 2010
16. 3. 2010
17. 3. 2010
23. 3. 2010
30. 3. 2010
15. 3. 2010
16. 3. 2010
17. 3. 2010
19. 3. 2010
25. 3. 2010

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

Sobota, 27.3.:

Brezplačna predavanja in delavnice

• Dvorana prve slovenske vlade
Ajdovščina, 19.00 - Stand-up komedije s
Perico Jerković.

• SPOZNAVANJE RAČ. PROGRAMA SLIKAR
1. 3. 2010
Torek,
Rdeči križ Slovenije je
za16.3.:
pomoč
Zbrana sredstva bo Rdeči križ Slo• PROJEKTNO VODENJE
2. 3. 2010
•
INTERNET
IN
ELEKTRONSKA
POŠTA
8.
3. 2010
prizadetim ob nedavnem katastrovenije nakazal Mednarodni fe• Turistična kmetija Hiša posebne sorte v • Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 9.00 • IZDELOVANJE TABEL V MICROSOFT WORDU
15. 3. 2010
Knjižna
srečanja
ob
kavi
vabljeni
vsi,
ki
Sreda,
31.3.:
•
KONFLIKTI,
KAKO
JIH
REŠIM?
(za
mlade)
19.
3.
2010
Kodretih,
16.00 - Predstavitev
ogroženosti
falnem
potresu
na Haitiju odprl
deraciji društev Rdečega križa in
• VELIKONOČNA DELAVNICA (za mlade)
22. 3. 2010
ptic in delavnica izdelovanja gnezdilnic. radi berete in vas zanimajo nove knjige.
Info:
05/3661
328,
www.ajd.sik.si.
račun:
Rdečega
polmeseca
za
izvajanje
• POŠILJANJE PRIPONK
PREKO E-POŠTE
22. 3. 2010
odmevi@ilirska-bistrica.si.
• Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 11.00
Info: www.rdeci-apolon.si.
• NEVERBALNA KOMUNIKACIJA (za mlade)
26. 3. 2010
- Študijski krožek: Beremo v naročju
TRR
03100-1111122296,
programov
pomoči
na
Haitiju.
• OBLIKOVANJE BESEDILA V MICROSOFT WORDu
29. 3. 2010
Sreda, 18.3.:
staršev.
Na
srečanjih
boste
spoznavali
• Dvorana Edmunda Čibeja v Lokavcu,
• ZDRAVA DOMAČA ZELENJAVA
30. 3. 2010
pomembnost branja otroku že v
sklicročnih
937041,
18.30 - Odprtje razstave
del
Za vsa predavanja in delavnice so potrebne predhodne prijave.
• Lavričeva knjižnica Ajdovščina, najnežnejšem obdobju, v starosti le nekaj
Vabljeni
k
sodelovanju!
lokavških žena. Na ogled bodo ročna
tel: 05 3664750,
E: info@lu-ajdovscina.si,
www.lu-ajdovscina.si.
18:00 - Bralni krožek Čitalnica.OZ
Prebirali
pripis
»Potres
Rdečega
mesecev. križa Ilirska Bistrica
dela, ki so nastala
na Večerih
kvačkanja. Haiti«.
Sobota, 6.3.:

NaNaservisih
TrgoABC
ABC
Renault
nenehno
nudimo
nove
storitve za varnost
servisih Trgo
Renault
nenehno
nudimo nove
storitve
za varin zanesljivost
vašegaavtomobila
avtomobila terter
si prizadevamo
za vašeza vaše zadovoljinnost
zanesljivost
vašega
si prizadevamo
zadovoljstvo.
stvo. Zato vas v soboto, 6. marca 2010, vabimo na dan odprtih vrat v
Zato vas v soboto,
marca
2010,
vabimoPE
na Postojna,
dan odprtihTržaška
vrat v cesta 60 c.
pooblaščen
servis6.Trgo
ABC
Renault
pooblaščen servis Trgo ABC Renault PE Ajdovščina, Goriška cesta
Brezplačno
bomo temeljito pregledali 25 kontrolnih točk - preverili
29 a.
delovanje motorja, vidljivost in osvetlitev ter opravili še druge vizualne
Obiščite nas in podarili vam bomo bon za 200 evrov. Z njim boste
kontrole.
v prihodnje prihranili pri rednem vzdrževanju avtomobila, lepotnih
Obiščite
nas
in podarili
vamdodatne
bomoopreme
bon zain200
evrov. Z njim boste v pripopravkih
na karoseriji,
nakupu
pnevmatik.
hodnje
prihranili pri rednem vzdrževanju avtomobila, lepotnih popravTistim, ki se boste ta dan naročili na vzdrževalni servisni pregled
kih
na karoseriji,
nakupu
dodatne
inTEPIHE
pnevmatik.
bomo
na dan servisa
ob prevzemu
vozilaopreme
PODARILI
za vaš
avto. ki se boste ta dan naročili na vzdrževalni servisni pregled bomo
Tistim,
naDan
danodprtih
servisa
prevzemu
PODARILI
TEPIHE
za vaš avto.
vratob
bomo
dodatno vozila
popestrili:
za najmlajše
z likovno
delavnico
»Moj
avtobomo
Renault«,
obiskal nas
bo karikaturist,
ki vam bo z likovno delavDan
odprtih
vrat
dodatno
popestrili:
za najmlajše
na vašo željo narisal karikaturo obraza …
nico »Moj avto Renault«, obiskal nas bo karikaturist, ki vam bo na vašo
Veselimo
se vašega
obiska!obraza
Se vidimo
željo
narisal
karikaturo
… 6. marca med 8.00 in 17.00
uro!
Veselimo se vašega obiska! Se vidimo 6. marca med 8.00 in 17.00 uro!
Večinformacij
informacij o o
dnevu
odprtih
vrat dobite
www.trgoabc.si
in na
Več
dnevu
odprtih
vrat na
dobite
na www.trgoabc.si
in na tel.
tel. 05 3643306.
05/721 28 20.
Vaš Trgo ABC Renault Ajdovščina
Vaš
Trgo ABC Renault Postojna
�9�5

�7�5

Veè informacij na www.trgoabc.si

�2�5

�5

* Kupec na vozilo prejme en bon, boni se med seboj ne seštevajo.
�0

Tel.: 05/663 61 08

PE Ajdovšèina

PE Postojna

Tel.: 05/364 33 06

Tel.: 05/721 28 20

PE Tolmin
Tel.: 05/335 44 33

Tel.: 05/388 47 10

AKTUALNO

�1�0�0

* Kupec
na vozilo prejme en bon, boni se med seboj ne seštevajo. Pregled 25 kontrolnih točk
Pregled 25 kontrolnih točk je vizualen. 200 EUR vključuje DDV.
je vizualen. 200 EUR vključuje DDV.
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TRI DNI PUSTNIH NORČIJ

Podžupan Vladimir Čeligoj je predsednici bistriškega turističnega društva Milojki
Primc predal ključ in tako je oblast v mestu prevzel Pust

Raznovrstnost pustnih šeg in navad
je na našem območju izjemna, pustovanje pa je na Bistriškem eno najpomembnejših obdobij v letu, ko se
mladi in stari vključijo v nori pustni
čas. Letošnje pustno dogajanje je
bilo še posebej pestro in bogato, saj
je pustno rajanje trajalo kar tri dni.
Poleg tradicionalne nedeljske pustne povorke Pust je pršu, ki jo že vrsto let organizira bistriško turistično
društvo ob finančni podpori Občine
Ilirska Bistrica, so letos organizatorji
– poleg omenjenih še KD Grad iz
Dolnjega Zemona, bistriški razvojni
center in Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom – združili moči in pripravili bogat tridnevni
program, ki se je pričel že v petek,
12. februarja, z uvodno prireditvijo
Pust je pršu 2010, na kateri so se
predstavile vse tradicionalne pustne
skupine z Bistriškega.
Dvorano Doma na Vidmu so preplavile razigrane šjme; predstavili so se
škoromati iz Podgrada in Hrušice,
ki sodijo med najstarejše pustne
maske na Slovenskem, podstenjski
fehtarji, vrbiške šjme z belim in črnim lovcem na čelu, ki imata kot eni
izmed najstarejših ohranjenih mask
na Slovenskem tudi stalno mesto v
etnološkem muzeju v Ljubljani, pa
tradicionalne šjme iz Pregarij, Huj,
Vrbovega in Velikega Brda. Etnološke
maske sta izčrpno predstavila Špela
Brožič in Primož Rojc, ki sta tudi povezovala prireditev.

PUST JE PRŠU 2010

Škoromati iz Hrušice so poznani širom po Evropi

Iz sosednje Hrvaške so letos prvič v goste prišli zvončarji iz Čičarije oz. Lanišča
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Vrbiški beli lovec je v svoje klešče
uspešno lovil dekleta

Razigrana strašila iz Kosez

Tradicionalne vrbovske šjme

Iz Zabič je v spremstvu praljudi
prikorakal kočanozaver

šila, Jasenski kerglci so poskrbeli za
obilo dobre glasbe, Novokrajci so se
vrnili v zlata 70. leta, izpod Tuščaka

so prišli pujski z ekološke kmetije,
mladi Bistričani so predstavili bistriško beznico, Jasenci pa so se pripeljali s čisto pravo patrijo. Iz Kala pri
Pivki je v goste prišla motorizirana
enota I. prekomorske brigade, iz
Nadanjega Sela so prišli klovni, iz
Čenturja pri Kopru pa so prinesli pomlad. Manjkalo ni niti izvirnih skupin
iz sosednjih hrvaških krajev, kot so
praljudje iz Lisca, oktobrfest iz Pasjaka in harmonike iz Šapjan.
Še več zanimivih utrinkov iz karnevala si lahko ogledate na spletni
strani www.ilirska-bistrica.si pod rubriko Pust je pršu. Turistično društvo
Ilirska Bistrica se zahvaljuje vsem, ki
so na kakršenkoli način pomagali pri
izvedbi prireditve ter vsem sponzorjem in donatorjem. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

PUST JE PRŠU 2010

Šjme pa so že nestrpno pozvanjale
z zgonci in naznanjale, da je napočil trenutek, ko v občini zavlada
Pust. Podžupan Vladimir Čeligoj je
ključ oblasti predal predsednici Turističnega društva Il. Bistrica Milojki
Primc, ki je tako postala nova mandatarka Pustne dežele pod Snežnikom. Obiskovalce pa so v pustni čas
s pesmijo popeljali Jasenski kerlci in
pevska skupina Kalina. V avli doma
je bila na ogled razstava na temo pusta, ki so jo pripravile osnovne šole,
društvo Vezi in bistriška enota VDC
Koper, obiskovalci pa so lahko pokušali tudi tradicionalne pustne jedi, ki
so jih pripravila domača društva in
gostinci.
Pustno rajanje se je nadaljevalo v
soboto pod šotorom pri gimnaziji,
kjer so letos prvič potekale pustne
delavnice za otroke in karneval za
najmlajše pod vodstvom animatorjev iz Kluba študentov Ilirska Bistrica,
zvečer pa so se pod šotorom s skupino Ku adn zabavale odrasle maske,
med katerimi so najizvirnejše tudi
nagradili.
Na tradicionalni pustni povorki po
mestu se je letos predstavilo 26 pustnih skupin, ki so prišle odganjat
zimo tako iz domačih krajev kot tudi
iz s Hrvaške in drugih slovenskih krajev. Že omenjenim osmim domačim
tradicionalnim skupinam so se pridružili hrvaški Brgujski zvončarji in
letos prvič tudi zvončarji iz Čičarije,
natančneje iz Lanišča. V goste pa so
prišli tudi koranti iz Hajdine.
Med številnimi obiskovalci pa se je
sprehodilo tudi 15 novodobnih skupin: iz Zabič so prišli koćanozavri,
Dolnji Zemon je predstavil cigansko
ohcet, Topolčani so se prelevili v
Meksikance, iz Kosez so prišla stra-

Jasenci so se v Ilirsko Bistrico pripeljali kar s patrijo
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Ponovna
vzpostavitev
točke e-VEM
Upravna enota Ilirska Bistrica sporoča, da je ponovno vzpostavila delovanje VEM-točke, preko katere je
možno oddati posamezne vloge za
gospodarske družbe in samostojne
podjetnike, in sicer:
za gospodarske družbe:
• vpis enostavnih enoosebnih in
enostavnih večosebnih družb v
sodni/poslovni register,
• prijava sprememb družb v sodni/
poslovni register,
• izbris družb iz sodnega/poslovnega registra,
• prijava davčnih podatkov,
• oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV,
• oddaja zahtevka za pridobitev
obrtnega dovoljenja,
• prijava družbenika in delavca v obvezna socialna zavarovanja,
• prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje,
• prijava prostega delovnega mesta;

O BČINSKI o dmevi

za samostojne podjetnike:
• vpis podjetnika v poslovni register,
• vpis sprememb s. p. v poslovni register,
• izbris s. p. iz poslovnega registra,
• prijava davčnih podatkov,
• oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV,
• oddaja zahtevka za pridobitev
obrtnega dovoljenja,
• prijava s. p. in delavca v obvezna
socialna zavarovanja,
• prijava družinskih članov v obvezno socialno zavarovanje,
• prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje.
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Vloge je možno oddati med uradnimi
urami upravne enote, in sicer:
• v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure,
• v torek od 8.00 do 12.00 ure in od
13.00 do 15.00 ure,
• v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od
13.00 do 18.00 ure,
• v petek od 8.00 do 13.00 ure.
Na točki VEM lahko vse navedene
storitve opravite brezplačno. Vljudno
vabljeni. III Upravna enota Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

FINANCIRANJE GASILSKE DEJAVNOSTI

Predstavniki gasilskih društev in župan Anton Šenkinc ob podpisu pogodbe

Predstavniki vseh sedmih občinskih
gasilskih društev in župan Anton
Šenkinc so podpisali pogodbo za
opravljanje gasilske javne službe za
leto 2010. Gasilska društva in Gasilska zveza Ilirska Bistrica bodo za
opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požari, izvajanje preventivnih
naloge varstva pred požarom, opremljanje operativnih gasilskih enot
z zaščitno in reševalno opremo ter
zagotavljanje pripravljenosti gasilcev skupaj prejela 161.650 evrov,
od tega bo nekaj manj kot 93.000
evrov dobila bistriška gasilska zveza,
ostalo pa društva.

Poleg navedenih nalog pa PGD v
skladu z načrti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo
še naloge zaščite in reševanja ljudi
in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah. Financiranje izvajanja požarnih straž in ostale investicije v gasilsko službo so opredeljene posebej
z vsakoletnimi pogodbami. Kot smo
že poročali, bodo preostala štiri gasilska društva do konca aprila dobila
tudi novo gasilsko vozilo. Tako bodo
vsa društva opremljena z novimi vozili. V letu 2011 pa je predvideno še
sofinaciranje nakupa tretjine zaščitne opreme za vsako društvo. III

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št. 14/2010 z dne 26.2.2010 in
na spletni strani Občine Ilirska Bistrica objavila

Javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve
»Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica, katere namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v občini Ilirska Bistrica izvajal do leta 2003.
Občina Ilirska Bistrica bo prireditev sofinancirala v višini do 6.300 evrov.
Prireditev »Vizita 2010« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob
občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita. Rok za izvedbo
osrednje prireditve je sobota, 5. junija 2010.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na
voljo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine www.ilirska-bistrica.si.
Prijava mora prispeti do petka, 19. 3. 2010, do 10. ure v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši pogoji so
razvidni v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ilirska Bistrica,
kontaktna oseba: Tanja Šajina, tel. št. 71 12 315 ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE
VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2010/11
V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti,
in
Enote vrtcev pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo,
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ter OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje ter koncesijski vrtec Zavod Notre dame Ilirska
Bistrica, na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 75/05,
82/05, 76/08, 77/09, 102/09) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini
Ilirska Bistrica, št. 602-94/2009, z dne 23.07.2009, objavljajo
za šolsko leto 2010/11 razpis prostih mest v naslednjih programih:
- celodnevni program – 9-urni program
- poldnevni program – 6-urni program
in enotah vrtcev:
1. enota vrtca pri OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica
2. enota vrtca pri OŠ Jelšane
3. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
4. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo
5. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
6. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.
Vpis bo potekal:
• v Enoti vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica:
od 8. marca. do 19. marca 2010,
vsak delovni dan med 10.00 in 15.00 uro,
v sredah 10. in 17. marca. 2010, med 10.00 in 15.00 uro ter med 17.00 in 19.00 uro.
• v VVE pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje in v koncesijski vrtec Notre Dame Il. Bistrica:
od 8. marca. do 19. marca 2010,
vsak delovni dan med 08.00 in 13.00 uro,
v sredah 10. in 17. marca 2010, pa med 08.00 in 17.00 uro.

Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o
kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur.l.RS, št. 44/2008). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni
vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov lahko ne glede na razpoložljivo
kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2010/11 na podlagi dejanskega vpisa
omeji ali razširi obseg in strukturo programov predšolske vzgoje, tako kvantitativno (število oddelkov), kakor tudi
strukturno (dnevni in poldnevni programi), v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje javne službe predšolske vzgoje.
Številka: 602-19/2010
Datum: 22. 02. 2010
Župan
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
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O BČINSKI o dmevi

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, za vpis v enoto vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica, pa na sedežu enote vrtec, Vilharjeva 13/a, Ilirska Bistrica, pri ge. Niji Renko.
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OČISTIMO SLOVENIJO tudi v domačem kraju
Smeti, ki kazijo naravo, so obenem
tudi resen ekološki problem. Uspešnost reševanja problemov sodobne
družbe je odvisna od osebne odločitve vsakega posameznika: Bom postal del rešitve ali ostal del problema?
Vse, ki verjamemo, da s prostovoljnim
delom lahko vsakdo prispeva svoj kamenček v mozaiku sobivanja z naravo,
vabimo, da skupaj zavihamo rokave in
očistimo Slovenijo divjih odlagališč.
V organizaciji društva Ekologi brez
meja bo 17. aprila 2010 potekala največja prostovoljska okoljska akcija v
zgodovini Slovenije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Cilj projekta je
povezati 200.000 prebivalcev Slovenije, ki naj bi v enem dnevu iz naše
narave očistili več kot 20.000 ton komunalnih odpadkov.
V okviru projekta nastaja tudi prvi
vseslovenski digitalni register divjih
odlagališč. Soustvarjamo ga gozdarji
zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije, ki smo ena od partnerskih organizacij sodelujočih v projektu. Ta bo
v obliki spletnega zemljevida dostopen vsem občinam in občanom ter
bo v pomoč pri organizaciji prihodnjih
prostovoljskih in drugih čistilnih akcij.

okolje in prostor

Zakaj je potrebno očistiti divja odlagališča?
Slovenija je posejana z okoli 50.000
divjimi odlagališči, ki kot magnet privlačijo še več odpadkov. Ocenjujemo,
da je ilegalno odvrženih okoli 400.000
ton odpadkov. Skoraj 20 % teh je nevarnih okolju, živalim in človeku. Velik delež divjih odlagališč se nahaja
na vodovarstvenih območjih, kjer
predstavljajo grožnjo za onesnaženje
podtalnice, ki je glavni vir pitne vode
v Sloveniji. Zato jih je potrebno nujno
sanirati.
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Kako bo potekala akcija?
Akcija je zasnovana dvotirno, in sicer
prvi del pokriva popis divjih odlagališč, v sklopu katerega se bo naredil
tudi digitalni register divjih odlagališč
za celotno Slovenijo. Pri čiščenju divjih odlagališč bodo organizatorji povezali vse, ki so že do sedaj organizirali
čistilne akcije. Na lokalni ravni so to
občine, krajevne skupnosti, turistična
društva, lovske in ribiške družine, taborniške in skavtske organizacije, planinska društva, gasilska društva.
Drugi del akcije pa se osredotoča
na čiščenje razpršenih odpadkov ob
sprehajalnih poteh, okolice šol in vrtcev ter na čiščenje pohodniških poti.
K temu delu akcije bodo povabljeni
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

podjetjem v vsaki občini. Šole in vrtci
bodo organizirali svoja zbirna mesta
in čistili razpršene odpadke.

vsi vrtci, šole in srednje šole v Sloveniji, k čiščenju planinskih poti pa tudi
planinska društva. K akciji so povabljene tudi ribiške družine, ki bodo
čistile obrežja rek, potapljači bodo čistili vode, jamarska društva pa brezna
in jame.
Kako se lahko ljudje akciji pridružijo?
Vse informacije o projektu lahko
bralci dobijo na www.ocistimo.si. Tu
se lahko tudi registrirajo in na ta način
potrdijo udeležbo na dan akcije 17. 4.
2010. Organizacija tako velikega projekta presega posameznika oz. skupinico ljudi, zato vabimo vse bralce, da
se pridružijo že sedaj pri sami organizaciji projekta. Če bi si želeli pomagati
pri popisu divjih odlagališč, lahko divja
odlagališča prijavite na www.ocistimo.
si, če želite sodelovati pri organizaciji
projekta v svoji občini, se prijavite na
lokalno@ocistimo.si. Splošne informacije in usmeritve lahko dobite tudi
na info@ocistimo.si.
Vse prebivalce Slovenije pozivamo, naj
se registrirajo na spletni strani www.
ocistimo.si. Le tako bodo organizatorji
lahko uspešno logistično načrtovali
vseslovensko akcijo. Prijava na Facebooku ni dovolj.
Kje bodo zbirna mesta?
Že sedaj mnoga društva in krajevne
skupnosti prijavljajo zbirna mesta po
vsej državi. Iz teh se bo na dan akcije
usmerjalo prostovoljce do divjih odlagališč. Vsi registrirani prostovoljci
bodo okoli teden dni pred akcijo dobili
elektronsko sporočilo, katero zbirno
mesto je njim najbližje.
Bralci lahko s skupino prijateljev posvojijo tudi svoje divje odlagališče.
Prijavijo se na www.ocistimo.si in na
dan akcije tudi poskrbijo za odvoz
odpadkov od divjega odlagališča do
zbirne točke za odpadke, ki bo določena v sodelovanju s komunalnim

Se bodo odpadki zbirali po ločenih
frakcijah?
Čim večji del odpadkov želimo zbrati
ločeno že na zbirnih točkah za odpadke, ki jih bomo določili v sodelovanju s komunalnim podjetjem. Od tu
bo komunalno podjetje odpadke v čim
večji meri odpeljalo v zbirne centre,
od tam pa v obrate za predelavo, kjer
bodo odpadki ponovno uporabljeni.
Občine in komunalna podjetja projekt
dobro sprejemajo. Akcija bo z obsežno sanacijo divjih odlagališč, izdelavo
centralnega registra divjih odlagališč
ter vplivom na ozaveščenost in posledično zmanjšanim odlaganjem na
divja in legalna odlagališča, prinesla
tudi čisto konkretne prihranke državi
in občinam, ki jih bodo te, namesto v
sanacijo odlagališč, lahko vložile v razvoj in blaginjo občanov. Na ravni cele
države bodo ti prihranki znašali na desetine milijonov evrov.
Kater odpadke se bo na dan akcije
čistilo?
Cilj je očistiti divja odlagališča komunalnih in kosovnih odpadkov. Nevarni
odpadki bodo popisani, informacije o
njih pa predane državnemu inšpektoratu. Gradbeni odpadki se v okviru
akcije ne bodo čistili, razen če bodo
posamezne občine za ta segment posebej zainteresirane in poslale na dan
akcije posebne enote in opremo za
čiščenje gradbenih odpadkov (teh namreč ni mogoče odstraniti ročno). III
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
Tudi v naši občini smo se odzvali
in bomo aktivno sodelovali v akciji
Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Akcijo bo vodila skupina koordinatorjev. Predstavnik društva Ekologi
brez meja za bistriško občino je
Igor Karlič.
Podatke o lokacijah divjih odlagališč in prijavo posameznikov oz.
skupin, ki bi želele sodelovati v
akciji, sporočite do 15. 3. 2010 na
tel. št. 040/905 356.
Pokličite in seznanite nas z lokacijami divjih odlagališč.
Pridite in pridružite se projektu
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
S svojim aktivnim sodelovanjem v
akciji poskrbite za skupen lepši in
kakovostnejši jutrišnji dan.

Z nasmehom skozi življenje

odmevi i z naši h krajev

Društvo Diabetikov Ilirska Bistrica
je v svojem bogatem letnem planu
doreklo tudi vsakoletni obisk oskrbovancev Doma starejših občanov,
ljudi, ki so se že srečali s sladkorno
boleznijo, z njo živijo ali pa želijo to
bolezen le spoznati, se o njej poučiti
in tako nekaj narediti zase.
Letošnji obisk smo opravili v sredo,
11. februarja. Srečanje, ki smo se ga
udeležili člani društva diabetikov, 30
oskrbovancev od 51, ki so na določeni način povezani s sladkorno boleznijo, direktorica doma ga. Marica
Zver Šlenc in namestnica direktorice
za področje zdravstvene nege in
oskrbe ga. Vesna Bizjak, je bilo zelo
prijetno.
V druženje smo vtkali nekaj pomembnih informacij o delu društva,
o načrtih in rezultatih Zveze društev
diabetikov Slovenije, ki jih je zbranim namenil predsednik domačega
društva g. Ivan Bergoč. Ob koncu je
vse prisotne povabil, da se včlanijo
v društvo in tako ob prebiranju zapisov v reviji Sladkorna, ki jo prejmejo,
sami spremljajo dogajanje na tem
področju. Prisluhnili smo besedam
direktorice, njene namestnice in posameznim oskrbovancem, ki so povedali, kako osebje in varovanci sami
poskrbijo za prepoznavanje bolezni,
njeno spremljanje, blaženje njenih
posledic in kaj si želijo v pomoč pri
svojem delu. Direktorica je izrazila
zadovoljstvo nad tako obliko sodelovanja, se zahvalila za obisk in zaželela
vsem, da bi se še srečali in skupaj načrtovali in izpeljali zanimive in uporabne akcije.
Druženje smo povezali s klepetom ob
dobrotah in prijetni glasbi, s pesmimi,
ki smo jih skupaj zapeli ob spremljavi
kitare in ki so marsikomu priklicale
spomin na mlajša leta in pričarale
nasmeh na kar nekaj obrazih. Ljudje
smo vsak svoj svet, a za srečo potrebujemo drug drugega. Ta dan smo
bili kot krasen pisan vrt; vsak zase
cvet, vsi skupaj pa kot v lahnem vetriču valujoče cvetje. Ko sem tako z
roko v roki klepetala z eno izmed gospa, me je prešinela misel. Kako malo
rabimo za srečo: stisk roke ali objem,
srečanje z očmi, nasmeh in le nekaj
srčnih besed. Kolikokrat smo pripravljeni to dati? Poskusimo večkrat. Le
ljubezen je pot do človeka, je pridih
prihodnosti. III Zofi
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010
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ZA TABORNIKE NI ZIMSKEGA SPANJA
Bistriški taborniki (v nadaljevanju
Ruševci) se nismo ustrašili februarskega mraza ter se karseda hrabro
podali na sila razburljivo dogodivščino. Naši GG-ji oz. GeGe-ji so se
namreč srečali s svojimi taborniškimi vrstniki z Reke in tako poglobili prijateljske vezi, ki so jih sklenili
na taborjenju.
Za pustni vikend so se zbrali in se
skupaj odpravili na izlet v srce prostranih snežniških gozdov, v Črni dol.
Del poti so se prepeljali, ostalo pa
prepešačili po gazi, odeti v bel sneg
in obdani z naravnost pravljično lepoto narave. Ko so prispeli do koče,
se je nemudoma začela zabava –
strateška igra KITATI, ki je zažigala
med mladino! Uživali smo tudi v
slastnih palačinkah izpod spretnih
rok mladih tabornikov. Takšnega vikenda zlahka ne gre pozabiti, tako
da se že veselimo vrnitve obiska.
Da se bodo zabavali tudi malo mlajši

člani, bo 27. 2. potekal MČ-jevski
Zimski lov na lisico, na katerega cilj
jih bodo pripeljali pravi pravcati po-

odmevi i z naši h krajev

SREČANJE PLANINCEV VETERANOV
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Zadnji petek v januarju smo se planinci veterani ponovno zbrali. To je
že naše 7. srečanje. Dobili smo se
v gostilni na Zemonski vagi. Kljub
številnim zanimivim dogodkom, ki
so se istočasno vrstili v Il. Bistrici, se
nas je zbralo lepo število.
Uvod v srečanje je pripravil naš gost
Edi Polh. Germanist in svetovni popotnik nam je, z izjemnim smislom
za pripovedovanje, opisal in orisal
svoje potepanje po Peruju. Ta oddaljena, gorata dežela leži na zahodu
Južne Amerike. Je naravno zanimiva
in hkrati ima zelo bogato zgodovino,
zlasti iz obdobja inkovskega kraljeBISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

stva. Po predavanju smo nadaljevali
druženje. Pripovedovali o svojih poteh, se spominjali planinskih tovarišev, ki jih ni več med nami. Pisali
smo bolnim in oddaljenim planinskim prijateljem. Razšli smo se z
željo, da bi v prihajajočem letu organizirali nekaj lažjih pohodov, katerim
bomo kos, glede na leta. Kot vsako
leto nas je tudi letos presenetila
glavna organizatorka srečanja Jožica
Knafelc, ki nas je obdarila s planinskim šopkom iz suhega cvetja in pesmico, zloženo prav za to priložnost.
III Marica Gaberšnik

tni znaki. Od 12. do 14. marca pa si
bo vodstvo našega roda organiziralo
motivacijski vikend in si tam nabralo
nove moči za nadaljnje uspešno
delo. V petek, 19. 3., ob 18. uri bo
v prostorih gimnazije potekal občni
zbor, na katerega so vabljeni vsi
člani in prijatelji. Zaželena je noša
kroja in rutke.
Tudi Ruševci se bomo 17. 4. pridružili akciji Očistimo Slovenijo v
enem dnevu. K sodelovanju v okviru
našega društva vabimo vse tabornike, starše, prijatelje, simpatizerje
in ostale, ki nimajo svoje skupine
za čiščenje. Več informacij v prihodnje, lahko pa pišete tudi na info@
rusevci.si.
Letošnje taborjenje ima že znan datum, in sicer od 6. 7. za GG-je oz. 8.
7. za MČ-je in murne, trajalo pa bo
vse tja do 18. 7. V kratkem bo znan
tudi kraj za to ekstra super počitnikovanje v naravi. Avgusta se bomo
Ruševci udeležili srednjeevropskega
zleta na Madžarskem ter tako zagotovili nore izkušnje za mladostnike,
stare 14 let ali več. Sestanek za
starše s podrobnejšimi informacijami bo v petek, 5. 3., ob 19. uri v
taborniškem domu, prijave pa natanko teden kasneje.
Nasvidenje do prihodnjič, do takrat
pa kar pogumno preklikajte stran
www.rusevci.si in pregledujte dogajanje v taborniški omarici pri Blagovnici. III Brača Mršnik

DEJAVNOSTI KINOLOŠKEGA DRUŠTVA
V petek, 19. 2. 2010, smo imeli člani
Kinološkega društva Ilirska Bistrica
redni občni zbor. Pregledali smo opravljeno delo preteklega leta in postavili
cilje za nadaljnje delovanje.
Osnovni namen društva je predvsem
širiti kinološko kulturo, tako preko
šolanja na vadbišču kot organizacijo
predavanj s kinološko tematiko. V
lanskem letu smo organizirali vadbo
lastnikov in psov v dveh terminih, spomladanskem in jesenskem. Skupno je
bilo realiziranih 33 treningov, vaj pa se
je redno ali občasno udeleževalo približno 15 vodnikov in psov. V novembru smo gostili priznanega kinologa
Frančka Štermana. Tudi v letošnjem
letu smo si kot osnovni cilj zadali izvedbo šolanja, s katerim bomo pričeli
v začetku meseca marca. Poleg tega
se bomo osredotočili na organizacijo
predavanj kinoloških strokovnjakov
ali veterinarjev. V mesecu juniju pa se
bomo zbrali na tradicionalnem društvenem srečanju.
Člani Kinološkega društva si želimo,
da bi čim več lastnikov psov pridobilo
osnovno znanje za vzgojo psov in obnašanja v urbanem okolju. Zato bomo
tudi letos organizirali tečaj vzgoje in

šolanja psov. Na tečaju želimo lastnikom psov podati vedenje o socialnem
vedenju psa, pravilih sobivanja s to
živaljo in najpomembnejša načela šolanja psa. Ko vodnik in pes obiskujeta
tečaj, se med njima navadno splete
še močnejša vez. Pes začne v vodniku
odkrivati razumevajočega vodjo in je
nanj vse bolj pozoren, vodnik pa je
vse bolj zadovoljen s psom, ki postaja
prijeten in vodljiv družabnik. Zato va-

bimo lastnice oz. lastnike psov, da se
nam pridružijo na tečajih. Spomladanski tečaj se bo pričel v nedeljo,
7. 3. 2010 ob 10. uri, na vadbišču na
Črnih njivah. Na prvi sestanek pridite
brez psov, ker bo srečanje informativne narave. Vse informacije o poteku šolanja, vpisu in pogojih lahko
dobite na tel. številki 041 714 386. III
Marko Šenkinc

Zmagovaalna fotografija Ex-tempora Snežnik 2009, tema Kamen na kamen,
avtorja Dušana Grmška, člana FK Sušec

V fotoklubu Sušec bomo v četrtek, 11.3.2010, ob 20. uri, kot že vsako leto
doslej, organizirali brezplačni začetni tečaj fotografiranja. Prvi del bo potekal v prostorih kluba na Vilharjevi 35 (poslovna stavba Telesa), predvideni pa
sta še dve delavnici na terenu, kjer se bomo v praksi soočili z uporabo foto
kamere in možnostmi, ki nam jo nudi za doseganje čim všečnejših fotografij.

Na tečaj se lahko prijavi vsakdo, ki bi
se rad naučil narediti lepše in kreativnejše fotografije. Zaželjeno je, da
si vsak pred obiskom tečaja prebere
tudi navodila o uporabi svoje foto
kamere, saj potem tudi s tečaja odnese veliko več.
Trenutno nas je v klubu 30 članov in
v lanskem letu se lahko pohvalimo
s precejšnjim številom dogodkov, ki
smo jih organizirali in uspešno izvedli. V Štirni v Knežaku se je zvrstilo
sedem razstav, razstavo pa smo postavili tudi v Celju v okviru kongresa
Čebelarske zveze Slovenije in razstavo starih fotografij Dobropolj in
Rečice v gostilni Škorpijon v Rečici.
Organizirali smo tudi Ex-tempore
Snežnik 2009 in v sodelovanju s Konjeniškim klubom Postojna Ex-tempore Konjenica 2009.
V klubu se srečujemo vsak drugi in
četrti četrtek v mesecu, kjer tudi
večkrat gostimo uspešne fotografe,
ki se nam predstavijo s svojim delom. Vpisujemo tudi nove člane.
Vabljeni! III Foto klub Sušec
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010
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FK SUŠEC VABI NA TEČAJ fotografiranja
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO …

Gledališka dejavnost po vojni
Dnevi meseca kulture v občini se
iztekajo. Morda je prav, da se spomnimo, kako se je ta dejavnost odvijala v mestu Ilirska Bistrica takoj
po 2. svetovni vojni. Znano je, da je
bila kmalu po okupaciji Italije raba
slovenskega jezika prepovedana v
šolah in v javnih ustanovah. Zatrta je
bila kulturna dejavnost v maternem
jeziku in prepovedana so bila vsa slovenska društva. Zato se je takoj po
vojni, že leta 1945, razvnela velika
aktivnost novoustanovljenih društev na področju športa in kulture.
Najprej se je razvilo zborovsko petje,

ob tem pa tudi dramsko-gledališka
dejavnost, ki je v tem prispevku opisana.
Že v jesenskem in zimskem obdobju
leta 1945 so se začele vaje in spomladi 1946. leta je bila uprizorjena
Finžgarjeva drama Divji lovec. V igri
je bilo udeleženih več kot 30 igralcev
in statistov. Doživela je veliko ponovitev v bližnjih mestih in krajih. O tem
je več napisano v knjigi Godbeništvo
na Bistriškem, izdani leta 2005.
Na fotografiji desno je del igralske
skupine pod železniškim mostom
pri današnji Mikozi po končani prvomajski paradi 1947. leta. Z leve
stojijo: Stano Poljšak, Minka Smuk,

odmevi i z naši h krajev

Pustna ohcet v Jablanici
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Pozdravljeni iz Jablanice, kjer smo
še polni vtisov s pustne ohceti. V
soboto, 6. svečana, ob 15.57 sta se
pred gradom v Jablanici vzela Efigenija Lazzarini, dedinja graščakov, in
birič Johan, priimek neznan. Uradna
slovesnost je potekala v svečanem
vzdušju in po hitrem postopku. Matičarka je zaradi nevestinega stanja
zelo pospešila obred. Mladoporočenca sta se tudi na sprehodu po
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

vasi veselila poročnih daril. Nevesti
so svatje na kareti prevažali balo, ki
jo je odpeljala na svoj novi dom. Povabljenih svatov je bilo okrog 40, od
2. do 70. leta starosti. Ta mlada sta
razrezala poročno torto iz polente in
klobas, saj zimski čas zahteva močno
hrano. Poročna večerja s plesom je
trajala do poznih večernih ur ob zabavnih zvokih skupine Riziko. III Veseli pustni pobudniki

