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Predstavniki Direkcije RS za ceste (DRSC),
ki so ilirskobistriškim občinskim svetnikom predstavili terminski plan in financiranje izgradnje obvoznice oz. preložitvene
ceste mino središča mesta , so zatrdili, da
naj bi z izgradnjo krožišča pri Mikozi - ta
predstavlja prvo fazo gradnje - začeli še
letos, dokončali pa naj bi ga leta 2011. V
sklopu druge faze (2011-2013) bodo od-

uspešni mladi
glasbeniki

pravili cestno povezavo med železniškim
prehodom čez Gubčevo ulico in zareškim
mostom, ki deli območje tovarne Lesonit
na dva dela, in jo prestavili nekoliko nižje,
tretja faza (2013-2015) pa zajema ureditev glavne trase z izgradnjo novega železniškega nadvoza pred Mikozo. Promet
naj bi po novi cesti stekel predvidoma
leta 2015.

uvodnik
Mesec marec je tako rekoč ženski mesec, saj sta v njegovem
koledarju kar dva praznika,
posvečena ženskam – 8. marec, mednarodni dan žena, in
25. marec, ki je posvečen vsem
mamam. Tudi v naši občini se
je odvilo kar nekaj prireditev v
znamenju teh dveh praznikov.
Društvo prijateljev mldine vsako
leto na praznik žensk pripravi
prireditev Ženska ženski, na OŠ
Kuteževo so vsem ženskam in
mamam posvetili prireditev Podarimo pesem, praznik žensk pa
so obeležili tudi z dobrodelnim
koncertom Iz srca za srce, na katerem so bistriške glasbene skupine zbirale sredstva za bistriško
enoto Varstveno delovnega centra Koper.
Marec pa ni prinesel samo cvetja in pomladi, ampak tudi višje
cene komunalnih storitev, ki
bodo na območju ilirskobistriške občine začele veljati predvidoma s prvim majem. Mogoče
pa nas bodo šele občutno višje
cene vode in smeti prisilile, da
o teh življenjsko nujnih rečeh
začnemo razmišlati drugače. Da
jih ne jemljemo kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar se nas
ne tiče, saj bo nekdo nekje pač
že poskrbel za to, da bo iz pipe
vsak dan pritekla pitna voda in
nam pred hišo ne bo smrdelo.
Pa srečno!
Katja Kirn,
odgvorna urednica
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OBVOZNICA MIMO SREDIŠČA MESTA LETA 2015
Z izgradnjo krožišča pri Mikozi, ki
predstavlja prvo fazo gradnje t.i.
obvoznice oz. preložitvene ceste
mino središča mesta, naj bi začeli še
letos. Tako so zatrdili prddstavniki
Direkcije RS za ceste (DRSC), ki so
ilirskobistriškim občinskim svetnikom predstavili terminski plan in financiranje izgradnje ceste. Promet
pa naj bi po novi cesti stekel predvidoma leta 2015.

Predstavniki Direkcije RS za ceste so občinskim svetnikom predstavili terminski
plan izgradnje obvoznice

nekaj čez 13 milijonov evrov, od tega
naj bi DRSC financirala okrog 10,2
milijona evrov, Občina Ilirska Bistrica
2,5 milijona evrov, družba Lesonit pa
naj bi prispevala 272.000 €. V državnem proračunu je za izvedbo 1. faze
bistriške »obvoznice« v letošnjem
letu namenjenih 150.000 €, do sedaj pa naj bi za urejanje dokumentacije porabili 590.000 €. »Izdelan je
že projekt za pridobitev grdbenega
dovoljenja, trenutno pa še potekajo
postopki za odkup zemljišč in iskanje
nadomestnih lokacij za štiri objekte,
ki so predvideni za rušenje,« je pojasnil vodja sektorja za investicije
na DRSC Tomaž Willenpart. Trenutno usklajujejo sporazum o sofinanciranju med DRSC in Občino, ki
bo zagotovila sredstva za pločnike,
komunalno infrastrukturo, javno
razsvetljavo in podobno. Sporazum
bodo svetniki najverjetneje obrav-

vabita

na razstavo na temo

PRAZNOVANJE VELIKE NOČI
ki bo v vaškem domu Gornji Zemon
od 2. do 4. aprila 2010, od 10. do 19. ure.
Otvoritev razstave bo v četrtek, 1. 4. 2010, ob 17. uri
v prostorih vaškega doma Gornji Zemon.
Popestril jo bo krajši kulturni program.
Vabljeni tudi na velikonočno delavnico na temo barvanje pirhov in
velikonočni aranžmaji, ki bo v soboto, 3. 4. 2010, ob 10. uri.