Milan Bilc, Mara Božič, Slavoj Kregar, Vera Bertoncelj, Anica Grm, Jože
Pegan, Jože Žnidaršič, Štefka … /por.
Pegan/, Judita Dekleva, Tone Vičič.
Čepijo: Marica Prosen, Janez Tomšič,
»otrok iz Čabra«, Ado Muha in Dani
Peterlin.
Že 28. decembra 1946 je bila uprizorjena gledališka igra Dom. Igrali
so (na fotografiji levo): z leve Minka
Baša, Dragi Raspor ali Milan Bilc,
Valči Volk, Vinko Štefančič, neprepoznan, Avgusta Kakež, Minka Smuk,
Saša Ličan ml., Lada Tajčeva, Stano
Poljšak, Jože Žnidaršič, Majda Ličan,
neprepoznan. Stojijo: skrajno desno
Alojz Primc, ostala dva neprepoznana. Nastopal je tudi Saša Ličan
starejši, kot igralec in režiser. Navedena igralska generacija je v prvem
desetletju uprizorila še več iger, med
katerimi sta Razvalina življenja in
Kralj na Betajnovi njihovo delo najbolj zaznamovali in ostali v spominu.
Druga igralska zasedba z nekaj mlajšimi igralci in igralkami se je nekaj
let kasneje predstavila z uprizoritvijo
še treh iger. Najbolj odmevna je bila
uprizoritev zahtevne igre angleškega
avtorja Somerseta Maughama Svetli plamen. Uspešnost skupine so
potrdila številna gostovanja v sosednjih mestih in krajih. V Slovenskem
Jadranu je bilo 24. aprila 1958 zapisano, da je »Prosvetni servis v Ljubljani takrat objavil pozitivno kritiko,
ki je glasila, da zahteva igra Svetli
plamen uglajenih in dobrih igralcev
ter spretnega režiserja. V Ilirski Bistrici je to igro režiral /in igral, op.
pisca/ Saša Ličan, ki ima nedvomne
zasluge za uspeh igre. Tudi igralci so
zadovoljivo rešili svojo nalogo …« V
naslednji številki pa bomo predstavili še novo generacijo mlajših igralcev. III Vitomir Dekleva

UNIKATNI MODELI LADIJ
Branko Batista, 61-letni upokojenec
iz Ilirske Bistrice, si je omislil prav
poseben hobi, lotil se je izdelovanja
lesenih modelov ladij, ki so prava
mojstrovina in umetniško delo.
Običajno se ljudje po upokojitvi začnejo ukvarjati s stvarmi, ki jih veselijo
in za katere prej niso imeli časa. »Jaz
sem se navdušil za izdelovanje modelov ladij. Prvič sem tak model videl
pri kolegu Srečku Žiberni iz Jasena, ki
mi je odstopil tudi načrt za izdelavo,
rekoč, naj poskusim tudi sam,« je povedal Branko Batista, ki se mu je kaj
takega sprva zdelo čisto nemogoče.
Leta 2006 pa se je lotil izdelave prvega modela, trentno pa v njegovi
domači delavnici nastaja že četrta
ladja, ki bo tudi največja v njegovi
zbirki, saj v dolžino meri kar en meter. »V izdelavo prve ladje sem vložil
okrog 1100 ur dela, za to, ki trenutno
nastaja, pa bo potrebnih najmanj
2000 ur,« je pojasnil Batista.
Njegovi modeli so dragoceni in posebni tudi zato, ker so unikati. Ladje
sicer izdeluje po v naprej pripravljenem načrtu, vendar pa material zanje nabira vsepovsod. »Uporabljam
stare kose različnih vrst furnirja, ki

Branko Batista ob svojih ladjah

sem ga našel na podstrešju, prav pridejo tudi lesene gajbice od sadja in
zelenjave, pa kosi pločevink, vrvice
in podobno,« je razložil in dodal, da
sta za tako stvar potrebni predvsem
močna volja in vztrajnost, saj lahko
najmanjša napaka uniči več ur dela.
Želi si izdelati tudi model bistriške
galeje, vendar pa zaenkrat še ni prišel do načrtov zanjo.
Da je v njem tudi umetniška žilica,
pa je Branko Batista začutil že v

začetku 70. let, ko se je vrnil iz služenja vojaške obveznosti in se lotil izdelave intarzij. To so posebne
slike, sestavljene iz koščkov furnirja.
Izdelavo intarzij je kasneje opustil,
vendar pa nekaj primerkov še vedno hrani doma. Vse, ki jih zanima
modelarstvo, pa vabi, naj si pridejo
modele ladij ogledati v živo na njegov dom na Bobkovi ulici 7 v Ilirski
Bistrici (tel. št. 041/993 720), možen
pa je tudi nakup. III

Vesela sem bila ponudbe društva
čebelarjev, da se pridružim njihovi
dvodnevni ekskurziji v Beograd. Organizirali so obisk Mednarodnega
čebelarskega sejma. Svoj izlet v Beograd sem osmislila s srečanjem s
srbskimi planinskimi prijatelji. Od
kar predsedujem, nam redno pišejo za novo leto in pošiljajo kartice
z visokih evropskih gora. Zanimalo
me je, kdo so ti ljudje, zakaj so tako
vztrajni, da še vedno ohranjajo stik
z nami. Pozdrav medmrežju! Našla
sem njihovo stran, jim pisala in odpisal mi je gospod inž. Boris M. Mićić,
podpredsednik planinskega društva
Beograd, ki šteje 3000 članov in ima
zavidljiv program. Dogovorila sva se
za srečanje na Skadarliji, kjer je naša
skupina imela družaben večer z večerjo.
Prijetno srečanje se je začelo z razlago, od kdaj Pobeda ve za naše
društvo. Stike je navezal in dejavno
sodeloval naš dolgoletni predsednik
Vojko Čeligoj. To so bili časi bratstva

Boris M. Mićić in Darinka Dekleva na
Skadarliji

in edinstva. Pripovedoval mi je o
njihovih prizadevanjih na ravni društva (tudi oni s težavami obnavljajo
kočo na Rajcu). Zanimali so ga naši
programi. Ponudila sem sodelovanje z našimi mladinci in udeležbo na
gorniškem taboru. In seveda obisk

Snežnika. So redni letni obiskovalci
Triglava, spotoma pa naredijo še
kako turo. Naše Alpe poznajo kot
domačini. Izvedela sem, da aktivno
sodelujejo tudi s Planinsko zvezo
Slovenije. In gospod Mićić ni le podpredsednik društva, ampak predsednik Planiske zveze Srbije! Zveza
si prizadeva za širjenje balkanske
planinske zveze; vanjo so vključili
celo Romunijo, Albanijo, Črno goro,
odlično sodelujejo z Bosno. Le s
Hrvati ne gre. Pogovarjala sva se
vsak po svoje in oba drug drugega
odlično razumela – s skupnim imenovalcem gore.
Čeprav sem imela tremo pred srečanjem, se je ta razblinila: vesela
sem bila, da sem naredila to potezo.
Uspela sem obuditi nekaj dobrega,
naletela na prijetnega, dejanega
sogovornika, ki sem mu z veseljem
v spomin podarila našo najljubšo
knjigo o 30 zimskih vzponih na Snežnik. III Darinka Dekleva, predsednica PD Snežnik
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

odmevi i z naši h krajev

OBUDILI SMO STIKE S SRBSKIMI PLANINCI
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Z osličkom do Jeruzalema
Sončno zimsko jutro je mnoge Bistričane privabilo na jutranji sprehod. Tisti bolj zgodnji so imeli srečo
in na ulicah srečali 20-letno dekle
Stephanie Noisete, ki prihaja iz
Francije, in sicer iz Lila. Mlada francoska »maratonka« se je v spremstvu z 8-letnim osličkom Jeanom na
daljno pot iz Lila do svetega mesta
Jeruzalema odpravila 20. decembra
lani. Težavna dvomesečna pot je
simpatično dekle pripeljala v Slovenijo, državo, o kateri je veliko slišala
in končno tudi spoznala. »Iz pripovedovanj, ki sem jih slišala, sem se
sedaj lahko tudi prepričala, da so
Slovenci ljubeznivi in gostoljubni ljudje. Lepa izkušnja!« nam je zaupala
Stephanie. Gostoljubje so dekletu
izkazale tudi sestre bistriškega samostana, kjer je tudi prenočila. Prijazni pa so bili tudi krajani Kosez ter
gostilničar Andrej na Zemonski vagi
. Ponudili so ji hrano, čaj, vendar se
je prijazno zahvalila in z nasmehom
odgovorila: »Hvala lepa, naj ostane

Stephanie Noisete in njenega oslička so gostoljubno sprejeli tudi Zemonci

raje za drugo priložnost. Nadaljevati
moram pot, saj računam v Jeruzalem prispeti konec avgusta.« Na
vprašanje, ali se bo še kdaj vrnila v

Slovenijo, je odgovorila: »Zelo rada
in upam, da za dalj časa kot tokrat.«
III Petar Nikolić

odmevi iz naših krajev

NAŠ NAJVEČJI POET …
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Minil je mesec kulture … Prešeren je nedvomno izkaz veličine slovenskega naroda, ki pa ga cenimo šele mnogo
let po njegovi smrti. Mojster peresa je bil baje tudi strasten ljubitelj žlahtne kapljice in ženskih čarov, ki nam že
premnoga stoletja rojevajo vedno nove in nove genije. V
poeziji nam je pustil neizbrisen pečat, kar je gotovo vedela tudi moja nekdanja tovarišica Magda. Več smo zato
premlevali o njem, kot o vseh Jenkih, Kersnikih in Cankarjih skupaj. Seveda smo se pri urah slovenščine dosledno
ogibali njegovih težav z alkoholom in potomstvom, a kaj
bi to. Mnogo let po zaključku osnovne šole sem tako eno
svojih poskočnih polk posvetil temu pomembnemu, za
časa življenja nerazumljenemu možu …

BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

NAŠ NAJVEČJI POET
Da rojen bil je v Vrbi, to ve že vsak otrok.
Pri stricu v oskrbi, že kar od mladih nog.
Si mati je želela, da far bi on postal,
preveč da ljubi ženske, že kmalu je spoznal.
Odšel je tja na Dunaj, da pravnik bi postal,
gostilne tudi zunaj je rad obiskoval.
Napisal je zdravljico, sonetni venec, cvet,
Tako postal največji slovenski je poet.
Prešerna vsi poznamo, o njem se vsak uči,
a belo pa Ljubljano njegov nam kip krasi.
Je dvesto let minilo, kar on je bil rojen,
ni mnogo se rodilo več takih nam imen.
Otroke on je večkra, prav rad razveselil,
od zore pa do mraka je fige jim delil.
In Julijo je ljubil, uslišala ga ni,
pa Ani je obljubil, da z njo bo vse noči …
Ansambel Brežiški flosarji, ki je vižo premierno izvajal
na festivalu Vurberk 09, je s to pesmijo počastil Prešernov spomin na koncertu v Artičah pri Krškem, ki se je
odvijal 19. 2. 2010. Kot gostje so še nastopili ans. Lojzeta Ogorevca, Roka Žlindre, Labirint, Krajcarji, Florjan in ostali. Program je povezovala brhka Tanja Vidic
z radia Veseljak, za humor pa je skrbel mojster Feliks.
Na koncu je zapela še devetletna hčerkica, sad ljubezni
harmonikarja in pevke ans. Brežiški flosarji, ter navdušila prisotno občinstvo. V prijetnem vzdušju je tako čas
vsem prehitro mineval, ob pesmi in vinu, s katerim je
tudi »doktor fig« nekoč davno spodbujal in zalival svoj
neizmeren talent in navdih. III MV

ŽABOVCA PONOVNO ZAŽIVELA
Po večletnem propoadanju je nekdanjin kompleks Žabovca ponovno
zaživel. Kmetijsko-gozdarska zadruga (KGZ) Cerknica, ki ji je bistriška občina kot lastnica objekta
dodelila stavbno pravico za 30 let,
je v objektu sredi februarja odprla
agrocenter, kjer je moč kupiti vse
za kmetovanje in vrt - od orodja in
kmetiskih strojev, do semen, sadik
in krmil za živino.

KGZ Cerknica je na Bistriško vstopila
že aprila lani, ko je od kmetov začela
odkupovati mleko. »Povabilo občine
k odkupu mleka smo sprejeli, čeprav z delno izgubo. Zavedamo se,
da če na kmetiji ni več mleka, tudi
povezava med kmetom in zadrugo
ugasne. Prišli smo ponudit roko,
da kmetijstvo živi naprej,« je dejal
Kržič. Poleg mleka odkupujejo tudi
drva, tehnični les in živino, v jeseni
pa naj bi začeli še z odkupom jabolk.

Slovesnost ob otvoritvi agrocentra Žabovca je popestrila Brštulin banda

Še letos nameravajo vzpostaviti
tudi zeljarno, kar je bil tudi pogoj
bistriškega občinskega sveta ob podeljevanju stavbne pravice. Kot je
pojasnil Kržič, nameravajo polovico
zeljarne odpreti še letos, polovico
pa naslednje leto, saj je ta potrebna
temeljite prenove. Opravili so tudi
ankete z domačimi pridelovalci zelja in te so pokazale, da naj bi bilo
zelja dovolj. Letos tako računajo na
400 do 500 ton, prihodnje leto pa
na 1000 ton zelja domačih proizvajalcev. Kapaciteta zeljarne je 1200
ton zelja.

Novo pridobitev je pozdravil tudi župan Anton Šenkinc. »Upam, da bo s
prihodom KGZ Cerknica ta kompleks,
ki je dolgo let propadal, ponovno zaživel,« je dejal župan in pojasnil, da
je to območje v dolgoročnih načrtih
občine sicer predvideno za stanovanjsko gradnjo, zato objekta niso
želeli prodati. Otvoritve Agrocentra
Žabovca, ki je četrti agrocenter in
že 35. trgovina cerkniške zadruge
na območju od Vrhnike do Ilirske
Bistrice, sta se udeležila tudi predsednik KGZS Ciril Smrkolj in državni
svetnik Vincenc Otoničar. III

JAVNI POZIV K NABORU IZVEDBENIH PROJEKTOV
Ena izmed osnovnih nalog Lokalne
akcijske skupine Društvo za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom je izbor in spremljanje izvedbenih projektov na področju občin
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Izvedbeni projekti morajo biti skladni
z sprejeto Lokalno razvojno strategijo (LRS) in morajo v veliki meri prispevati k razvoju podeželja ne vseh
področjih. Izbrani izvedbeni projekti
sestavljajo Letni izvedbeni načrt
(LIN) lokalne akcijske skupine, ki ga
mora LAS oddati v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano do konca septembra tekočega leta.
Pri pripravi predhodnih LIN-ov se
je pokazalo, da je iskanje oz. nabor
izvedbenih projektov v krajših rokih

neustrezen, zato se je upravni odbor
LAS odločil, da odpre stalni javni poziv k naboru izvedbenih projektov.
Ta poziv je objavljen na spletni strani
društva www.razvoj-podezelja.si na
podstrani razpisi/javni poziv 2011,
kjer so tudi vsa navodila in obrazci
za prijavo na poziv.
Čeprav gre za stalni javni poziv, pa
so določeni tudi okvirni roki za pripravo LIN za leto 2011. Tako se bodo
projekti za naslednje leto zbirali do
junija 2010, ko bo opravljeno ocenjevanje in izbor projektov, v poletnih mesecih pa se bo izdeloval LIN
za prijavo na MKGP. V smislu čimboljše priprave projektov, bo v aprilu
pripravljena delavnica za izdelovalce
projektov, od marca 2010 pa bo na
voljo tudi svetovalec, ki bo zaintere-

siranim pomagal pri pripravi projektov. Svetovalec bo po predhodnem
dogovoru enkrat tedensko na voljo
zainteresirani javnosti v vseh treh
občinskih središčih, sicer pa bomo
o tej aktivnosti društva še dodatno
obveščali.
Vse zainteresirane, ki razmišljajo o
aktivnostih na podeželju, vabimo,
da se čimprej oglasijo na naslov
društva Bazoviška 14, Ilirska Bistrica
(uradne ure so od 8.00 do 12.00
vsak dan), informacije pa dobijo
tudi po telefonu št. 031 339 789
ali preko elektronske pošte info@
razvoj-podeželja.si. Osnovne informacije pa so na voljo tudi na spletni
strani društva. III Aleš Zidar, strokovni vodja društva
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gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

»Prepričan sem, da bo ta agrocenter obogatil kmetijsko in vrtičkarsko
življenje v tem kraju,« je ob odprtju
trgovine dejal direktor KGZ Cernica
Marjan Kržič. Poleg tega pa bo prinesel tudi nova delovna mesta za
domačine. Trenutno sta v trgovini
zaposlena dva domačina, zaposliti
pa nameravajo še dva do tri.
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NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU 2010
Obveščamo vas, da bo od 5. marca
do 15. maja 2010 odprt rok za vlaganje zahtevkov za neposredna
plačila v kmetijstvu in za zahtevke
za kmetijsko okoljska plačila. Kdor
želi opraviti elektronski vnos zbirne
vloge na KSS, se mora dogovoriti za
termin. Pokličete lahko vsak delovni
dan med 14. in 15. uro.

Roki za oddajo zahtevkov za posebno premijo za bike in vole – elektronski vnos

Predstavitev novosti pri vlaganju zahtevkov za leto 2010
bo v torek, 2. marca 2010,
ob 16. uri v Domu na Vidmu
v Ilirski Bistrici.

Rok za oddajo zahtevka za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Pred vnosom ZBIRNE VLOGE si morate urediti morebitne nepravilnosti
v RKG-ju: ureditev GERK-ov, spremembe nosilca, določitev namestnika …
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Kaj morate imeti s seboj za izpolnitev in vnos zbirne vloge?
• predtisk za 2010
• zapisnik o vpisu v register kmetijskih gospodarstev – zadnji veljaven zapisnik
• dve originalizvirni podpisani pooblastili s strani nosilca KMG – v
primeru ko na vnos pride nekdo
drug kot nosilec KMG-ja (dobite
ju na zadnji strani priročnika)
• zbirno vlogo za 2009
• odločbe, ki ste jih prejeli za leto
2009
• odločbo o vstopnih površinah v
KOP
• morebitne pritožbe
• zapisnik inšpektorja o morebitni
kontroli
• zadnji izpis iz CRG ter stanje živali
na dan 1. 3. 2010
• če spreminjate številko transakcijskega računa, potem še fotokopijo bančne kartice – kopirana
obojestransko
V letu 2010 prevzemanje novih obveznosti KOP ni možno, razen za
ekološko kmetovanje in podukrepe
na območju NATURE 2000 (HAB),
travniški sadovnjak, ekstenzivni kraški pašnik.
Predpisani skrajni roki: 15. maj
2010 – rok za oddajo zbirne vloge
(+ 25 dni zamudnega roka, torej do
9.6.2010)
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

V primeru zakola ali izvoza moških živali:
Zakol

Oddaja zahtevkov

od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010

od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010

od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010

od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010

od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010

od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011

Obdobje telitve

Oddaja zahtevka

11. dec. 2009 do 31. marec 2010

1. junij 2010 do 30. junij 2010

1. april 2010 do 31. 7. 2010

1. okt. 2010 do 31.okt. 2010

1. avg. 2010 do 10. dec. 2010

1. jan. 2011 do 31. jan. 2011

Kmetijska svetovalna služba Ilirska Bistrica

Razpis za podelitev priznanj GZS Območne
zbornice Postojna za najboljše inovacije
v Notranjsko-kraški regiji za leto 2009
V času recesije in zmanjšane gospodarske rasti vodstva podjetij
vse pogosteje spodbujajo inovacije, ki prinašajo poleg finančnih
učinkov tudi konkurenčno prednost. V tem času je poudarek dan
predvsem tisti inventivni dejavnosti, ki z majhnimi vlaganji omogoča
rast dodane vrednosti v čim krajšem času. Vodstva podjetij prepoznavajo spodbujanje inovativnosti
kot ugodno priložnost s katero si
omogočajo, da so vedno korak
pred konkurenco.
Pomena spodbujanja inovativnosti
se zaveda tudi Območna gospodarska zbornica Postojna, ki vsako
leto izvaja dejavnosti za promoviranje inovatorjev in njihovih dosežkov, predstavitev njihovih inovacij
javnosti in mreženje inovatorjev
iz vse regije. Z vsakoletnim razpisom za izbor najboljših inovacij
v regiji omogočajo inovatorjem,
da predstavijo dosežke, ki so plod
domačega znanja, najboljše inovacije pa nagradijo s priznanji. Na ta
način želijo vzpodbujati inovativno
razmišljanje in dvigovati stopnjo
razvitosti podjetništva. Inovator, ki
prejme priznanje GZS za inovacijo,
si s tem pridobi pravico uporabe
priznanja v komercialne in publici-

stične namene.
Naj ob tem spomnimo, da je v
preteklih sedmih letih, odkar Območna zbornica organizira podelitev priznanj, le-ta podelila 260
priznanj 185 inovatorjem. Njim gre
predvsem zasluga za ideje, zamisli,
izboljšave in rešitve, ki so prispevale k večji uspešnosti podjetij. Z
njihovim znanjem, izkušnjami in
veščinami so podjetja pridobivala,
ohranjala in razvijala konkurenčno
sposobnost.
Območna zbornica Postojna je
letos objavila že osmi razpis za izbor najboljše inovacije za preteklo
leto. Podrobnejše informacije o
razpisu so na voljo na spletni strani
GZS Območne zbornice Postojna:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_
postojna, po telefonu: 05/72 00
110, e-pošti: oz.postojna@gzs.si.
GZS Območna zbornica Postojna
bo prijave sprejemala najkasneje
do 31. 3. 2010.

št. 14
1 IIII leto 31
Ilirska Bistrica,
02.03.2010
31.12.2008

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07, 108/09) in 4. člena Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97,
30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na svoji 30. redni seji dne 21.1.2010 sprejel

SKLEP
o sprejemu in začetku uporabe digitalizirane kartografske
dokumentacije veljavnih prostorskih planskih aktov za območje Občine Ilirska Bistrica

I.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica ugotavlja, da je podjetje V prostoru d.o.o., Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica
izvedlo digitalizacijo - prenos in pozicijsko uskladitev vsebine
kartografske dokumentacije k:

III.
Digitalizirana kartografska dokumentacija prostorskih
planskih aktov se začne uporabljati v vseh postopkih z dnem
uveljavitve tega sklepa.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica
v glasilu Bistriški odmevi in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 35001-0006/03-231
Ilirska Bistrica: 21.1.2010
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Župan:
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.

• Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št 30/87 in
36/90) in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št.
30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04);
• Odloku o dolgoročnem planu Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1990 (Uradne objave PN, št. 36/90) – Krajinska zasnova Snežnik (v
nadaljevanju: digitalizirana kartografska dokumentacija
prostorskih planskih aktov).

II.
S tem sklepom Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejema digitalizirano kartografsko dokumentacijo prostorskih
planskih aktov Občine Ilirska Bistrica iz I. točke, kot dodatno
kartografsko dokumentacijo k prostorskim sestavinam planskih aktov občine Ilirska Bistrica.
Digitalizirana kartografska dokumentacija prostorskih
planskih aktov je pripravljena v prečiščeni vsebini v digitalni
obliki in analogno kot izris v mapi v dveh izvodih.
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PESTRO LETO ZA ČLANE DRUŠTVA UNIVERZE
ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Naše društvo sledi skupnim ciljem
univerze za tretje življenjsko obdobje. Člani se izobražujejo: pri računalništvu, v jezikovnih skupinah
(angleščina, italijanščina), v kulturni
klepetalnici, geografsko-zgodovinski
in umetnostno zgodovinski skupini
ter v skupini Polepšajmo svoj dom.
Za osebnostno rast skrbijo v skupini
Ta živga vse toka. Da biva zdrav duh
v zdravem telesu, se trudijo pri pohodništvu. V minulem letu so delovale
tudi tri delavnice: čipkarska, izdelava
rešeljeja in rož iz krep papirja. Udeležili smo se strokovne ekskurzije po
Gorenjski in skupnega predavanja
Naši kraji v zadnjih 200 letih Toma
Šajna ter prireditve ob predstavitvi
zbornika Šipek – vrtnica jeseni, na
kateri je nastopil ženski pevski zbor s
Prema.
5. februarja smo se v lepem številu
udeležili občnega zbora v Okrepčevalnici Grill Danilo; vodil ga je g. AleksanderTrnovec. Ker smo se zbrali
tik pred slovenskim kulturnim praznikom, je g. Jože Šajn kritično razmišljal o kulturi pri nas. S poetičnim
odlomkom iz Cankarjevega Kurenta o
narodu pa ga je v tem dopolnila ga.
Zala Šajn. Predsednica društva ga.

Marica Šlenc - Zver je poročala o živahnem delu društva v preteklem
letu. Skupine in delavnice so uspešno
delovale. Mentorji in animatorji so
se izobraževali. Udeležili smo se vseslovenskih posvetov 3. univerz. Zbor
upokojencev in ansambel Nostalgija
sta nas zelo uspešno zastopala na festivalu za tretje življenjsko obdobje v
CD v Ljubljani. Dobro smo sodelovali
z ljudsko univerzo Il. Bistrica.
Delovali smo zakonito in gospodarno,

šolstvo in šport

NAŠI DIJAKI SO DOBRI NOGOMETAŠI
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Tudi v letošnjem šolskem tekmovanju v malem nogometu so naši nogometaši potrdili primat na občinskem
tekmovanju in stopili stopnico više
na področnem tekmovanju. Na občinskem prvenstvu v Ilirski Bistrici so
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dosegli 1. mesto, na področnem pa
so bili odlični drugi. Na vseh tekmah
so prikazali veliko nogometnega
znanja, borbenosti in športnega obnašanja. Za tekmovalni uspeh so zaslužni vsi igralci. III A. M.

finančno smo razpolagali z zelo skromnimi sredstvi. Shajali smo le zato,
ker smo delali skrajno varčno ali celo
zastonj. Poudariti moramo, da vse
dejavnosti izvajamo izključno iz pobranih prispevkov članov in članarine.
Manjšo dotacijo dobimo le od občine.
Drugih dohodkov ni in če želimo, da
društvo sploh živi, ga moramo tudi
denarno vzdrževati. Sledilo je poročanje po študijskih skupinah in delavnicah. Pridobili smo nove uspešne
mentorje: Danico Kirn, Aljaža Štrancarja, Olgo Benigar, Anico Primc ter
Danico Željkovič. Vsi poročevalci so
poudarili pomen rednega druženja v
skupini in z drugimi ljudmi in generacijami od blizu in daleč.
Delavnica rešeljeja, ki deluje komaj
nekaj mesecev, nas je presenetila s
čudovito razstavo svojih del. Krasili so
jo šopki suhi rož iz delavnice, ki jo je
vodila ga. Danica Željkovič, in čipkarskih izdelkov. Načrt za tekoče leto je
približno tak, kot je bil lanski. Recesija
se pozna tudi pri delovanju društva in
veseli bomo, če bomo obdržali načrtovane skupine in delavnice.
Naši predsednici Marici Šlenc - Zver
smo se zahvalili za nesebično in prizadevno vodenje društva. Z minuto
zbranosti pa smo se poslovili od našega nedavno preminulega člana g.
Stanka Česnika. Pozdrave in dobre
želje pri nadaljnjem delu sta nam
izročila tudi predsednik društva diabetikov, g. Bergoč, in predsednica
društva invalidov, ga. Žibert. Dragi
bralci, veseli bomo, če se nam boste
pridružili kot člani ali kot mentorji z
novimi idejami. III Marica Gaberšnik

Pred velikim dogodkom v Jelšanah

Jelšanska šola leta 1961 (levo) in današnja popolnoma obnovljena šolska stavba s prizidkom v ozadju (desno)

Pred prvo svetovno vojno sta bili
zaradi prevelike oddaljenosti krajev
v jelšanskem šolskem okolišu ustanovljeni dve novi šoli: v Lipi (1885) s
hrvaškim in na Pasjaku (1903) s slovenskim učnim jezikom. Po prvi svetovni vojni so vse naše vasi okupirali
Italijani, ki so odprli dodatne šole v
Novokračinah, na Velikem Brdu, v
Škalnici in Liscu. Žal so v njih v slovenskem jeziku poučevali le do leta
1926, ko so vpeljali italijanščino,
slovenski in hrvaški jezik pa sta bila
skupaj z učitelji izgnana. Po vojni so
se učenci v šolskem letu 1955/56 iz
začasnih šolskih prostorov v nekdanjem otroškem vrtcu in porodnišnici
preselili v novo šolsko poslopje na
mestu, kjer stoji še danes. Šola je
imela dve učilnici in spremljajoče
prostore, pouk pa je potekal v dveh
izmenah. V šolskem letu 1977/78 je
bila šolska stavba, ki ni več ustrezala
sodobnim pogojem dela, prvič v celoti obnovljena in dozidana z novimi
učilnicami, kuhinjo in vrtcem.
Po 30 letih se je 1. julija 2009 začela
uresničevati odločitev ilirskobistriškega občinskega sveta o popolni
prenovi obstoječega dela šole z
enoto vrtca in izgradnji prizidka s

telovadnico. Zgodilo se je to, kar so
mnogi z veliko željo pričakovali in
potihem upali. To je velik dogodek
za Jelšane in okoliške vasi, saj pomeni zagotavljanje enakih pogojev
za bivanje in šolanje otrok na osnovnih šolah Občine Ilirska Bistrica.
Kako pa je bilo v sedaj že bivši šolski
stavbi, lahko preberemo v letnem
poročilu za šolsko leto 2008/09.
Učenci niso imeli telovadnice, jedilnice, računalnice in knjižnice. Večnamenski prostor je bil namenjen tako
za športno vzgojo kot tudi za pouk
ostalih predmetov in za jedilnico.
Pregrajeni prostor učilnice v velikosti 10 kvadratnih metrov so učitelji
uporabljali za zbornico. Približno
enako velika je bila tudi pisarna za
ravnateljico in računovodkinjo, ki je
spominjala bolj na arhiv in skladišče registratorjev. Šola je bila brez
kabinetov in garderob. Edini hodnik na šoli so uporabljali tudi kot
garderobo, knjižnico, shramba za
učne pripomočke učiteljev, delovne
pripomočke hišnika in čistilke, za
fotokopiranje in arhiv. Neustrezne
prostorske razmere so negativno
vplivale na delo in počutje učencev
in učiteljev oz. vseh zaposlenih, ki si
zaslužijo boljše pogoje za delo.
In kaj vse se je dogajalo od julija 2009
do danes in kako smo spremljali gradnjo in prenovo šole zaposleni? Do
začetka šolskega leta 2009/10 je bil
popolnoma prenovljen obstoječi
del šole z enoto vrtca in opremljen
z večinoma novim pohištvom, saj
je bilo staro pohištvo dotrajano in
neuporabno za ponovno vselitev.
Pri izselitvi šole v juniju 2009 in po-

novni vselitvi v prenovljeno šolo in
vrtec s popolnoma novo podobo so
pomagali učenci, zaposleni, starši in
krajani, ki se jim še enkrat iskreno
zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so odločali in se odločili za gradnjo šole, sodelujočim pri
pripravi na gradnjo in izvajalcem za
opravljeno delo.
Bliža se težko pričakovani zaključek
del v telovadnici, zazelenitev in ureditev zunanjih površin šole ter vselitev v novi prizidek s telovadnico. Vsi
se veselimo tega velikega dogodka!
III Branka Špende Mandić, ravnateljica OŠ Jelšane

VABILO
NA ATLETSKO TEKMO
Tekaško društvo Bistrc vabi vse
ljubitelje in simpatizerje atletike
na 2. miting Notranjsko – Kraške
lige v dvorani.
Osnovnošolski atleti se bodo pomerili v štirih disciplinah: teku na
30 m, teku na 300 m, skoku v daljino z mesta in štafeti.
Tekma se bo odvijala v četrtek, 4.
marca 2010, ob 17.00 uri v dvorani OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski
Bistrici.
Vabljeni!
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Prva letnica, ki naznanja delovanje
šole v Jelšanah, je 1805. Prva šola
naj bi bila zasebna in pouk naj bi
potekal v privatni hiši. Od prve zasebne šole do ustanovitve uradne
oz. javne šole leta 1844 je preteklo
skoraj 50 let. Leta 1844 so se začele
tudi priprave za gradnjo prve šolske
stavbe za župnijskimi hlevi. Šola je
bila zgrajena leta 1850, s poukom
pa je začela 3. julija 1851.
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Spoznavanje velikih zveri
Park Škocjanske jame je v sredo, 27.
januarja, na Osnovni šoli Antona
Žnideršiča v Ilirski Bistrici organiziral predavanje Velike zveri v Sloveniji, ki ga je vodil prof. dr. Ivan Kos,
predstojnik katedre za ekologijo in
varstvo okolja na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Univerze
v Ljubljani.
Predavanje je potekalo v sklopu izobraževalnega programa mreže šol
parka in programa MAB – Človek
in biosfera z namenom priprave
učencev višjih razredov na tekmovanje Prirodoslovnega društva. S
predavanjem so v parku začeli tudi
obeleževati mednarodno leto biodiverzitete.
Zbrane prisotne je najprej pozdravila
učiteljica Nada Šircelj, nato pa je besedo predala predavatelju. Priznani
strokovnjak s področja ekologije živali dr. Kos se je najprej osredotočil
na vprašanje, v kakšnem odnosu
živimo ljudje in velike zveri, zakaj
se jih bojimo in zakaj jih pobijamo.
Sledila je predstavitev treh zveri, ki

so zastopane v Sloveniji – medveda,
volka in risa. Obiskovalci so izvedeli,
koliko teh živali živi v Sloveniji, kje
živijo, s čim in kako se prehranjujejo
ter kakšen je njihov način življenja.
Kot je dejal, je za simbiozo z velikimi zvermi najbolj pomembno, da
imamo o njih določeno znanje, saj

žival ne more poznati naše kulture in
norm, s katerimi narekujemo, kaj je
prav in kaj ne. Torej moramo biti mi
tisti, ki uravnavamo ta odnos, jih dobro poznati in se prilagoditi, za kar
pa je potrebno storiti kaj več, kot le
znati prijeti puško v roke in pritisniti
na petelina. III Sidonija Mozetič
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MESEC KULTURE NA OŠ PODGRAD
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Na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad smo
bili v mesecu kulture zelo aktivni.
Slovenski kulturni praznik smo obeležili s prireditvijo, ki smo jo pripravili učenci od 3. do 5. razreda skupaj
z učiteljicama Ano in Suzano. Uprizorili smo pravljico Nekoč je živela
bela roža. V igri smo pokazali vse
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svoje igralske sposobnosti, peli in
plesali, zato je bila igra razigrana in
za gledalce še bolj zanimiva. Ustvarjalni smo bili tudi pri pripravi scene,
ki se je med igro spreminjala. Pri
tem smo se marsikaj naučili. Za prireditev smo veliko vadili in se hkrati
tudi zabavali.