Vljudno vabljeni!

navali na aprliski seji. Takoj ko bo
podpisan, pa bodo objavili razpis za
izbor izvajalca del. »Vsekakor pa je
državni proračun tisti, ki bo narekoval tempo dela. Za sredstva se bo v
prihodnjih letih treba gotovo še boriti,« je dejal Willenpart.
Svetnike je najbolj zanimalo, zakaj
v projekt ni zajeta tudi razširitev
zareškega mostu. »Ta most, čez katerega prehaja ves tranzitni promet
iz Hrvaške, je ozko grlo, kjer se dva
tovornjaka ne moreta srečati, zato je
nujno potrebna rešitev,« je opozoril
podžupan Vladimir Čeligoj. Predstavniki DRSC so obljubili, da si bodo
most ogledali in če bodo ugotovili
nepravilnosti, bodo tudi začeli postopek za sanacijo.
Veliko pomislekov pa je bilo tudi
glede časovnega načrta izgradnje, ki
zaključek gradnje ceste predvideva
šele leta 2015, do takrat pa se bo,
zlasti če bo medtem Hrvaška vstopila v EU, promet še občutneje povečal. Willenpart je pojasnil, da bo
ta cesta razbremenila zgolj promet
skozi središče mesta, težav s povečanjem tranzitnega prometa pa ne
bo rešila. Edina rešitev bi bila izgradnja avtoceste, je poudaril. Tudi župan Anton Šenkinc je dejal, da je to
zgolj vmesna rešitev, s katero se bo
razbremenilo promet skozi center
mesta, kar pomeni predvsem večjo
prometno varnost prebivalstva. »Interes za izgradnjo te ceste vsekakor
je, saj se zavedamo, da avtoceste na
tem območju v naslednjih 10 letih
zagotovo še ne bo. Ves tranzitni promet bi tako tudi po vstopu Hrvaške
v EU še naprej prehajal skozi center
mesta, kar pa bi bilo nevzdržno za
prebivalce,« je pojasnil župan. III
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AKTUALN O

O gradnji bistriške obvoznice, ali bolje rečeno razbremenilne ceste, se
govori že devet let. Postopek je začel teči že leta 2001, državni lokacijski načrt za prestavitev dela glavne
ceste G1-6 na ulico Nikole Tesle pa
je bil sprejet julija 2006. Na DRSC
obljubljajo, da bodo z izgradnjo začeli v letošnjem letu. Gradnja ceste
v dolžini 2,5 kilometra je predvidena v treh fazah. Najprej pride na
vrsto ureditev krožišča pri Mikozi, ki
naj bi bilo dokončano leta 2011, v
sklopu druge faze (2011-2013) bodo
odpravili cestno povezavo med železniškim prehodom čez Gubčevo
ulico in zareškim mostom, ki deli območje tovarne Lesonit na dva dela,
in jo prestavili nekoliko nižje, tretja
faza (2013-2015) pa zajema ureditev
glavne trase z izgradnjo novega železniškega nadvoza pred Mikozo. Dela
zajemajo tudi ureditev nivojskega
prehoda Gubčeve ulice s hodnikom
za pešce in ukinitev cestnega prehoda čez železnico pri avtobusni
postaji z izgradnjo nadomestnegea
podhoda za pešce in kolesarje.
Vrednost celotne investicije znaša
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NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Za obračun stroškov komunalnih
storitev na območju ilirskobistriške
občine se bodo začele uporabljati
nove cene, ki poleg vodarine, kanalščine, stroška ravnanja z odpadki in ostalih prispevkov, po
novem vključujejo še omrežnino, ki
je namenjena investicijskemu vzdrževanju in vlaganju v komunalno
infrastrukturo. To pa pomeni, da se
bo znesek na položnici za štiričlansko družino v mestu Il. Bistrica povečal iz sedanjih 42 € na približno
73 € mesečno, v ostalih naseljih
pa bo znesek odvisen od zgrajene
infrastrukture. Nove cene se bodo
začele uporabljati predvidoma s 1.
majem oz. po tem, ko bo Komunalno podjetje pridobilo soglasje
ministrstva za okolje in prostor.
Zneski na položnicah pa bi bili še
višji (za štiričlansko družino bi znašal
skoraj 85 €, kar bi pomenilo 103 %
povišanje cene), če ne bi občinski
svetniki na predlog župana in občinske uprave dvignili roke za subvencioniranje polovice stroškov omrežnin
za vodo, kanalščino in ravnanje z
odpadki. Nove cene in z njimi povezane podražitve komunalnih
storitev so namreč posledica spremembe slovenskih računovodskih
standardov, ki je s prvim januarjem
letošnjega leta vso javno infrastrukturo prenesla na občine kot ustanoviteljice in lastnice javnih podjetij, ki
bodo po novem infrastrukturo dobila v najem.

Novi prispevki in višje cene
Nov pravilnik za oblikovanje cen
komunalnih storitev predvideva,

da uporabniki storitev plačajo skozi
ceno vse stroške, ki nastanejo pri izvajanju posameznih storitev. Občina
oz. lokalna skupnost lakho subvencionira samo omrežnino, torej tisti
del cene, ki se nanaša na uporabo
javne infrastrukture, in sicer samo
v višini do 50 %, s tem da v naslednjih letih to subvencijo zmanjšuje
za 5 % na leto. Do subvencije pa so
upravičeni samo tisti uporabniki, ki
ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
torej gospodinjstva, javni zavodi in
podobno. Omrežnina oz. vzdrževalnina se bo tako obračunavala za vse
komunalne storitve, namenjena pa
bo vzdrževanju in vlaganju v komunalno infrastrukturo (vodovodno
in kanalizacijsko omrežje). Strošek
omrežnine bo bremenil vse odjemalce enako, ne glede na količino
porabljene vode, odvisen bo le od
velikosti priključka.