Učenci prve triade in otroci vrtca
smo obiskali lutkovno predstavo Šivilja in škarjice v Domu na Vidmu v
Ilirski Bistrici. Predstava nam je bila
zelo všeč. Grajska gospa je govorila
smešne besede, tako smo se vsi
smejali. Učenci od 1. do 5. razreda
smo obiskali tudi gledališče v Kopru. Dramaturginja gospa Samanta
nam je predstavila poklice v gledališču. Z veseljem smo jo poslušali in
se potem sami preizkusili v igranju
izmišljene predstave. Bili smo zelo
zabavni za gledalce. Kasneje smo si
ogledali gledališko predstavo Mali
modri Huhu. Bila je strašna, a zabavna. Zelo všeč nam je bila scena.
Kulturni mesec smo zaključili s pustovanjem, ki so nam ga popestrili
podgrajski škoromati. Predstavili so
nam svoje like in z zvonci zadoneli
po šolskem hodniku. Učenci smo iz
odpadne embalaže izdelali pisane
maske – klovne in mobilne telefone
ter v maskah veselo zaplesali ob zvokih živahne glasbe. III Lara Ivančič,
3. r., in mladi novinarji OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad

DOBRO OBISKAN INFORMATIVNI DAN
12. in 13. februarja so po srednjih
šolah v Sloveniji potekali informativni dnevi za učence, ki zaključujejo
osnovno šolo. V Ilirski Bistrici bosta
tudi v šolskem letu 2010/11 na voljo dva srednješolska programa, ki
delujeta v okviru Šolskega centra
Postojna, in sicer en gimnazijski oddelek ter en oddelek programa tehnik računalništva.
Da je zanimanje za nadaljevanje šolanja v domačem kraju kar veliko, se
je pokazalo tudi letos, saj je na informativni dan prišlo kar precej učencev in njihovih staršev. Na šoli sta jih
sprejeli ravnateljica Šolskega centra
Postojna Helena Posega Dolenc in
vodja bistriške dislocirane enote
centra Bojana Rosina Simonič, ki je
učencem in staršem predstavila tudi
programe in dejavnosti, ki potekajo
na šoli. Učence je pozdravil tudi župan Anton Šenkinc, ki je bodočim
dijakom zaželel veliko uspeha pri
nadaljnjem šolanju. Dijaki bistriške
gimnazije so pripravili tudi zanimiv
program, s katerim so ustvarili sproščeno vzdušje, učenci in starši pa so

si ogledali tudi krajši film o šoli, ki so
ga posneli dijaki.
Na šoli pričakujejo, da bodo zapolnili vsa razpisana mesta, vendar pa
bodo končni podatki o vpisu znani
šele po 23. marcu, ko se izteče rok
za prijavo za vpis na srednje šole. III

OBVESTILO
Vse uporabnike knjižnice obveščamo, da bo od 18. do 20.
marca 2010 knjižnica zaradi inventure zaprta.
Knjižnica Makse Samsa

Učimo se slovensko

Ženske albanskega rodu na prvi učni uri slovenskega jezika

Na bistriški območni enoti Ljudske
univerze že četrto leto v sodelovanju z območnim centrom za socialno delo organizirajo tečaj Aktivno
državljanstvo - učimo se slovenskega jezika. Potreba po tovrstnem
izobraževanju se je pokazala med
ženskami albanskega rodu, ki se za-

radi nepoznavanja jezika le stežka
vključijo v tukajšnjo družbo.
Na povabilo se je odzvalo 13 žensk.
Vodenje tečaja je prevzela ga. Neva
Lipolt, ki je na udeležence kmalu
prenesla svojo pozitivno energijo,
toplino in vztrajnost. Učenje jezika

Tečaj pa ni namenjen samo ženskam
albanske narodnosti. Dobrodošle so
tudi ženske drugih narodnosti, ki živijo v Ilirski Bistrici in se zavedajo, da
so jim potrebna tovrstna znanja. Tako
so se jim v šolskem letu 2009/2010
pridružile tudi gospe iz Latvije ter
Bosne in Hercegovine. Z odzivom je
zadovoljna tudi Romana Morano,
vodja OE Ljudske univerze Ilirska Bistrica, kjer vsako leto znova poskušajo pridobiti sredstva za financiranje
programa. III Petar Nikolič
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je tako postalo način sproščenega
medsebojnega druženja, ki danes
že prinaša prve rezultate. Štiri udeleženke so namreč uspešno opravile
izpit iz slovenskega jezika za pridobitev državljanstva. Učenke, ki tečaj
obiskujejo redno in zavzeto, so s tem
potrdile da njihovi cilji niso nedosegljivi. To je zagotovo uspeh vseh ter
močna spodbuda za naše nadalnje
delo, je prepričana ga. Lipolt, ki ne
skriva zadovoljstva in ponosa nad
svojimi učenkami.

22

USPEŠNI MLADI GLASBENIKI
Vložen trud, vadenje in odrekanje
se je izplačalo učencem glasbene
šole, saj so na regijskem tekmovanju Mladih glasbenikov Primorske
in na mednarodnem tekmovanju
v Begunjah dosegli lepe in pohvale
vredne rezultate, ki so jih nedvomno zaslužili učenci, mentorji in
korepetitorja. V tekmovanja so
vložili vse svoje znanje in napore.
Izplačalo se je.
Učenec diatonične harmonike
Jaka Fidel je na 4. mednarodnem
tekmovanju v Begunjah 23. januarja 2010 prejel ZLATO PLAKETO
in dosegel 94,8 točk od 100 možnih. Njegov mentor je prof. Zoran
Lupinc.
Tudi 39. regijskega tekmovanja
mladih glasbenikov glasbenih šol
Primorske, ki je potekalo od 9.

februarja do 17. februarja 2010, so
se udeležili učenci naše šole. V Gorici (Italija) je učenka saksofona Jerica Peric v kat. I.a dosegla 95 točk
in prejela ZLATO PRIZNANJE. V Postojni je učenka Žana Đaković-Ujčič
z inštrumentom kljunasta flavta,
I.a kat., dosegla 90 točk ter prejela
ZLATO PRIZNANJE; učenka Alja Boštjančič je z instrumentom kljunasta
flavta v I.a kat. dosegla 91,5 točk ter
prejela ZLATO PRIZNANJE. Učenke
so mentorice prof. Zale Kejžar, korepetitor pa Paolo Biancuzzi.
Učenke prečne flavte: Ana Penko,
v kat. I.c., je dosegla 94,33 točk ter
prejela ZLATO PRIZNANJE; Eva Fatur,
v kat. I.b., je dosegla 92 točk in prejela ZLATO PRIZNANJE; Hana Jenko,
v kat. I.b. je dosegla 87 točk in prejela SREBRNO PRIZNANJE; Tadeja
Ivančič, kat. I.b., je dosegla 82 točk

in prejela SREBRNO PRIZNANJE;
Nastja Šenkinc, kat. I.b., je dosegla 84 točk in prejela SREBRNO
PRIZNANJE, Eva Prosen, I.a.-kat.,
je dosegla 92,33 točk in prejela
ZLATO PRIZNANJE. Njihov mentor
je prof. Anton Zubčević, korepetitor pa prof. Nina Volk.
V Izoli je potekalo tekmovanje v
kategoriji petje, ki sta se ga udeležili v I.a.-kat. učenka Monika
Šabec, ki je dosegla 81,25 točk, in
Gaja Udovič, ki je dosegla 83,25
točk. Obe sta prejeli SREBRNO
PRIZNANJE. V kategoriji I.b. je
Aleks Fatur dosegel 73,75 točk in
prejel BRONASTO PRIZNANJE. Vsi
so učenci prof. Janje Konestabo,
korepetitor pa prof. Paolo Biancuzzi.
Laszlo Balazs, prof., ravnatelj GŠ
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PESTER FEBRUAR NA OŠ JELŠANE
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4. februarja 2010 smo se zbrali v jelšanski cerkvi, ki je posvečena Materi
Božji. Ko smo vstopali vanjo, smo zaslišali glas orgel in znano Mendelssohnovo Poročno koračnico. Zakaj
znano? Zato, ker verjetno ni poročnega obreda, na katerem se ne bi
izvajala prav ta koračnica.
Bližal se je slovenski kulturni praznik, 8. februar, obletnica smrti
Franceta Prešerna. Ta dan je dan nas
vseh, kajti mi vsi smo tisti, ki skupaj
ustvarjamo in predstavljamo slovensko kulturo. To naj nam bo v čast
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in v ponos. Letos smo v počastitev
Prešernovega ustvarjanja in naše
kulture pripravili glasbeni recital,
s katerim smo bliže spoznali orgle
kot kraljico inštrumentov. Orgelske
skladbe nam je predstavila profesorica Damjana Kinkela, povezovala pa
je naša učiteljica Nives Pirih. Vrtec
in nižji razredi so si v Il. Bistrici ogledali tudi lutkovno predstavo Šivilja
in škarjice.
V VDC-ju so sprejeli učence od 1.
do 5. razreda ter izpeljali tehniški
dan na temo Izdelajmo pustne ma-

ske. Uspelo jim je. V tednu pred pustom je bilo na osnovni šoli Jelšane
za 8. in 9. razred zelo zanimivo. Dva
dneva sta potekala kot gospodinjska, v petek pa je bil informativni
dan. V sredo smo se najprej seznanili s šivanjem in krojenjem brezrokavnikov, majic in pustnih kostumov.
Kako dooobro nam je šlo od rok! Seveda, saj nam je pri tem pomagala
in svetovala šivilja Metka Brozina,
mama naših dveh učenk. Za vse, kar
nas je naučila in nam dala, se ji iskreno zahvaljujemo.
V četrtek smo se postavili v vlogo
kuharjev. Med nami je bil mojster
Jamie Oliver (Jožef Knafelc) in mojstrica v peki mesa Milanka Hrovatin.
Kako nam ne bi uspelo skuhati dobrega kosila v prisotnosti mojstrov
kuhinje! Verjemite nam, na koncu
smo si vsi obliznili prste. Sladico pa
smo dali v pokušino vsem na šoli.
V petek smo si devetošolci ogledali
različne šole, na katerih bomo nadaljevali svojo pot.
To pa še ni vse. Učenci 6. in 7. razreda so se udeležili zimske šole v
naravi v Cerknem ter prišli nazaj z
osvojenimi veščinami smučanja.
Tudi na pusta nismo pozabili. Slika
pove vse. III Novinarki Maja Č. in
Špela F. z mentorico Nives P.

Smučanja smo se učili na Vojskem

torto. Ob odhodu domov so si v
Idriji z zanimanjem ogledali mestni
muzej.
Čeprav so bili dnevi zelo mrzli, so
na snegu uživali. Kakšnih posebnih
znakov domotožja ni bilo. Navezali
so nove stike z učenci iz Gorij, s katerimi so sobivali in delili smučišče.
Zelo vesela sem, ker so se vsi naučili
smučati in so zdravi in brez poškodb
prišli domov. III Anica Prosen, vodja
šole v naravi

POZIV LASTNIKOM PSOV

Učenci 4. in 5. razreda iz OŠ Knežak
so zadnji teden v januarju preživeli v
CŠOD-ju na Vojskem nad Idrijo, kjer
so se na zasneženi pokrajini izpopolnjevali v smučanju.
Vaditelji so se z učenci zelo trudili,
tako da so se smučarji začetniki že
drugi dan samostojno vozili z vlečnico in zadnji dan uspešno tekmovali na smučarski tekmi.
Osebje doma je bilo zelo prijazno in

ustrežljivo. Z učenci so vzpostavili
dobre odnose. Čeprav so bili šolarji
zaposleni vse dneve in večere, so jih
motivirali za naravoslovne in druge
dejavnosti. Zelo so bili navdušeni
nad tekom na smučeh, ustvarjalnimi
delavnicami, športnimi in socialnimi
igrami, izdelovanjem igluja …
Dve učenki sta praznovali rojstni
dan, zato so jima v kuhinji pripravili
zelo okusno in veliko rojstnodnevno

Lastniki psov vodijo na sprehode
svoje štirinožce po pločnikih v neposredni bližini vrtca, pa tudi po
naših zelenicah.
Zelo pogosto se dogaja, da med
igro na igrišču in na sprehodih po
pločniku naletimo na iztrebke živali.
Prosimo vse lastnike psov, da ravnajo odgovorno in poberejo oz.
počistijo za svojo živaljo.
Vodstvo in strokovni delavci
vrtca v Ilirski Bistrici

Tudi letošnjih, že 33. spominskih tekem Partizanske smučine – Cerkno
45 se je, že enajstič zapored, uspešno
udeležila naša petnajstčlanska ekipa,
ki jo je letos prvič, preko Območnega
združenja borcev, delno sponzorirala
tudi Občina. Do sedaj smo stroške
udeležbe vedno krili sami.
Kljub neugodnim vremenskim razmeram – novozapadlemu snegu,
megli in drugim nevšečnostim – se
naše tekmovalke in tekmovalci niso
ustrašili. Letos so se teh tekem iz
Mednarodne organizacije vojakov
gornikov, poleg Italijanov in naših,
ki so tekmovali že lani, udeležili na
simbolni ravni tudi Nemci in Američani, kar je poklon našemu partizanstvu in enkratni partizanski olimpiadi
sredi okupirane Evrope. Tako kot lani
so v sklopu te prireditve že prej bile
tekme šolske mladine, v soboto, 30.
januarja, pa tekmovanja borcev in
članov ZB, veteranov vojne za Slovenije in združenja Sever, častnikov in
podčastnikov SV ter Prvenstvo Slovenske vojske.
Bistriška ekipa je tekmovala odločno
in pogumno kljub megli in drugim te-

žavam. Naših tekmovalcev žal ni bilo
v kategorijah bork in borcev. Med
člani ZB pa smo v vseh petih kategorijah osvojili vsa prva mesta. Skupno
pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo in končno pokal, ki smo
ga osvojili kot najuspešnejša ekipa
na tekmovanju borcev in članov ZB.
Posebno naj poudarim uspešen nastop naših tekmovalk, ki jih je bilo
šest in niso v svojih kategorijah dovolile nobeni drugi tekmovalki, da bi
se prebila poti vrhu, niti na mesta za
kolajnami.
Zaslužena priznanja smo prejeli iz
rok Predsednika borčevske organizacije, tovariša Janeza Stanovnika. Za
uspehe pa nam je čestitala tudi naša
ministrica za obrambo in drugi iz organizacijskega odbora, ploskala pa
nam je vsa dvorana. Vsi udeleženci
se že v naprej veselimo novih takšnih
enkratnih srečanj. Kaj naj nam pomeni več, kot srečevanje z devetdesetletniki, ki še vedno v sebi nosijo
športnega duha, moč, voljo in željo
po polnem življenju, ki mu šport zagotovo daje svoj zlati lesk. III J. Ljubič
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šolstvo in šport

NA PARTIZANSKIH SMUČINAH BISTRIČANI SPET NAJBOLJŠI
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zimske radosti ...
Za aktivno preživljanje zimskih počitniških dni je poskrbela tudi Občina
Ilirska Bistrica, ki je sofinancirala
brezplačni smučarski avtobus na
Sviščake za učence in ostale občane.
V času šolskih počitnic so bili tako
vsak dan na voljo brezplačni prevozi
iz Ilirske Bistrice na Sviščake in nazaj.
Upravljalec smučišča na Sviščakih pa
je poskrbel tudi za brezplačno šolo
smučanja. Zadnjo počitniško soboto
pa je bistriški klub študentov na Sviškakih pripravil »Zabavo na snegu«
za vse dijake in študente, ki so lahko
uživali ob zvokih glasbe dj-jev, se
udeležili štafetnih iger, tekmovanja
v smučanju ali bordanju, si ogledali
prikaz reševanja Gorske reševalne
službe in še mnogo drugih zanimivih
dejavnosti. III

Brezplačni smučarski avtobus

Zimska šola v
naravi – Cerkno
V soboto, 15. 1. 2010, smo učenci
6. in 7. razreda OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad odšli na zimsko šolo v naravi. Po dolgi, a prijetni poti smo prispeli v Cerkno in se hitro odpravili
na smučišče. Vsak dan smo smučali,
v nedeljo in ponedeljek pa tudi plavali. Nekateri smo se naučili smučati,
drugi smo svoje znanje smučanja izpopolnili, nekateri smo sklenili nova
prijateljstva, drugi smo se zaljubili.
Pomembno je, da smo se imeli lepo
in smo vsi celi in zdravi prišli domov.
III Smučarji OŠ Podgrad

šolstvo in šport

Šola smučanja
na Sviščakih

25

Učenke in učenci 2.a razreda iz OŠ
Dragotina Ketteja smo imeli zadnji
teden v januarju tridnevno šolo
smučanja na Sviščakih. Prvi dan nas
je bilo več kot polovica takšnih, ki
smo bili prvič na smučeh. Vendar
to za nas ni bil noben problem. Tudi
hud mraz in burja nas nista ustavila.
Z veliko mero dobre volje, poguma
in poslušnosti smo na koncu vsi veselo zavijali po zasneženem bregu
in se znali peljati z vlečnico. Škoda,
da je bilo vsega tako hitro konec. Pa
tako lepo nam je bilo. III Učenke in
učenci 2. a razreda
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

KONCERT OBMEJNIH PEVSKIH ZBOROV

Javni sklad za kulturne dejavnost
(JSKD) Ilirska Bistrica je namreč soorganizator koncerta, ki ga pripravlja društvo Ahec iz Jasena, njihov

V goste je prišla pevska skupina Učka iz Matuljev

zborovodja Saša Boštjančič pa je bil
pred tremi leti tudi pobudnik tega
srečanja zborov. V dobri uri trajajočem programu, ki ga je povezovala
Anja Hofman, je občinstvo prisluhnilo štirim zborom: domačima
Jasenskim pevcem pod vodstvom
Saše Boštjančiča in ženskemu pevskemu zboru Tuščak iz Bača, ki ga

VEČER POEZIJE IN GLASBE
V Knjižnici Makse Samsa se je 18. februarja odvil prijeten večer poezije
in glasbe z gostjo Marjetko Popovski,
ki je v knjižnijici na literarnih večerih
sodelovala že dvakrat kot glasbena
spemljevalka, to pa je bil njen prvi
samostojni literarno-pesniški nastop.
Marjetka Popovski, ki je po poklicu
diplomirana fizioterapevtka, že 25
let pa je zaposlena v domu upokojecev v Izoli, se ljubiteljsko ukvarja s