Tako bo omrežnina za najmanjši
vodomer DN 13 mesečno znašala
za vodo 5,47 €, za kanalščino 6,3 €
in za čiščenje odpadnih voda 2,6 €,
za stroške javne infrastrukture za
ravnanje z odpadki pa bo treba mesečno odšteti 1,23 € na osebo. Vendar bodo s 50 % subvencioniranjem
cene ti zneski prvo leto za polovico
nižji. Občina naj bi letno iz naslova
omrežnin zbrala 576.400 €, ob 50 %
subvencioniranju cene pa le 288.200
€ letno. »Ta znesek predstavlja razmeroma majhen delež glede na to,
da občina že sedaj namenja okrog
500.000 € letno samo za sanacijo
vodovodnega omrežja, ki je v naši
občini staro 40 do 50 let,« je pojasnil
župan Anton Šenkinc. Poleg tega bo
Komunalno podjetje v ceno storitev

mesečno zaračunavalo tudi števčnino, ki jo bodo uporabniki plačevali
glede na velikost priključka, z njo pa
naj bi pokrili zamenjavo vodomerov
vsakih pet let kot to določa Zakon o
meroslovju.
Ker pa nov pravilnik določa tudi izenačitev cen po posameznih uporabnikih (gospodinjstva in podjetja), so
predlagane nove cene za gospodinjstva še precej višje. Tako se bo cena
porabe pitne vode oz. vodarine povišala za dobrih 70 %, iz sedanjih
0,82 €/m³ na 1,4 €/m³, strošek odvajanja odpadne vode (kanalščina)
pa bo za skoraj sto odstotkov višji
in bo po novem znašal 0,32 €/m³.
Dražje bo tudi zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov, ki se bo iz sedanjih 2,55 € na osebo povišalo na
5,5 € na osebo. Svetniki so sprejeli
tudi sklep, po katerem so zavezanci
za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda
tudi porabniki vode iz lokalnih vodnih virov. Cena dajatve, ki jo določi
vlada, trenutno znaša približno 0,53
€/m³ porabljene vode oz. 0,15 m³ na
osebo na dan, če porabniki nimajo
vodomernega števca. Komunalno
podjetje mora za uveljavitev novih
cen pridobiti tudi pozitivno mnenje
ministrstva za okolje in prostor.
Po besedah direktorja bistriškega
komunalnega podjetja Igorja Maljevca so izračunane cene omrežnine
v naši občini precej nizke (stroški
omrežnine so po občinah različni in
se gibljejo od 5 do 11 € na mesec za
vodomer DN 13), to pa predvsem
zaradi dotrajanosti in starosti objektov in naprav, ki so osnova za izračun

Primerjava cen po občinah

AKTUALNO

Občina Ilirska Bistrica
Opis storitve
Vodarina (€/m³)
Omrežnina – voda (DN 13)
Števčnina – voda (mesečno)
Kanalščina (€/m³)
Omrežnina – kanalščina (DN 13)
Čiščenje odpadne vode (€/m³)
Omrežnina čiščenja (DN 13)
Ravnanje z odpadki (€/kg)
Ravnanje z odpadki (€/kg)
Omrežnina – ravnanje z odpadki (na osebo/mesec)

1,5190
2,9675
1,3020
0,3470
3,4177
0,9483
1,3617
0,1595
5,1700
0,6700

Občina Postojna
Občina Sežana
Cene z DDV v €
1,5299
1,5157
2,6908
7,2700
1,2695
1,3740
0,2273
0,1363
0,2420
3,1500
0,5458
0,8196
0,7768
koncesija
0,1899
0,1330
6,4775
4,5000
0,0000
0,0000

Občina Koper
1,4976
0,0000
0,0000
1,3100
0,0000
1,0214
0,0000
0,1649
5,7722
0,0000

V občini Postojna in Sežana so cene predlagane, v občini Koper jih še pripravljajo
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Primerjalna tabela povečanih cen za komunalne storitve za štiričlansko družino na mesec
v mestu Ilirska Bistrica
Opis storitve
Poraba vode - vodarina
Omrežnina – voda (mesečno)
Števčnina – voda (mesečno)
Odvajanje vode – kanalščina
Omrežnina – kanalščina (mesečno)
Čiščenje odpadne vode
Omrežnina čiščenja (mesečno)
Ravnanje z odpadki
Stroški javne infrastrukture ravnanja z odpadki
Prispevek vodnemu skladu RS
Državna taksa za obremenjevanje vode
Strošek okoljske dajatve ra rabo načrpane vode
Državna taksa za odlaganje odpadkov
Skupaj
DDV 8,5 %
Skupaj za plačilo