Marjetka Popovski

petjem in pisanjem poezije, kot animatorka pa vodi in glasbeno obogati
tudi razne prireditve. V domu ukpokojencev, kjer je zaposlena že 14 let
vodi domsko pevsko skupino. Že pet
let vodi tudi žensko pevsko skupino
Dekleta s Škofij in žensko pevsko skupino iz Škednja pri Trstu. Veliko nastopa s samostojnimi koncerti tako
doma kakor v tujini. Za njeno prizadevanje in širjenje slovenske ljudske
pesmi doma in po svetu ji je andragoški center Slovenije lani podelil
posebno priznanje. Kot ljubiteljica
pisane besede pa vodi tudi literarne
večere v v Izoli.
Tudi za ta večer je izbrala nekaj znanih ljudskih napevov, s katerimi je
pričarala prijetno vzdušje domačnosti. Prepevanje pa je prepletla še z
branjem svoje poezije, saj rada prime
tudi za pero in napiše kakšno pesem.
Predstavila je nekaj pesmi, ki so nastale v različnih obdobjih njenega
življenja. In kaj ji pomeni pesem? Pesem je žlahtna in neprecenljiva moč,
zdravilo človeku, ki je izgubil tla pod
nogami, ozdravitev bolne duše, je
družba in tolažba v težkem trenutku,
je veselje in radost, pravi Marjetka
Popovski v svoji pesmi Pesem je. III

vodi Morena Hostinger ter gostujočima – dekliškemu zboru Kraški
slavček iz Nabrežine z zborovodjem
Mirkom Ferlanom in pevski skupini
Učka iz Matuljev z zborovodjo Nedeljko Srebot. Svoja nastopa sta žal
odpovedali pevski skupini Stu ledi iz
Doline in pevska skupina Resa iz Ilirske Bistrice.
Območna izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Ilirska Bistrica nudi
podporo okoli 30 društvom, ki
delujejo na območju bistriške
občine in imajo v svojem programu tudi kulturno dejavnost,
ter sodeluje pri organizaciji okoli
70 kulturnih prireditev v občini.
Te si v enem letu ogleda okoli
14.000 obiskovalcev. »Občina
za programe ljubiteljske kulture
namenja letno okoli 100.000
evrov, če k temu prištejemo še
sofinanciranje JSKD, pa znaša
ta številka preko 130.000 evrov,
kar je v primerjavi s sosednjimi
primerljivimi občinami zavidanja
vredna številka,« je povedal Igor
Štemberger. Od tega je največ
sredstev namenjenih glasbeni
dejavnosti, in sicer okoli 35 %,
15 % sredstev gre za gledališko
dejavnost, 10 % za literarno in
4 % za likovno dejavnost, ples,
film in folklora pa predstavljajo
2 % vseh odhodkov. Poleg številnih društev, ki gojijo ljubiteljsko
kulturo, pa pomemben prispevek h kulturnemu dogajanju na
Bistriškem dodata tudi knjižnica
Makse Samsa in bistriška glasbena šola. III
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kultura

Zadnjo soboto v januarju se je v
dvorani Doma na Vidmu odvil koncert obmejnih pevskih zborov, prva
izmed številnih prireditev, ki so se
zvrstile v okviru meseca kulture.
Koncert je posvečen zborovskemu
petju, kulturni dejavnosti, ki je –
tako pri nas kot tudi v širšem prostoru – med najbolj razširjenimi
kulturnimi zvrstmi. Prireditev je zasnovana kot dogodek, ki združuje
pevce iz treh dežel, od tržaškega
do reškega območja. »S tem želimo
poudariti vlogo našega prostora, ki
se nahaja nekje vmes, med obema
mejama. Naša velika želja je, da nas
te meje ne bi ločevale, vsaj v kulturi
ne! In naše območje naj bo tisto, ki
ta prostor povezuje, ne deli,« je v
uvodnem nagovoru poudaril koordinator bistriške območne izpostave
JSKD Igor Štemberger.
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otvoritveni koncert revije primorska poje

Ilirska Bistrica je zadnjo soboto v
februarju gostila uvodno prireditev
letošnje revije Primorska poje, ki
je že 41. po vrsti, posvetili pa so jo
90-letnici požiga narodnega doma
v Trstu in 80-letnici poboja bazoviških žrtev.
Nastopilo je pet zborov iz zamejstva:
Pevska skupina Kraški dom iz Repentabora pod vodstvom Vesne Guštin,
Moški pevski zbor upokojencev iz
Brega v Dolini z zborovodjo Manuelom Purgerjem, ki vodi tudi Mešani
pevski zbor Tončka Čok iz Lonjera,
kot zadnji je nastopil Moški pevski
zbor Vasilij Mirk, Prosek-Kontovel,
pod vodstvom Marka Sancina, prvič
pa je na reviji Primorska poje nastopil Barski oktet iz kraja Bardo pod
vodstvom Davida Klodiča.
»V veselje mi je, da se je letošnja
Primorska poje začela prav v Il. Bistrici, saj je ta kraj zborovskemu petju še posebej privržen. V tem kraju
je doma veliko glasbenih ustvarjalcev, zborovodij in tudi skladateljev,«
je zbrane nagovoril predsednik
Zveze pevskih zborov Primorske Anton Baloh. Ob tem se je za udeležbo
na prireditvi, ki sta jo organizirala
Društvo Ahec Jasen in območna izpostava JSKD, zahvalil tudi županu

Nastop moškega pevskega zbora upokojencev iz Brega

Antonu Šenkincu, ki je, kot je poudaril, eden redkih županov, ki se
udeležuje te čezmejne prireditve.
Ta letos spet podira rekorde, saj se
je udeležuje kar 217 zborov iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Koroške, ki
se bodo zvrstili na skupno 33 koncertih. Ob tej priložnosti sta zveza
primorskih pevskih zborov in bistriška območna izpostava JSKD podelila tudi posebno priznanje bistriški
rojakinji v Zagrebu Ivanki Nikčević
(sicer ob njeni odsotnosti).
Ivanka Nikčević, rojena Krešević, je
naša rojakinja iz Topolca, ki od leta
1957 živi na Hrvaškem. Kmalu se je
včlanila v KPD Slovenski dom, v ki
šteje okrog tisoč članov. V okviru

kultura

DOGAJALO SE JE …
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V Domu starejših občanov Ilirska
Bistrica smo proslavili slovenski kulturni praznik. Spomnili smo se našega največjega pesnika Dr. Franceta
Prešerna in domačega modernista
Dragotina Ketteja. Zdravljico so nam
zapeli učenci mladinskega pevskega
zbora OŠ Antona Žnideršiča pod
vodstvom zborovodkinje Elene Sedmak ob spremljavi kitare Teri Žižek,
recitacije Prešernovih in Kettejevih
pesmi je recitiral Danijel Šmon – gledališki igralec Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Velika ljubiteljica
Prešernove poezije pa je naša stanovalka Marija Ladič, ki je prav posebej
za ta dan zapisala nekaj svojih misli
o pesnikovem življenju. Na koncu pa
smo se posladkali s figami, ki jih je
Prešeren tako rad delil otrokom.
Na pustni torek so se takoj po zajtrku
pričele priprave na dopoldanski ples
v maskah. Rajanje so popestrili naši
muzikantje. Z degustacijo slastnih
mišk in plesnimi koraki stanovalcev
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

ter zaposlenih je bilo slavje na vrhuncu. Na plesnem podiju so se zavrtele stevardese, pionirčki, kirurgi,
ciganke, rožice in številne druge
šjme. Obiskali so nas tudi mladi škoromati iz OŠ D. Kette, ki so s svojim
plesom premagali zimo in napovedali sončno pomlad. Sklenili smo,
da naslednje leto vse ponovimo! III
Katja in Tjaša, DSO Ilirska Bistrica

Slovenskega doma redno delujejo
razne dejavnosti: tečaj slovenskega
jezika, kreativna delavnica Šopek,
srečanja članov, duhovna sekcija
Anton Martin Slomšek, bogata knjižnica, mešani pevski zbor in ,izdajanje revije Novi odmev.
Ivanka Nikčević je dolgoletna predsednica in duhovni vodja MePZ Slovenski dom, ki s svojo dejavnostjo
ohranja narodno zavest, slovenski
jezik in slovensko pesem. Redno
sodeluje na vseh prireditvah za potrebe Slovenskega doma. Pogosto
nastopajo v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega na manifestacijah narodnostnih manjšin, ki živijo
na Hrvaškem. Zelo odmeven je bil
nastop pevskega zbora leta 2009
na prireditvi ob 80-letnici delovanja
KPD Slovenski dom v gledališču Gavella. S prizadevanjem Ivanke Nikčević in vodstva društva se pevski zbor
redno udeležuje revije Primorska
poje. Na Taboru slovenskih pevskih
zborov v Šentvidu pri Stični pa bo letos slavil jubilejni 35. nastop.
Po njeni zaslugi so bistriški pevski
zbori stkali prijateljske vezi s KPD
Slovenski dom iz Zagreba. V zadnjih
desetih letih so tako v Zagrebu gostovali bistriški zbori: MePZ Avgust
Šuligoj društva upokojencev Il. Bistrica, ŽePZ Prem, Bistriške škuorke,
MoPZ Dragotin Kette, letos pa bodo
v Zagrebu gostovale pevke Komornega dekliškega zbora Vox Ilirica.
KPD Slovenski dom bo letos tretjič
gostitelj revije Primorska poje.
Vodstva bistriških društev, ki sodelujejo s Slovenskim domom v Zagrebu,
se zahvaljujemo vodstvu doma, še
posebej pa naši zvesti Ivanki, za dosedanje sodelovanje in želimo društvu
še veliko uspehov pri njihovem poslanstvu. Prisrčne čestitke pevcev in
vseh njenih znancev. III K. K. in D. G.

BOJAN GLAVINA O LJUBEZNI DO GLASBE

Z Bojanom Glavino (levo) se je pogovarjal Dimitrij Bonano

bljeni vanjo, je tudi njega kmalu posrkalo v svet glasbe.
Končal je študij na Akademiji za
glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral
iz orgel, oktobra lani pa je tej diplomi
dodal še diplomo iz kompozicije. »V
svet komponiranja sem vstopil predvsem zaradi otrok, svojih učencev, ki
sem jim žežel na ta način približati
glasbo, jih pritegniti z zanimivimi
skladbicami,« je pojasnil Glavina.

RAZSTAVA DEL DOMAČIH LIKOVNIKOV

Otvoritev razstave je bila dobro obiskana

V okviru 33. meseca kulture je Likovno društvo Franceta Pavlovca iz
Ilirske Bistrice v prostorih bistriške
enote VDC Koper pripravilo razstavo
likovnih del članov društva.
Na razstavi sodeluje osem avtorjev,
in sicer: Primož Tomažič, Zdenka
Vinšek, Marino Samsa, Jadranka Savič, Janez Knafelc, Bernarda Mršnik,
Ilija Martić in Rajko Kranjec. Predstavljajo pa se z deli v različnih tehnikah
– od olja, akvarela in akrila do tuša in
plastelina. Tudi motivi razstavljenih
del so različni, od cvetja, pokrajine,
živalske figuralike do portreta in dru-

gega. Razstavljenih je 17 likovnih del,
ki bodo na ogled do 12. marca, in sicer ob delavnikih od 9. do 14.30.
Likovno društvo Franceta Pavlovca, ki
šteje okrog 20 članov, sodeluje v bogatem programu meseca kulture na
Bistriškem že osmič zapored. Prvič
so se predstavili takoj po ustanovitvi
društva, leta 2003, in od takrat dalje
vsako leto ob tem času postavijo na
ogled najnovejša dela članov društva. Običajno pa pripravijo dve razstavi na leto, je povedal predsednik
likovnega društva Rajko Kranjec. III

Velik del njegovega opusa, ki obega
preko 250 skladb, je tako namenjen
prav otrokom in mladim. To ga je
navdušilo, da je s komponiranjem
nadaljeval vedno bolj resno in poleg otroških skladbic za klavir pisal
skladbe tudi za druge instrumente,
najrazličnejše komorne zasedbe,
zbore in orkestre.
»Komponiranje je stanje. Preprosto
pustiš, da skladba sama raste, zvoki
se gradijo sami, pa naj se sliši še tako
preprosto. Prepustiti se moraš intuiciji. Če si sproščen in se potopiš v
zvoke, gotovo nekaj nastane – dobra
ali pa manj dobra glasba, slabe glasbe
pa tako ni,« je proces komponiranja
opisal Glavina, ki je na slovenskih in
mednarodnih natečajih za kompozicijo prejel že vrsto nagrad. Poleg
komponiranja nastopa tudi kot pianist z raznimi solisti, sodeluje z zbori
kot korepetitor in koncertira s Triom
Julius. S klarinetistom Robertom Staničem pa sta ob 50-letnici glasbene
šole Piran posnela CD s skladbami V.
Lovca, P. Hindemitha, F. Poulenca, M.
Arnolda in B. Glavine.
Zanimiv pogovor, ki ga je vodil Dimitrij Bonano, so popestrili odlomki
skladb, ki jih je uglasbil Bojan Glavina. Med drugim so poslušalci lahko
prisluhnili tudi skladbi Štiri folklorne
miniature za orkester, za katero je
Glavina leta 2008 prejel študentsko
Prešernovo nagrado, in pa nekaterim
njegovim uglasbitvam pesmi Makse
Samsa. Večer, ki so ga pripravlili Društvo za krajevno zgodovino in kulturo,
območna izpostava JSKD in Knjižnica
Makse Samsa, je obogatil tudi moški
pevski zbor Dragotin Kette pod vodstvom dr. Mirka Slosarja s pesmimi,
ki jih je uglasbil Glavina. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010
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V okviru večerov Bistričani Bistričanom se je številnemu občinstvu, ki
se je zadnji četrtek zbralo v bistriški knižnici Makse Samsa, tokrat
predstavil uspešen rojak, glasbeni
pedagog, skladatelj in pianist Bojan
Glavina.
Bojan Glavina, ki je bil kar nekaj let
zaposlen na bistriški glasbeni šoli,
zadnja leta pa poučuje klavir in sodeluje kot korepetitor na piranski
podružnici glasbene šole Koper, je
bil rojen leta 1961 v družini glasbenikov. Oče Ante je bil namreč klarinetist, mati Saška pa učiteljica klavirja
in harmonike. Oba pa sta poučevala
na bistriški glasbeni šoli. Čeprav je bil
že kot otrok obkrožen z glasbo, se je
njegova glasbena pot začela šele pri
11 letih, kar je za današnji čas dokaj
pozno, je povedal Glavina. »Teorija
mi je bila zoprna in tako sem se že po
treh tednih izpisal iz glasbene šole,
čeprav je klavir ostal moja prva ljubezen,« je pojasnil. Ker pa je bil celo
otroštvo obkrožen z ljudmi, ki jih je
glasba zelo zanimala in so bili zalju-
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VEČERNA DEBATA V ZNAMENJU SOKOLOV
Bistriška knjižnica Makse Samsa je
v četrtek, 28. januarja, gostila že
drugo predstavitev Večerne debate, prodornega glasila mladih
literatov. Odgovorni urednik Rok
Smrdelj je s pomočjo Martine Pugelj predstavil pomembne točke
glasila, ki ga lahko za 3 evre še vedno kupite v knjižnici.
Prva številka glasila je bila v znamenju debatiranja, tokrat pa si je
uredništvo izbralo malce drugačne
proritete. Začetna rubrika obsega
pomembne dogodke in projekte,
ki so obeležili minulo leto. Prvi večji projekt, ki je nastal pod taktirko
Marka Vidmarja, je razstava bistriških umetnikov, kjer so si obiskovalci
Sokolskega doma lahko ogledali vse
od likovnih stvaritev do numizmatičnih in filatelističnih zbirk. Mladi so
se spomnili tudi na literarni večer
z Aleksandrom Borenovićem, ki je
7. maja predstavil svoje 20-letno
ustvarjanje s pomenljivim naslovom
Potovanja. Poletna vročino in čas
dopustov pa so izkoristili za obsežno
čistilno akcijo, s katero so uredili
Sokolski dom z okolico. V mesecu
septembru pa je sledila še otvoritev
skate rampe, ki jo je naredil in skoraj
v celoti financiral Andrej Primc, ki
si prizadeva za to, da se v MKNŽ-ju
ne bi uveljavljala samo glasba, ampak tudi šport. Tako je nastala ideja
o Društvu FSNŽ (Free style Nade Žagar).
V svet literarnih del so nas popeljali
pevec heavy metal skupine Empron

Luka Butinar, ki je opeval alkoholni
opoj, Daša Kocjančič s poezijo marjetic, upajoča Gabi Rolih, ki prvič objavlja svoje pesmi, Maja Turković, ki
je z razprto krinolino prav tako svež
veter Večerne debate in na koncu
še Tina Ujčič, ki je oznanila prihod
zime. Za pero pa so poprijeli še Nina
Vičič, Martin Čendak, Jaša Montani, Aljaž Rolih, Nina Sedmak, Rok
Smrdelj - Fortinbras in Luka Tomšič. Glasbeni vložek med recitali je
pričaral kitarist Peter Smrdel, mladi
pa so nekaj strani glasila rezervirali
tudi za izkušnejše člane – Patricijo
Dodič - Patro, Aleksandra Borenovića in Mirjano Ujčič.
Jedro glasila je bistriška mladina namenila zgodovini Sokolov in Sokolskega doma. Avtor rubrike je Jernej
Ekar, samo zgodovino Sokolstva na
Bistriškem pa je že v prejšnjih izvodih
Bistriških odmevov podrobno orisal

g. Vojko Čeligoj, ki je bil na predstavitvi tudi častni gost večera. Njemu
gre tudi velika zahvala za vso pomoč
in podporo, ki jo je nudil mladim pri
obravnavanju te teme. Bil je eden
od redkih, ki je opazil velik pomen
društva, ki je bilo pomembno zaradi
izjemne energije krajanov Ilirske Bistrice, ki jih ni omejevalo dejstvo, da
izhajajo iz majhne vasi, kot je tedaj
bila Bistrica. Mladina se zahvaljuje
tudi Heleni Pirih Rosa za lektorsko
pomoč in svetovanje glede sloga
pisanja. Posebna zahvala pa gre
tudi županu g. Antonu Šenkincu
in Občini Ilirska Bistrica za finančno
pomoč pri izpeljavi projektov in
uresničitev zastavljenih ciljev oz.,
kot pravi idejni vodja Rok Smrdelj:
»Tako vsem ljudem v Ilirski Bistrici in
Sloveniji dokazujemo, da je pri nas
aktivna mladina, ki ima določene
prioritete in cilje!« III Tjaša Kaluža

kultura

V RITMU TANGA
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V okviru meseca kulture so ljubitelji glasbe v bistriški
glasbeni šoli lahko prisluhili zanimivemu koncertu violinista Zdravka Plešeta in pianistke Judite Plazonić, ki sta
med poslušalce ponesla ritme tanga. Koncert je povezovala Polona Škodič.
Zdravko Pleše, ki trenutno poučuje violino, violo in godalni orkester na bistriški glasbeni šoli ter violo v postojnski glasbeni šoli, po zaključeni Akademiji za glasbo
v Ljubljani in magisteriju na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju svojo bogato glasbeno
pot nadaljuje s solističnim igranjem in sodelovanjem v
različnih komornih zasedbah. S pianistko Judito Plazonić, ki poučuje klavir na glasbeni šoli I. M. Ronjgova na
Reki, sodelujeta v zasedbi Ensemble Contemporanea
21, ki jo je ustanovil in jo vodi Pleše. Jedro skupine, ki
je nastala iz potrebe po iskanju novih glasbenih poti,
sestavljajo akademski glasbeniki. Skupina v glasbi povezuje tradicionalno s sodobnim in je na poti uveljavljanja
interdisciplinarnih glasbenih vezi.
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Dobro obiskan koncert v organizaciji bistriške območne
izpostave JSKD in navdušeni poslušalci so dokaz, da bi
moralo biti tovrstnih koncertov v Ilirski Bistrici še več. III

POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA
Slovenski kulturni praznik smo v
Ilirski Bistrici počastili s prireditvijo,
ki se je odvijala 5. februarja v dvorani Doma na Vidmu. Slavnostni
govornik je bil poslanec državnega
zbora in član parlamentarnega odbora za kulturo Franco Juri.
»Kultura je posvetitev raznolikosti,
je estetika sožitja in sobivanja, je
lepota komunikacije, je sposobnost
poslušanja, videnja in razumevanja, je doživljanje in soustvarjanje.
Kultura je tudi razumevanje in spoštovanje naravnega okolja in tistih
njegovih temeljnih zakonitosti, ki življenje omogočajo tudi človeštvu,«
je v svojem nagovoru dejal Franco
Jurij in dodal, da je kultura tudi skrb
za čisto Reko in ohranitev Škocjanskih jam na Unescovem seznamu
svetovne kulturne in naravne dediščine ter skrb za lipicance.
ročil, kot tudi v čaru pisane besede,
ki jih narekujeta življenje ob Reki in
v Brkinih, vidno pa je predvsem v
kulturi sožitja ob meji.« Ob tem je
poudaril pomen Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, ki ima svojo
izpostavo tudi v Ilirski Bistrici in skrbi
za ljubiteljsko kulturo, katere delovanje je še bolj pomembno v krajih,
ki so oddaljeni od centra.