omežnine. »Iz te kalkulacije je razvidno, da bi bilo potrebno povišati
cene komunalnih storitev v precej
višjih odstotkih, kar pa bi za uporabnike pomenilo velik skok glede na
sedanjo ekonomsko situacijo. Zato
smo v gradivu predlagali nižje cene,
ki bi zagotavljale izvajanje tekočega
vzdrževanja objektov in naprav, ne
pa tudi izvajanja bolj kakovostnega
vzdrževanja,« je pojasnil Maljevac.
Zastarela in dotrajana infrastruktura
Cene komunalnih storitev so se v
bistriški občini nazadnje povišale
novembra 2008. Zaradi zmanjševanja količine prodane vode (poraba
vode je od leta 1989 do lanskega
leta upadla iz dobrih 2 milijonov m³
na 700.000 m³ ) in nujnih vzdrževalnih del na infrastrukturi (v občini je
kar 261 km vodovodnega omrežja),
je komunalno podjetje občinskemu
svetu takrat predlagalo postopno
trikratno povišanje cen, ki pa na občinskem svetu ni dobilo podpore,
saj so svetniki soglašali le s prvim
povišanjem cen. Kot je povedal Igor
Maljevac, so se na vodovodnem
omrežju, ki je zelo razvejano, zastarelo in dotrajano (izgube vode
so do 40 %), v preteklih letih izvajala samo najnujneša vzdrževalna
dela. Na obratu vodovod se je glede
na dvig cen v lanskem letu izguba
zmanjšala na 67.540 € iz 272.000
€, kolikor je znašala leto poprej. »V
načrtu za leto 2010 smo ocenili stroške vzdrževanja, ki so bili v preteklih
letih prenizki glede na potrebo po

Nova cena v €
50 % omrežnine
Količina (m³) Cena brez DDV Znesek brez DDV Cena brez DDV Znesek brez DDV
12,00
0,82
9,840
1,4
16,80
DN 13
2,74
2,74
DN 13
1,20
1,20
12,00
0,164
1,968
0,32
3,84
DN 13
3,15
3,15
12,00
0,873
10,476
0,874
10,488
DN 13
1,30
1,30
4 (os)
2,55
9,792
4,765
19,06
4 (os)
0,618
2,472
12,00
0,0555
0,666
0,0555
0,666
12,00
0,2402
2,8824
0,2402
2,8824
12,00
0,0288
0,3456
0,0288
0,3456
4 (os)
0,6383
2,5532
0,6383
2,5532
38,523
67,497
3,2745
5,737
41,7975
73,234

večjem tekočem vzdrževanju, ki bi
zagotavljalo redno vodooskrbo. Po
izdelanem programu je potrebno v
posodobitev vodovodnega omrežja
vložiti 18,5 milijonov €,« je pojasnili.

v Jelšanah še 30 let po zaprtju. Skupna cena ravnanja z odpadki bi tako
po novem znašala 6,24 € na osebo
mesečno, s 50 % subvencioniranjem
stroška infrastrukture pa ta znesek
predstavlja 5,5 €.

Kot ugotavljajo na Komunalnem
podjetju, pa ni v nič kaj boljšem
stanju tudi kanalizacijski sistem, pri
katerem se zaradi starosti, preobremenjenosti in dotrajanosti pojavljajo
težave z vdorom vode in puščanjem
cevi, zato bi bila nujno potrebna posodobitev in razširitev omrežja ter
občutno povečanje vzdrževalnih del.
Temu botruje tudi občutno povišanje stroškov za kanalščino. »Indeks
povečanja stroškov je precej visok,
dejansko pa to predstavlja 14.570
€ več letno. Za ta sredstva lahko
popravimo ali zamenjamo po sedaj
veljavnih cenah le 48 metrov cevi ali
pa obnovimo 30 jaškov,« je pojasnil
Maljevac. Komunalno podjetje pa
bo moralo čim prej urediti tudi prevzemno mesto za greznične odplake
in mulj iz malih čistilnih naprav in po
pravilniku zagotoviti redno praznjenje obstoječih greznic na vsake štiri
leta.

V ilirskobistriški občini se odvoz odpadkov izvaja različno: v mestu in
po nekaterih naseljih v glavnem iz
individualnih posod, drugod pa iz
večjih skupnih posod in zabojnikov.
Za bolj učinkovito zbiranje in sortiranje odpadkov pa bo Komunalno
podjetje postopoma moralo preiti
na zbiranje odpadkov v individualnih posodah po gospodinjstvih v
vseh naseljih v občini. Poleg tega pa
morajo v skladu s predpisi do konca
leta 2010 uvesti tudi ločeno zbiranje
bioloških odpadkov. Po izračunih bi
za postopno zamenjavo posod (v
osmih letih) in dodatno nabavo posod za ločeno zbiranje bioloških odpadkov potrebovali 864.000 €.

Nove cene ravnanja z odpadki
Tudi stroški ravnanja z odpadki bodo
po novem vključevali še amortizacijo oz. stroške javne infrastrukture
za ravnanje z odpadki, strošek obnove posod za odpadke in finančno
jamstvo za spremljanje odlagališča

V Komunalnem podjetju poudarjajo,
da cena odlaganja ostankov odpadkov predstavlja ceno odlaganja na
deponijo v Jelšanah, ta pa zaenkrat
še nima podaljšanega okoljevarstvenega dovoljenja. Glede na to, da
morajo občine čim prej urediti regijska odlagališča odpadkov in zapreti
občinska, pa se bo ta cena zagotovo
spremenila, ko bo znana nova lokacija in način odlaganja odpadkov
(odvisno od tega, ali bo odlagališče
v naši občini ali bo poreben odvoz
na drugo lokacijo). III
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AKTUALNO

Veljavna cena v €
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večji prostori za VRTEC PRI OŠ PREGARJE
Župan Anton Šenkinc in predstavnika podjetja VG5 d.o.o. iz Ljubljane, ki bo dela izvajalo, Tomaž
Krapež in Vladimir Udovič, so 23.
marca podpisali pogodbo za rekonstrukcijo z izgradnjo prizidka pri
Osnovni šoli Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje.
Z izgradnjo prizidka bo Občina rešila
problem prostorske stiske v vrtcu
pri osnovni šoli Pregarje, ki ga trenutno obiskuje 14 otrok, z razširitvijo pa bo vrtec lahko obiskovalo
19 otrok. Prizidek bo obsegal pritličje in nadstropje. Prostori v pritličju
bodo namenjeni dejavnosti predšolske vzgoje, kjer bo urejena garderoba, igralnica in sanitarije. Prostori
v nadstropju pa bodo namenjeni
šolski dejavnosti in bodo obsegali
manjši pisarni ravnatelja in tajništva

Župan Anton Šenkinc ter predstavnika podjetja VG5 Tomaž Krapež in Vladimir
Udovič pri podpisu pogodbe

oz. računovodstva. Na obeh skrajnih delih bosta knjižnica in zbornica,
med njima pa povezovalni hodnik.
Vrednost investicije znaša dobrih

Prejeli smo:
V Ilirski Bistrici »smrdi«
Občinski svet v Ilirski Bistrici je 15.
2. 2010 na zaprti seji po naših informacijah sprejel sklep, da bo center
za ravnanje z odpadki za celotno
južnoprimorsko v naši kotlini. Poskušali smo pridobiti zapisnik te seje, iz
katerega bi lahko razbrali tako podlago za odločitve OS kot tudi zaveze,
ki jih je s to odločitvijo dal ostalim
občinam iz skupine GOJUP. Njihov
odgovor je bil negativen.
S kakšnimi podatki so svetniki razpolagali, da so tako nonšalantno
dvignili roke?

AKTUALN O

Ekskurzija v Celje, čeprav CERO
v času obiska sploh ni obratoval.
V prispevku RTVS predstavnica
CERO Celje priznava, da okoliškim prebivalcem smrdi. (http://
tvslo.si/predvajaj/regijski-centerza-ravnanje-z-odpadki-v-celju/
ava2.47950209/).
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Izdelana je bila geološka študija za
več lokacij, ki so jo uporabili kot podlago za odločanje za CERO v l. 2006.
Takrat so ljudje na zborih krajanov
odločno zavrnili možnost postavitve
tovrstnega objekta v Globovniku.
Ilirska Bistrica leži na enem potresno
najbolj dejavnih območji v Sloveniji
(trije izmed 13 najmočnejših potreBISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

sov pri nas so imeli epicenter v Ilirski
Bistrici oz. njeni bližini. Zanemarili
so ostale vplive (vpliv na vode, zrak,
mikroklimatski pogoji, prometna
študija, družbena sprejemljivost –
bližina naselja, obremenjenost okolja z drugimi viri onesnaženja, vpliv
na ekološko pridelavo ...). Tudi morebitne vplive na Škocjanske jame
niso upoštevali. Skozi Globovnik
teče potok, ki se izliva v reko Reko.
Občina Il. Bistrica je po površini res
ena največjih v Sloveniji (argument
nekaterih za CERO).
Dejstva so malo drugačna: večina
površine se nahaja med nadmorsko
višino 500 do 1400 m nadmorske višine (kraški svet snežniška planota,
Brkini). Vse površineh, ki ležijo med
400 in 500 m nadmorske višine, je le
18 %. In tu je »ustreznih« kar 8 lokacij za CERO (ideja: mogoče pa bi
na Ilirskobistriškem lahko ustanovili
CERO za vso Slovenijo, Trst in Reko,
saj je CERO ekonomičen le pri več
kot 300.000 prebivalcih – to bi bilo
denarja!).
Cena odvoza smeti naj bi se za uporabnike podvojila. Na ceno komunalnih storitev občani nikdar nismo
mogli vplivati. Komunalno podjetje
ima monopol in lahko pač v vsakem

3150.000 evrov. Z deli bodo pričeli
v aprilu, zaključena pa naj bi bila do
konca avgusta, torej do začetka novega šolskega leta. III