LITERARNI VEČER V OŠ PODGORA KUTEŽEVO

V OŠ Podgora Kuteževo so v petek,
19. februarja, izvedli literarni večer
z naslovom Pesem nastane zate in
zame. Rdeča nit kulturnega dogodka

je bila povezanost s tem delom Podgore, s Kočanijo.
Tako so se predstavili štirje literati
različnih starosti, poklicev in spola:

V kulturnem programu, ki sta ga z
recitacijami Prešernovih pesmi povezovala Jride Mršnik Poljšak in
Igor Štemberger, so nastopili: mezzosopranistka Janja Konestabo ob
klavisrki spremljavi Damjane Kinkela, pevska skupina Kalina, otroški
pevski zbor OŠ Dragotina Ketteja
pod vodstvom Marte Reberc in
glasbena skupina Romantiki. III

Marina Grilj, Jerica Strle, Simon
Simčič in Tadeja Logar, trije so v
Kočaniji preživeli otroštvo, dva sta
(bila) s službo povezana z dolino
in ljudmi. Pesniki so sproščeno in
odprto spregovorili o sebi, svojem
življenju in ustvarjanju, o svojem
odnosu do pesništva v splošnem ter
brali lastna dela. Poleg njih pa je o
pesnici Maksi Samsa, ki se je domačini še spomnijo – ne nazadnje je na
sami prireditvi utrinek iz njenega
življenja spontano predstavil lokalni
zgodovinar in mislec Franc Poklar –
marsikaj zanimivega in povednega
povedala Anja Hofman, ki se je
pesnici in njenemu delu posvetila
v svoji diplomski nalogi, na podlagi
katere je izšla tudi knjiga. Pogovor z
ustvarjalci, ki ga je povezovala Nataša Ujčič, je z utrinki nastopajočih
mladih učencev in Damjane Kinkela
pred polno dvorano ljudi, pripravljenih sprejeti poezijo, popolnoma
uspel. III N. U.
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Pohvalil je tudi bogato kulturno dejavnost dežele pod Snežnikom, »ki
kulturo doživlja iskreno, ne le pristno, ljudsko, temveč tudi kvalitetno
in prepričano. To je vidno v tukajšnjem razumevanju in v sposobnosti reinterpretiranja ljudskih izročil,
v komunikacijski moči zborovske
ustvarjalnosti ali v novih sodobnih
oblikah posredovanja kulturnih spo-

Nastop ženske pevske skupina Kalina
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DRAGOCENI DOKAZI 500-LETNE
PRISOTNOSTI RIMA PRI NAS (4. DEL)
Steklena vazica iz
Podgraj – 1. stol. n. št.
Kot že nekajkrat v naših prispevkih
je tudi tokrat predmet opisa na videz povsem neznaten, zanemarljiv
ostanek stekleničke v podobi človeške glave izpred 1900 let. Za opis in,
žal, le za risbo posodice smo prvič
zvedeli iz zanimive študije Rimsko
steklo Slovenije priznane arheologinje Sonje Petru, ki je bila objavljena
v Arheološkem vestniku št. 25/1974.
Zaradi zanimivosti objavljamo pod
risbo v izvirniku posebno pripombo
avtorice v zvezi z izvorom in okoliščinami najdbe stekleničke.

NAŠA DED IŠČI NA

Podobno kot že pri pri do sedaj opisanih predmetih pa smo tudi v tem
primeru mi očitno imeli več sreče,
saj smo uspeli ugotoviti tudi podrobnosti in točen kraj najdbe. To je
bilo sicer že dokaj podrobno opisano
v krajevnem Kočanskem vestniku,
št. 7/1998. Po izpovedi nedavno
preminule vaščanke Tine (Martine)
Gržina, po domače Wljanove iz
Podgraj, z dne 5. 6. 1995, je prišlo
do najdbe povsem slučajno, ko so
njeni ožji sorodniki na novo kupljenem vrtu v Podgrajah krčili teren in
pripravljali prostor za zidavo hiše.
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Po njeni preprosti pripovedi naj bi
ob prekopavanju večjega hribčka iz
zemlje in belega kamna »odkopali
človeka in konja, zraven pa je bila
tudi čudna mala nenavadna flajška
v podobi človeške glave in še neke
druge stvari,« o katerih pa ni vedela
podrobnosti. Vse, kar so našli, pa so
oddali župniku v Podgrajah.
Iz pripovedi je razvidno, da je očitno
šlo za prekopavanje grobne gomile
na prostoru, ki je bil že v prazgodovini namenjen pokopu tedanjih
gradiščarjev. V nasprotju s pomisleki
v zgoraj navedenem opisu v krajevnem listu, danes ni več ugibanja, od
kod in zakaj je pred 1900 leti rimska
steklenička končala v tedaj zakotnem zaselku na koncu doline naše
Velke vode. Naše domneve, da je
šlo verjetno za rimsko postojanko
nad vasjo, so bile v veliki meri potrjene ob zaščitnem arheološkem
izkopavanju ob širitvi pokopališča
leta 1998.
Vse sicer kaže, da se stroka ob številnih bogatih najdbah v drugih predelih dežele ni prav posebno zanimala
za stekleni ostanek iz zakotnega, neraziskanega predela naše doline. Po
bogatem izplenu izkopavanj pa, med
drugim, ni več dvoma o
obstoju rimske postojanke
nad vasjo, ki ji je očitno
pripadala grobna gomila.
Človeško okostje pa je,
glede na pridatek konja
(ali bolj verjetno konjske

Arheološka izkopavanja ob širitvi pokopališča v
Podgrajah leta 1998
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Povsem neznan kos figuralno
oblikovane steklene posode
predstavlja steklenička v podobi
glave, za katere vemo le, da je iz
Podgraj pri Ilirski Bistrici. Žal so nam
vse okoliščine najdbe neznane, saj
smo dobili le fotografijo v arhivu
Zavoda za spomeniško varstvo SRS v
zapuščini dunajske centralne komisije
(vir: Sonja Petru, Rimsko steklo
Slovenije, 1974 )

glave), pripisati padlemu poveljujočemu častniku na postojanki, ki mu
je po predpisih službeno pripadal
konj.

Primer grobne gomile

Sicer pa nam rimsko prisotnost
na tem prostoru v obdobju, ki ga
stroka pripisuje nastanku in zakopu
stekleničke, potrjujejo tudi zdaj že
ugotovljene rimske postojanke na
Dolnjem Zemonu nad Il. Bistrico,
na Pasjaku in v Klani. Nastale so
predvsem za zaščito novih cestnih
povezav z na novo osvojenimi pokrajinami na vzhodu po pohodu Oktavijana Avgusta na Japode, predvsem
pa v poznejšem obdobju ob izgradnji rimskega obrambnega sistema
»zapore Julijskih Alp« in vzdrževanju
tamkajšnjih posadk v poznejših stoletjih.
Žal pa je dogajanje iz tega obdobja
pri nas le malo raziskano. Očitne
komunikacijske povezave vzdolž obrobja naše doline in naprej v smeri
Klanjske mlake, preko katere se
vije še dobro viden rimski zid, ki se
od tam preko Trstenika nadaljuje
preko gorskih grebenov nad našo
dolino vse do ljubljanske kotline, v
stroki niso niti omenjene, kaj šele
raziskane. Predstavo o tem, kje je
potekala trasa po dolini, pa si lahko
ustvarimo s pogledom na izsek karte
iz leta 1888, kjer je lepo vidna cesta,
ki je bila zgrajena v poznejšem tisočletju. Ta je z razliko od današnje
potekala od Jablanice naprej, po
prečkanju dolinskega grebena na
Prevalu je mimo današnje vasi Kuteževo dosegala Podgraje, kjer se je
razdelila z enim krakom v smeri rimskega zidu, z drugim pa preko Obrša
in Novokračin na konzularno cesto
Aquileia/Oglej–Tarsatica v jelšanski
kotlini. Bila je dodatno zavarovana s

stolpom nad Jablanico na prostoru,
kjer je bil v novejši dobi zgrajen srednjeveški grad, in z manjšo postojanko nad Vikrnikom, kjer je bila v
naslednjem obdobju zgrajena cerkvica Sv. Katarine.
Ali ni presenetljivo, kaj vse je zajeto
v nemem pričevanju izgubljene,
okrušene male stekleničke izpred
1900 let! III Franc Poklar
Uporabljeni viri:
• Sonja Petru, arheol.: Rimsko steklo Slovenije, Arheološki vestnik,
št. 25/1974, Narodni muzej Ljubljana.
• F. M.: Primer rimske steklene vazice, Kočanski vestnik št. 7/1998,
št. 8/1998, št. 20/2003.

Arheologi v Podgrajah

• Patricija Bratina, dipl. arheolog:
Poročilo o rezultatih izkopavanja
v Podgrajah, Varstvo spomenikov
št. 38/99–2001.
• Dragotin Česnik: Zemljevid Postojinski okraj (1889), v Postojinsko
okrajno glavarstvo, 2003.
• Luigi Foscan: I castelli del Carso
medioevale, Trst, 1985.
• Fotografije iz foto arhiva avtorja
prispevka.

Upokojenkam in vsem
ženam naše občine iskreno
čestitamo ob

8. marcu,
dnevu žena

Zemljevid iz leta 1888 prikazuje tedanjo cesto Il. Bistrica–Podgraje po nekdanji
rimski trasi (označeno z rdečo), Vir: Dragotin Česnik: Zemljevid Postojinski okraj

Društvo upokojencev
Ilirska Bistrica
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NAŠA DED IŠČI NA

in želimo veliko dobrega
počutja
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Za HVALA ni nikdar prepozno
Kako hitro čas beži, se običajno zavemo šele takrat, ko se v našem
vsakdanu oglasi spomin, tisti spomin, ki nam je doživete dogodke
položil v podzavest, jih pokril s prozorno tančico, a jih vsakokrat spremeni v plamen, če le priložnost tako
nanese.
Tudi Društvo diabetikov Il. Bistrica
ima precej dolg spomin. Začetek je
opremljen z datum 14. 12. 1994 in
nazivom Društvo za boj proti sladkorni bolezni Ilirska Bistrica. 12.
12. 2009 smo praznovali 15-letnico
delovanja. Koliko pomembnih, zahtevnih korakov, dejanj, druženj je
bilo opravljenih v tem času, je težko
povedati, še težje pa našteti. Bilo
jih je ogromno. Nič ni prišlo samo
od sebe in za vsakim dejanjem
stoji oseba z imenom in priimkom.
V vsakem dejanju je delček osebe,
ki je začutila, kaj ljudje s sladkorno
boleznijo čutijo in potrebujejo, in je
bila pripravljena pomagati, dati del
sebe. Nekatera dejanja so opazna,
druga ostanejo prikrita, a vsa so zelo
pomembna in si zaslužijo priznanje
posameznika in družbe.
Prednovoletno praznovanje je bila
priložnost, da se vsem tem zvestim,
delovnim rokam zahvalimo za njihov

prispevek pri ustanovitvi, razvoju in
napredku DDIB. Predsednik društva
Ivan Bergoč je tako podelil 11 članom društva plaketo z listino ZDDS
(3 bronaste, 5 srebrnih in 3 zlate),
OŠ Antona Žnideršiča pa zahvalo
za uspešno izvedbo 10. državnega
tekmovanjua v znanju o sladkorni
bolezni leta 2008. Zahvalno listino
ZDDS je prejel spec. int. med. Krste
Milevski, dr. med., za sodelovanje
in pomoč pri ustanovitvi društva,
ter Občina Ilirska Bistrica za bogato
finančno podporo in pomoč pri pridobitvi društvenih prostorov.

sreča ni pod palcem zaklad ... sreča
je, če se delo dobro opravi in če
imaš nekoga rad ...« Tako kot pesnik
sem tudi sama prepričana, da ni vse
v materialnem bogastvu, ampak da
je največje bogastvo človek sam.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke
in voščilo z željo, da jim ne bi zmanjkalo delovne moči in da bi še naprej
tako radodarno poklanjali svoj čas in
dobro voljo. III Zofi

Pesnik Tone Pavček je zapisal: »...

Vsem svojcem, partnerjem in drugim občanom, ki ste nas v februarju iskali po telefonu in pri tem
imeli težave, se iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

VABILO NA PREDAVANJE
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V zadnjih letih se vse bolj pogosto srečujemo z bakterijo MRSA.
Kratica skriva izraz za bakterijo (Staphylococcus aureus), ki je postala odporna na večino antibiotikov, zato je potrebno v zdravstvu in sorodnih
panogah stalno skrbeti za ukrepe, ki čim bolj zmanjšujejo njen prenos.
Gotovo se je že veliko občanov posredno ali neposredno srečalo z njo, ali
pa vas zanimajo odgovori na vprašanja:
• Ali bakterija lahko vpliva na moje zdravstveno stanje?
• Kaj lahko storim, da preprečim njen prenos?
• Ali grem lahko na obisk k bolniku z MRSA?

Odgovore boste dobili na predavanju, ki ga bo
v sredo, 10. 3. 2010, ob 17. uri,
v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
vodila dr. Viktorija Tomič,
priznana strokovnjakinja za to področje iz bolnice Golnik.
Lepo vabljeni!
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
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OPRAVIČILO

Zamenjali smo telefonsko centralo, ki ni navadna centrala, pač
pa vključuje tudi bolniški klicni
sistem, zato je vzpostavitev normalnega delovanja trajala dalj
časa. Žal lahko še vedno pride do
motenj, a upamo, da bo teh čim
manj in jih bomo v čim krajšem
času odpravili.
Hvala za razumevanje!
Nove telefonske številke naš centrale so:
05/71 40 800,
05/71 40 830 – odzivnik,
05/71 40 835,
05/71 40 839 – faks.
Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica

ŠTUDENTJE POSKRBELI ZA PESTRO
PUSTNO DOGAJANJE
Nori februar oziroma tako imenovani pustni mesec so s pestrim dogajanjem obeležili tudi v bistriškem
Klubu študentov.
Za vse dijake je bila v soboto, 6. februarja, organizirana predstavitev
fakultet. Vsekakor izredno koristen
in izčrpen dogodek, na katerem so
svoje izkušnje in zgodbe predstavili
in delili študentje posameznih fakultet in smeri, je bil zagotovo dober
vir informacij za številne prisotne
maturante, ki bodo letos zapustili
srednješolske klopi in se podali na
nove izobraževalne poti.