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do
20. v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
trenutku izsili povečanje cen. O racionalizaciji, boljši ogranizaciji in
drugih ukrepih, ki bi pocenile komunalne storitve (pitna voda, odpadne
vode, komunalni odpadki, grobovi
...) lahko občani le sanjamo. V ceni
odvoza odpadkov bi v slučaju, da bi
bil potreben odvoz drugam, nastala
razlika le v številu prevoženih kilometrov. To pa nikakor ne more predstavljati podvojitve cene. Zakaj pa bi
bila v primeru CERO v Il. Bistrici povečana cena odvoza ljudem iz ostalih občin (130.000 ljudi v primerjavi
s 14.000 iz Il. Bistrice), sprejemljiva?
Konzorcij GOJUP je sklenil, da bo
cena za odpadke enotna, ne glede
na to kje bo postavljen CERO. To
pomeni, da je informacija o povečanju cene na Ilirskobistriškem le
grožnja, ki naj bi ljudi »omehčala«.
(Celoten tekst je na Facebook-u). III
Za civilno iniciativo »Globovnik« Darko Benigar

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 18.
člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/2000, z dne 9.5.2000) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA LETO 2010
Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2010.
Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva,
združenja, skupine, organizacije in skupnosti:
ZLATA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih. Zlata plaketa Občine
Ilirska Bistrica se podeljuje tudi za najmanj petnajst let dela in sodelovanja, s čimer so predlagani kandidati prispevali
k izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega
strokovnega področja; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k
utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike;
za raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne
vrste dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
SREBRNA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za najmanj pet let dela na posameznih področjih, s čimer so
predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na
posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti
proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na nove
trge in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben
pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
BRONASTA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za spodbudo za nadaljnje delo kandidatom, ki svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, stvaritvami na knjižnem, likovnem, glasbenem področju,
posebnim naporom in prizadevanji dosegajo uspehe in rezultate na raznih področjih življenja in dela, ki imajo velik
pomen za Občino Ilirska Bistrica.
SPOMINSKA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših
jubilejih.

Predlogi morajo biti oddani v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - priznanja Občine Ilirska Bistrica«.
Predloge za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti. Predlogi za podelitev priznanj morajo
na naslov prispeti najkasneje do 15. aprila 2010, do 11.00 ure. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku »4. junij«.
Upoštevali bomo samo popolne predloge, ki bodo oddani v razpisnem roku. Komisija lahko pozove predlagatelja k
morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo predlagatelji pri Tatjani
Urbančič, Občina Ilirska Bistrica, tel. 05 71 41 361, el. pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
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O BČINSKI o dmevi

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica morajo vsebovati:
• za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
• za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
• navedbo, katero od priznanj naj bo kandidatu podeljeno.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010, z dne 29.01.2010) ter Pravilnika o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih
del (Bistriški odmevi, uradne objave št. 13, z dne 30.12.2009) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje diplomskih in
podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil
opravljen v koledarskem letu 2009.
2. POGOJI
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
• imeti mora stalno prebivališče v občini Il. Bistrica,
• diplomo mora izdelati oziroma zagovor opraviti v preteklem koledarskem letu,
• diploma mora biti izdelana v slovenskem jeziku, če pa je v
tujem jeziku, je potrebno
• ob prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v
slovenskem jeziku,
• diploma mora biti ocenjena najmanj z oceno 8,
• da prijavitelj diplome ni bil štipendist Občine Il. Bistrica.
3. ZAHTEVANA VSEBINSKA PODROČJA DIPLOME
Diploma mora biti vsebinsko povezana s pospeševanjem
razvoja v občini Il. Bistrica s poudarkom na razvojnih prioritetah, ki zajema naslednja področja:
• pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Il. Bistrica,
• urbanizem in prostorsko planiranje,
• človeški viri in socialno okolje v občini Il. Bistrica,
• ekologija in varstvo okolja v občini Il. Bistrica,
• naravna in kulturna dediščina v občini Il. Bistrica ter
ostale za razvoj občine pomembne vsebine.
4. MERILA IN KRITERIJI
Posamezna diploma se ocenjuje glede na sledeče kriterije:
• strokovnost,
• aktualnost predstavljene problematike,
• izvedljivost predlagane rešitve,
• razvojna naravnanost.

O BČINSKI o dmevi

5. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO IN
ŠTEVILO DIPLOM, KI SE JIH SOFINANCIRA
Namenjenih je 1.000 evrov sredstev za sofinanciranje
petih diplomskih oziroma podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil opravljen v koledarskem letu
2009.
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6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu
Prijava na javni razpis za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del, ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
7. ZAHEVANA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija, ki jo mora prijavitelj poleg izpolnjene
prijave predložiti:
• tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,
• besedilo diplome v elektronski obliki,
• dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena prija-
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vljene diplome,
potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
fotokopija osebnega dokumenta,
fotokopija transakcijskega računa,
prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diploma napisana v tujem jeziku,
• izjavo, da lahko Občina posreduje izvod izročene diplome
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica,
• izjavo, da dovoljuje Občini v primeru sofinanciranja diplome, da lahko v okviru svojega delovanja uporablja
vsebino diplome.
•
•
•
•

8. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30.04.2010 do 10.00 ure, na naslov
Občina Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica ali
bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden priimek in ime ter naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku
za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
9. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il.
Bistrica in na spletni strani Občine Il. Bistrica (www.ilirskabistrica.si).
10. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU
JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje prijav bo dne 03.05.2010 ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju diplomskih
in podiplomskih del), ki jo bo imenoval župan Občine Il. Bistrica. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku
30 dni od odpiranja prijav. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k
sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge
na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga
pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot
nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, Oddelek za družbene dejavnosti,
tel. 71 12 333.
Številka: 410-121/2010
Datum: 22.03.2010
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!

31. SEJA
OBČINSKEGA SVETA
Na 31. seji občinskega sveta, ki je
potekala 23. marca, so predstavniki
Direkcije RS za ceste bistriškim občinskim svetnikom predstavili terminski plan in financiranje izgradnje
obvoznice oz. preložitvene ceste
mimo središča mesta (več na str. 3).
Po pobudah in vprašanjih so svtniki
obravnavali in sprejeli poslovni načrt Komunalnega podjetja Ilirska
Bistrica in predlog novih cen komunalnih storitev za območje ilirskobistriške občine. Sprejeli so tudi sklep
o plačilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz lokalnih vodnih virov.
(več na str. 4)
Obravnavali in potrdili so tudi Občinski program varnosti Občine Ilirska Bistrica, ki je temeljni strateški
dokument za zagotavljanje varnosti
v občini, s katerim se na podlagi
ocene varnostnih razmer v občini
določa tudi vrsto in obseg nalog redarstva. Občinski svet je namreč na
eni od prejšnjih sej že sprejel Odlok
o ustanovitvi občinskega redarstva,
trenutno pa je v teku tudi razpis za
delovno mesto redarja.
Svetniki so pri obravnavi premoženjsko-pravnih zadev med drugim
sprejeli sklep, s katerim Občina
Ilirska Bistrica ugotavla in izkazuje
javni interes za brezplačen prenos
nepremičnin na območju nekdanjih
vojašnic v Ilirski Bistrici in Trnovem,
ki so v lasti republike Slovenije oz.
ministrstva za obrambo.
Z dnevnega reda sta bili umaknjeni
točki, ki se nanašata na obravnavo
statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in
obravnavo poročila o škodi in odzivu civilne zaščite po žledenju na
Pregarjah. Točki bosta predvidoma
obravnavani na naslednji seji. III

ZAKLJUČEN VPIS V VRTCE

19. marca se je zaključil vpis v vrtce
v občini Ilirska Bistrica za šolsko leto
2010/11. S 1. septembrom je vpisanih 106 otrok, 20 pa jih je vpisanih
za kasnejše obdobje. V 21,5 oddelkih po enotah vrtcev v Ilirski Bistrici,
Podgradu, Knežaku, Podgori, Jelšanah in na Pregarjah ter v koncesijskem vrcu Zavod Notre Dame v Il.
Bistrici je skupaj na voljo 80 prostih
mest. Po prvih ocenah torej primanjkuje 27 mest.
Kot je pojasnila Mirjam Hafner Urbančič z oddelka za družbene dejavnosti na občinski upravi, bo končni
podatek o dejanskem številu manjkajočih mest znan šele, ko bodo
oblikovane vrste oddelkov po posameznih vrtcih (jasli, druga starostna
skupina, kombinirani oddelki), saj
je od teh odvisno tudi število mest
v posamezni skupini. Po do sedaj

zbranih podatkih pa bo število vpisanih gotovo preseglo prosta mesta
v enoti vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča, v vrtcu pri OŠ Knežak in OŠ
Podgrad ter v koncesijskem vrtcu.
S povečanim številom vpisa v vrtce
se je bistriška občina srečala že lani,
ko je primanjkovalo mest za kar 69
otrok, vendar se je občinska uprava
kljub temu odločila, da zagotovi mesto za vse vpisane otroke. Zato so
lani odprli kar 4,5 novih oddelkov, in
sicer dva v bistriškem vrtcu, enega v
Knežaku in pol v Podgradu, občina
pa je podelila še koncesijo za en oddelek zasebnega vrtca v bistriškem
samostanu sester Notre Dame. Prav
zato letos število manjkajočih mest
v vrtcih ni tako veliko. V prihodnjih
mesecih, ko bodo znani bolj točni
podatki, pa se bodo pogovarjali tudi
o možnih rešitvah. III

Občina Ilirska Bistrica bo v Uradnem listu, dne 2.4.2010, in na spletni strani
Občine objavila

JAVNI RAZPIS
za nadomestitev dela plače pripravnikov in za novo zaposlene
osebe na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2010
Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku ali novo
zaposleni osebi na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače
pripravniku je povečevanje možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za dobo enega leta od zaposlitve osebe,
za katero je bila odobrena nadomestitev dela plače (oz. za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka mora delodajalec odpreti novo zaposlitev. Nove zaposlitve, nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oz. zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, morajo biti po prenehanju prejemanja
nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči.
Višina sredstev tega razpisa je 19.000 evrov.
Pripravniku oz. novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50 % izhodiščne plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi
za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 10. novembra
2010.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak
delovni dan do izteka prijave na razpis, in na spletni strani Občine www.ilirskabistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na telefonu
05/71 12 315, pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
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O BČINSKI o dmevi

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do
20. v mesecu na e-naslov:
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BREZPLAČNO
CVETJE ZA VSA
GOSPODINJSTVa