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

nastopili Pika Nogavička, umetniško
gibalna skupina in aktivistke Kluba
študentov, je celotno dogajanje popestrilo plesno rajanje in sladkanje
s pustnimi dobrotami. Malim nadebudnežem so omogočili izdelovanje
najrazličnejših pustnih mask, v kozmetičnem kotičku so jih našemili,
nato pa v fotokotičku poslikali ter
vsem staršem posredovali fotografije njihovih malčkov. Živ-žava se je
udeležilo ogromno lepih in domiselnih mask. Vzdušje in energija otrok
je tako prispevala k še enemu izmed
zelo uspelih projektov, na katerega
so bistriški študentje lahko ponosni.
KŠIB je tako rekoč vsak teden poskrbel za novo dogajanje, vse pozornosti pa že usmerja na prihajajoče
projekte, ki bodo, glede na obljube,
še bolj glasni, nori in nepozabni. V
zadnjih dneh februarja, med zim-

Vsem ženskam ob njihovem prazniku poklanjamo
šopek oranžnih tulipanov!
Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica

skimi šolskimi počitnicami, smo pripravili športni dan na Sviščakih, v
prvem tednu marca se bo v ljubljanskem K4 zgodila tradicionalna Brkinska fešta (4. marec), takoj naslednji
dan pa bo v Knjižnici Makse Samsa
potekalo potopisno predavanje o
Madagaskarju (5. marec).
Kljub zgoraj omenjenim dogodkom,
ki so namenjeni širši javnosti oziroma vsem občanom, Klub študentov Ilirska Bistrica še vedno vabi k
včlanitvi vse dijake in študente, saj
bodo s svojim članstvom deležni
številnih ugodnosti in popustov,
tako pri tiskanju, vezavi in kopiranju
študijskega gradiva kot tudi pri vstopnicah na različnih dogodkih.
Vabljeni torej k druženju, klepetu
oziroma obisku klubskih prostorov
na Jurčičevi 1, v času uradnih ur, in
sicer vsak petek med 19. in 21. uro
ter vsako soboto med 10. in 12. uro.
Vse informacije, aktualni dogodki in
novice so zbrane na spletni strani
www.ksib.si in na Facebook profilu.
III Doris Komen

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

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010
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Že v začetnih februarskih dni so tudi
v Kšibu stekle priprave za pustno
dogajanje, ki je zaznamovalo mesec februar. V nedeljo, 7. februarja,
so torej aktivisti v svojih klubskih
prostorih organizirali pustne ustvarjalne delavnice, kjer se je izdelovalo
maske ter sladkalo s pustnimi dobrotami. Delavnice so zaradi svojega
pustnega vzdušja in izjemno zanimivih idej za ustvarjanje pritegnile
veliko udeležencev. Svoje umetniške
navdihe je skupaj z aktivisti delilo 30
obiskovalcev, ki so s svojimi izdelki
povsem oživeli klubske prostore in
logotip
napovedali prihajajoče se pustno
veselje.
Višek celotnega februarskega dogajanja je bila zagotovo pustna
sobota, ko so Kšibovci prevzeli organizacijo pustnega ŽIV-ŽAVA. Pod
šotorom pri Gimnaziji so za najmlajše, pa tudi vse mlade po srcu,
pripravili pestro dogajanje. Poleg
zabavnega programa, v katerem so
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S punčko iz cunj
rešujemo življenje
V vrtcu Pregarje smo zelo delovno začeli novo leto. Lotili smo se projekta PUNČKA IZ CUNJ – RDEČA KAPICA.
Za ta projekt smo se odločili, da rešimo življenje enemu
otroku. Izdelali smo dve punčki, eno pošljemo na UNICEF
(za prodajo), druga pa bo potovala od otroka do otroka.
Ob začetku projekta nas je v vrtcu obiskala Rdeča kapica. Odločili smo se, da izdelamo prav njo ter se o njej
in z njo pogovarjamo. Postopno je nastajala, otroci so jo
ustvarjali na svojem osnutku, vzgojiteljici pa na pravih
punčkah iz cunj.
V naši skupin praznujemo rojstni dan vsakega otroka,
zato smo praznovali tudi rojstvo naše Rdeče kapice. V
času nastajanja naše punčke iz cunj smo poslušali pravljico o Rdeči kapici, jo dramatizirali, se naučili pesmico,
naredili pravljično sceno … V petek, 29. 1. 2010, smo se

naši mladi in najmlajši

METULJČKI SPOZNAVAMO
POKLICE
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UTRINKI IZ VRTCA ANTONINA
V vrtcu Antonina se je februar začel z lepim praznikom,
svečnico, ki smo ga obeležili s prižiganjem lučk, ki so jih
otroci izdelali sami. Zapeli smo pesmice in se pogovorili,
kdaj smo lučke in kdaj bučke.
Pred kulturnim praznikom sta vzgojiteljica in pomočnica
otrokom pripravili lutkovno igrico Dobri snežak, v Domu
na Vidmu pa smo si ogledali lutkovno predstavo Šivilja
in škarjice. Otrokom sta bili obe predstavi všeč in so ju
pozorno spremljali.
Tudi na pustovanje nismo pozabili. Bilo je posebej igrivo
in veselo. Plesali smo pod maskami, peli in se zabavali,
na koncu pa se posladkali še s krofi, kot je navada za
pust.
Zdaj smo začeli s pripravami na nov velik praznik in izpolnjevanje prav posebnih nalog v postnem času. III Otroci
in vzgojiteljici s. Marjetka in Sandra
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pred učenci in učitelji naše šole predstavili z dramatizacijo in tako zaključili naše projektno delo Punčka iz cunj
– Rdeča kapica. III Otroci iz vrtca Pregarje z Romano in
Anito
V letošnjem vrtčevskem letu sva se s sodelavko odločili,
da bova dali v naši skupini večji poudarek sodelovanju s
starši. Tako sva povabili starše, da nam predstavijo svoj
poklic ali hobi. Nekatere starše smo obiskali kar na delovnem mestu (v trgovini, banki, lekarni), nekateri pa so
nas obiskali v vrtcu (Uroš Dimnik, ki je predstavil poklic
poštarja, in Andrej Bergoč, ki nam je predstavil svoj hobi,
obdelavo lesa).
V vrtcu smo se tudi zabavali ob igri vlog. Igralnico smo
spremenili v trgovino, lekarno, modno pisto, šivalnico,
frizerski salon, zdravniško ordinacijo, restavracijo … V
pustnem času pa smo se prelevili v čisto prave peke. Pekli smo kruh, krofe in druga pustna peciva. Našo pekarno
smo poimenovali Pekarna Mišmaš.
Ker so nam bile dejavnosti zelo zanimive, smo se odločili, da v mesecu marcu povabimo še naše stare starše.
Ti nam bodo prav tako lahko predstavili svoj poklic, hobi
ali pa nam kaj zapeli, prebrali pravljico, nas pospremili
na sprehodu ali pa se z nami preprosto igrali. Veselimo
se novih dogodivščin, ki so pred nami. III Vesna Rutar,
OŠ Antona Žnideršiča, enota vrtec

GRELA NAS JE AFRIKA

Maškare Kettejeve šole
poživile mestne ulice

Otroci so domov odnašali lutke – zamorčke, ogrlice iz
barvitih slamic, živali iz papirja in kar niso pustili, da vzamemo s stene velik plakat, na katerem je žarelo sonce,
palme, afriške hiše in deček Juri Muri. Res nas je ogrela,
če ne z žarki, pa z barvami in zvokom, ta Afrika. III VVE
pri OŠ Podgora Kuteževo, oddelek Petelinčki
Na pustni četrtek, 11. 2. 2010, smo učenci predmetne
stopnje OŠ Dragotina Ketteja izpeljali pustno obarvan
tehniško-gospodinjski dan. Učenci od 6. do 8. razreda
smo lahko izbirali med tremi delavnicami: izdelava pustov ali preprostih glasbil ali papirnatega cvetja, kjer so
nam prijazno pomagale članice Turističnega društva Ilirska Bistrica.
Učenci 9. razreda so se preizkusili v gospodinjskih spretnostih. V prvih dveh šolskih urah so spekli več vrst slastnega kruha po receptih svojih babic, nato pa so se po
šoli razširile vonjave pustnih krofov, flancatov in mišk.
Na pustni torek, praznik vseh praznikov, smo se vsi
učenci zjutraj zbrali v telovadnici, kjer smo gostili škoromata iz Hrušice ter skupino vrbiških in pregarskih šem.
Ogledali smo si še filmske posnetke tradicionalnih mask
iz ostalih slovenskih krajev ter spoznali njihovo sporočilo
skozi stoletja: spet prebujati in priklicati življenje.
Po malici smo se kljub sneženju našemljeni sprehodili po
Trnovem in Bistrici in za konec pred šolo naše puste zažgali, tako kot velevajo stari pustni običaji. III Učenci OŠ
Dragotina Ketteja

PUSTNO RAJANJE NA OŠ KNEŽAK
Pust je priložnost, ko se lahko vsak izmed nas prelevi v
nekoga drugega in si pri tem da duška na različne načine.
In prav pust nam daje možnost, da lahko tudi otroci šolski dan preživijo malo drugače.
Na OŠ Toneta Tomšiča Knežak smo pustni torek začeli
s spoznavanjem pustnih mask, običajev na Bistriškem.
Gospa Milojka Primc nam je ob slikovnem gradivu predstavila dogajanje na pustnem karnevalu v Ilirski Bistrici.
Sledilo pa je pravo pustno rajanje. Vsi smo se našemili in
se kljub snegu sprehodili skozi Knežak in Bač ter se tako
predstavili še domačinom. Nekateri so nam pomahali
skozi okno, marsikdo pa si nas je ogledal še od blizu. Za
zaključek smo vse maškare še zaplesale in se po razredih
predstavile ostalim.
Tako nam je pust minil v prijetnem vzdušju. Z veselim

rajanjem smo za tisti dan pregnali zimo, saj je sneženje
po našem sprevodu ponehalo. Kmalu pa bomo videli, ali
smo zimo za letos zares pregnali. III Martina Samsa
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010
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Ljudje smo pač takšni, da si vedno želimo tisto, česar ni.
Po mrzlih dnevih smo v vrtcu iskali rumene barve, se
ozirali v nebo in čakali na sončne žarke. Ptice so neprestano obiskovale ptičje hišice s hrano, kukali smo skozi
okna in se domislili.
V Afriko bo treba! Tam je sonca še preveč. In tako se je
začelo s pravljico »Juri Muri v Afriki«.V naslednjih dneh
so se vrstile dejavnosti, ki so se nanašale na temo Afrika.
Zbrali smo različne materiale (maske, vaze, lesene
sklede, nakit, rute …), knjige, slike, okušali arašide, dateljne, ananas, poslušali pravo afriško glasbo in se naučili
pesmico Pagayer.
Ugotovili smo, da je Afrika zelo velika celina s številnim
prebivalstvom in da ti ljudje živijo na prav poseben način. In ko ni dolgo dežja, ga zamorčki s plesom in glasbo
prikličejo. Zavili smo se v pisane rute, okrog vratu obesili
ogrlice, ki so nastale ob eni izmed dejavnosti, in se prepustili zvoku džembe. V začetku ni bilo lahko, saj smo vajeni drugačne glasbe, nato pa so iz nas izvirali pravi mali
korenjaki dežele Afrike.
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PUSTNO RAJANJE V KNJIŽNICI
V mesecu februarju je bilo v knjižnici zelo pestro. Knjižnica Makse Samsa je tudi letos v mesecu kulture in
pustnem času poskrbela za druženje otrok. 9. februarja smo organizirali pustne delavnice za otroke. Otroci
so s pomočjo knjižničark izdelovali pustne maske, ki so
jih nato veselo odnesli s seboj domov. Na pustni torek
smo v knjižnici pripravili pustno obarvano pravljično
urico. Otroci in pravljičarki so bili na ta dan preoblečeni
v pisana pustna oblačila. Prisluhnili smo pripovedovanju
pravljice Kurent, reševali uganke, poslušali pravljico o čarovnici Zmrdi, pustno rajali, na koncu pa smo se vsi skupaj posladkali še s slastnimi krofi. V mesecu kulture pa
so lahko šolarji v knjižnici obudili tudi spomin in razširili
svoje znanje z reševanjem kviza na temo »France Prešeren – prijatelj otrok«.
Na oddelku za odrasle so si mimoidoči lahko ogledali
razstavo fotografij pustne povorke iz leta 2009 ter pusta
pred leti, ki so jo pripravile članice Turističnega društva

Ilirska Bistrica. Na ogled je bila tudi zelo zanimivo razstava »Vrbišće šjme«. Razstavljene so bile obrazne maske - larfe, hudič, cupranca in lovec. Za sodelovanje pri
razstavi se zahvaljujemo Kulturno turističnemu društvu
Vrbišće šjme iz Vrbice. III Knjižnica Makse Samsa
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V knjižnici poskrbeli za aktivne in zabavne počitnice

37

V počastitev meseca kulture, ki ga obeležujemo
v februarju, so osnovnošolci lahko reševali kviz
»Prešeren – prijatelj otrok«. Eden izmed reševalcev tega kviza bo tudi knjižno nagrajen. V
času šolskih počitnic so v knjižnici 23. februarja potekale
lutkovne delavnice, na katerih so si otroci nižjih razredov osnovne šole najprej ogledali predstavitveni film
o izdelovanju lutk. Ostali čas delavnic pa smo zapolnili
z izdelovanjem različnih lutk iz blaga. Otroci so izdelali
medvedke, zajčke, mucke, palčke, Sneguljčico ... Bolj domiselni pa so si izdelali lutko po lastni želji. Pri izdelovanju so bili otroci tako navdušeni in vestni, da nam je čas
prehitro minil, zato smo naše druženje podaljšali, dokler
nismo porabili ves pripravljen material, katerega pa ni
bilo malo. Za zaključek so se nekateri otroci tudi preizkusili v igri z ročno izdelanimi lutkami.
V sredo, 24. februarja, smo se ob 16.30 zbrali na pravljično ustvarjalni urici za predšolske otroke. V uvodu
smo prisluhnili pravljici o zmaju, potem pa smo se zavzeto lotili ustvarjanja.
Otroci so ustvarili dva izdelka, prečudovitega zmaja iz
pravljice in rožico na palčki, da bi z njo priklicali pomlad.
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Otroci so veseli in srečni odhajali domov ter si zaželeli,
da bodo kmalu spet prišle počitniško ustvarjalne pravljice. Za pomoč pri izvedbi pravljično ustvarjalne urice
se zahvaljujemo Tjaši Stranšček.
Tudi v četrtek, 25. februarja, smo v Knjižnici Makse
Samsa pripravili počitniško delavnico, tokrat za učence
druge in tretje triade. Sprehodili smo se med policami
za mlade bralce in si na stojalu za nove knjige izbrali
nekaj knjig. Kot pravi mladi raziskovalci in literarni kritiki smo ocenjevali knjige, spoznali njene ustvarjalce ter
jih skušali na čim bolj zanimiv način predstaviti mladim
bralcem. Delavnico smo zaključili s predstavitvenim plakatom, ki smo ga postavili na ogled na oddelku za mlade
bralce.
Pri vseh počitniških dejavnostih so sodelovala in pomagala tudi dekleta iz Gimnazije Ilirska Bistrica v sklopu obveznih izbirnih vsebin. Tudi njim se lepo zahvaljujemo. III
Vlasta, Tamara in Katarina

ROGATI GORSKI BRUSNI KAMEN
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NEMŠKA IGRA
S KARTAMI

NEGOVALEC
NOG

PREDPRAŽNIK

1

PLANOTA MED
BOSNO IN
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10
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KNJIGA O
ASKEZI

Rešitev nagradne križanke
pošljite na naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, s pripisom
»nagradna križanka«,
najkasneje do 20. marca
2010.
Podelili bomo 3 nagrade, ki
jih podarja KGZ Cerknica,
Agrocenter Žabovca.

JUNIOR

IME
HUMORISTA
JURIČA

LITERARNA
BODICA

SESTAVIL:
DIMITRIJ GRLJ

DEL AVTOMOBILSKEGA
PODVOZJA

SMELOST

STARA, VEČKRAT
POSLUŠANA
POPEVKA

5

… VELIKI
SLOVANSKI BOG
ŽIVINE

2
POVEČANJE
SLIKE

4
PRIPADNIK
OBROV

VIŠJI,
RAVEN SVET

GORAN
JAGODNIK
LIRIČNO
RAZPOLOŽENJE

LOVČEV ULOV

KOLOIDNA
RAZTOPINA

DLAKASTA DIVJAD

9
USEDEK,
SEDIMENT

KDOR IZDELUJE
MASO

SOPROGA

8
REKA ENNS
PO SLOVENSKO

IME
PEVCA
SLAVICE

Geslo prejšnje nagradne
križanke: DOM NA VIDMU
Med prispelimi pravilnimi
rešitvami smo izžrebali tri
nagrajence, ki prejmejo
spominke – ročna dela
domače obrti:
• SONJA ROLIH, Podgrajska 40, 6250 Ilirska
Bistrica
• IRENA TOMAŽIČ, Gabrk
2 A, 6243 Obrov in
• KAJA BOŠTJANČIČ,
Ulica 7. maja, 6250
Ilirska Bistrica.
Nagrade lahko prevzamete
v prostorih uredništva Bistriških odmevov, Gregorčičeva 2, Il. Bistrica (Dom
na Vidmu). Prosimo, da
predhodno pokličete po
tel. št. 051/341 133.
Nagrajenkam čestitamo!

7
KOZJI SAMEC

PRESTOLNICA
GRČIJE

11

INDIJSKI FIZIK,
NOBELOVEC
1930

Rešitve križanke Bistriški
odmevi št. 21:
konektor, uživalka, lunapark, tla, raka, ij, kraj, vera,
red, anand, na, titoizem,
ona, raca, ranker, oklep,
atila, lonec, arosa.

V prazna polja vpišite geslo
tokratne nagradne križanke.
1

2

3

9

10

11

4

5

6

7

8

AGROCENTER ŽABOVCA
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica
tel.: 05 711 81 80
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NAGRADNA KRIŽ ANKA

BISTRIŠKI
ODMEVI
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KAJ

KJE

Potopisno predavanje: Madagaskar s Tanjo
Volk

KDAJ

KDO

INFO

Knjižnica Makse Samsa Ilirska 5. marec ob 18.00
Bistrica

KŠIB in Knjižnica Makse
Samsa

05/714 41 88

Ženska ženski: ženske in glasba

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

6. marec ob 18.00

Društvo prijateljev mladine
Ilirska Bistrica

Dobrodelni koncert »Iz srca za srce«

Telovadnica OŠ Antona
Žnideršiča

7. marec ob 17.00

KD Nostalgija

Osnovni tečaj fotografiranja

Teles, Vilharjeva 35, Il.
Bistrica

11. marec ob 20.00

Foto klub Sušec

04/616 411
041/333 177

Otvoritev razstave in predstavitev starih vrst
fižola

Knjižnica Makse Samsa Ilirska 11. marec ob 18.00
Bistrica

Kmetijski krožek OŠ
Dragotina Ketteja in
Knjižnica Makse Samsa

040/919 396
Tamara Urbančič

Debatno srečanje: Sokolski dom bi morali
porušiti

Knjižnica Makse Samsa Ilirska 12. marec ob 18.00
Bistrica

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

05/714 41 88

Koncert pevskih zborov Primorska poje

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

13. marec ob 20.00

KTŠD Tabor Kalc 1869
Knežak in JSKD Il. Bistrica

041/804 920
Andrej Novak

Gledališke predstave za otroke: Kralj v
časopisu, Dva prašička in zeljna pita, Matilda

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. marec od 9.00 do 14.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Ustvarjalne delavnice za otroke

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

18. marec od 17.00 do 19.00 KD Tuščak Bač

Pohod »Pozdrav pomladi«

iz Šembij na Ratečevo Brdo

20. marec ob 10.00

Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica

05/711 21 32
Andreja Rebec

Gledališka predstava, komedija »Čas za
Dom na Vidmu,
spremembo«, nastopajo: Branko Đurić, Alenka Ilirska Bistrica
Tetičković in Jernej Kuntner

20. marec ob 20.00

Studio Lazarus organizacija
dogodkov

040/306 981
Nataša Žitko

Prireditev s predstavitvijo knjige Brkinske
stezice

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

21. marec ob 18.00

Folklorna skupina Brkini

041/280 276
Peter Filipčič

Revija občinskih pevskih zborov Naša pomlad

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

24. marec ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Otvoritev slikarske razstave Jožeta Šajna

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

25. marec ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Gledališka predstava Zvezde na jutranjem
nebu

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

26. marec ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Koncert : Andrej Šifrer

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

28. marec ob 18.00

Madd d.o.o.

040/832 244
info@madd.si

Prireditev »Na čajanko pod Tuščak«

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

28. marec ob 18.00

KD Tuščak Bač

Šolanje psov

vadbišče Črne njive

vsako nedeljo ob 10.00

Kinološko društvo Ilirska
Bistrica

041 714 386
Marko Šenkinc

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

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

K R V O D A JA LSKO A KCI JO
napovednik

V SREDO, 31. MARCA 2010
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OD 7. DO 13. URE V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
Prosimo, če s seboj prinesete osebni dokument.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2010