V okviru projekta Moja dežela
– lepa in gostoljubna bo Občina
Ilirska Bistrica tudi letos podarila
vsakemu gospodinjstvu v naši
občini okrasno cvetje. Letos bo
vsako gospodinjstvo prejelo tri
lončke viseče pelagronije oz. bršljanke, s katerimi bodo občani
polepšali svoje domove. Na razpisu za dobavo cvetja je bilo kot
najugodnejši ponudnik izbrano
Vrtnarstvo Primož iz Ratečevega
Brda.
Cvetje se bo razdeljevalo predvidoma od 20. do 30. aprila po posameznih krajevnih skupnostih. O
natančni lokaciji in času prevzema
cvetja boste obveščeni preko medijev in plakatov.
Krajevna skupnost Ilirska Bistrica
bo cvetje delila pred pisarno KS
Il. Bistrica v Domu na Vidmu, in
sicer v torek, 20. aprila, od 10.
do 14. ure, v sredo, 21. aprila, od
10. do 13. ure ter od 16. do 19.
ure in v četrtek, 22. aprila, od
10. do 14. ure.

O BČINSKI o dmevi

KMEČKE TRŽNICE
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Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom obvešča,
da bodo v aprilu izvedene naslednje Kmečke tržnice:
• 1.4. – Četrtek: sejemska Ilirska
Bistrica na Placu
• 3.4. – Sobota: redni sejem v Postojni – velikonočna sobota
• 10.4. – Sobota: sejemska in redna v Pivki
• 11.4. – Nedelja: prireditvena tržnica v Lipici – Čarobni dan
• 16.4. – Petek: sejemska v Ilirski
Bistrici na Placu
• 17.4. – Sobota: sejemska v Postojni
• 24.4. – Sobota: redna v Ilirski
Bistrici na Mikozi
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

MOČNA BURJA NA BISTRIŠKEM
NI POVZROČILA VEČJE ŠKODE

Burja je poškodovala streho na hiši v Jablanici

Tako kot ostale dele Primorske je
tudi območje naše občine 9. in 10.
marca zajelo neurje z močno burjo,
ki je v sunkih presegala 100km/h.
Najprej je odkrilo manjše površine
strehe objekta na Bazoviški cesti
v Ilirski Bistrici in manjšega dela
strehe na objektu v Zarečju. Gasilci
PGD Ilirska Bistrica so strehi tudi začasno sanirali. V sladu z navodili poveljnika Civilne zaščite Občine Ilirska
Bistrica so bili k pripravljenosti pozvani vsi člani štaba CZ ter poveljniki
gasilskih društev in zveze.
Burje se je začela intenzivneje pojavljati v noči na 10. marec, ko je v
določenih delih občine že začela
dosegati velike hitrosti. Okrog tretje
ure zjutraj so močni vrtinčasti sunki
burje na strehi stanovanjske hiše v

Jablanici odtrgali celotno napušče
na vzhodni strani hiše, pri čemer je
bil uničen večji del kritine, porušil
pa se je tudi dimnik.
Poškodovano streho v Jablanici in
splošno stanje na terenu si so naslednji dan ogledali tudi člani štaba
civilne zaščite, ki so ugotovili, da je
bilo predvsem na starejših objektih
odkritih več strešnikov, v samem
mestu je burja podrla nekaj panojev, v nekaterih delih občine pa je
bila motena tudi oskrba z električno
energijo, vendar so bile te motnje
odpravljene že tekom dopoldneva.
Po pregledu na terenu ocenjujejo,
da škoda ne presega 20.000 evrov.
V to pa ni vključena škoda na električnih vodih, ki jo evidentira distributer. III

Turistično društvo
Ilirska Bistrica
vabi na

SPREHOD OB VODI
8. maja 2010 na Placu
v Ilirski Bistrici
Dopoldan
1. BOLŠJI SEJEM
2. POHOD PO BISTRIŠKI PEŠPOTI
• Start: ob 9.00 za Hodnikovim
mlinom.
• Cilj: Črne njive in povratek.
• Trajanje pohoda: dobro uro v
eno smer.
• Težavnost: lahka.
• Startnina: 3 €evrov na osebo.
Cena vključuje: varovanje na
poti, nalepko, malico ob vrnitvi ter zahvalo organiziranim
skupinam, družinam ali drugim
oblikam skupin. Pričakujemo
prijavo posameznikov, skupin
in družin.
Popoldan, od 16. ure dalje
• ob 16.00: koncert godbe na pihala učencev Glasbene šole Ilirska Bistrica.
• ob 17.00: etnografski dogodek:
'Ples ku koda'.
• ob 18.00: komorni koncert v
Hodnikovem mlinu: učenci
glasbene šole in ŽPZ Prem (pesmi o vodi).
• od 19.00 ure dalje: glasba za
ples in dobro voljo.
Celodnevno dogajanje
• Dan odprtih vrat v Hodnikovem
mlinu.
• Dan odprtih vrat v Čebelarskem
domu.
Vabimo vas, da se nam pridružite!

Očistimo Slovenijo – tudi v naši občini!
17. aprila se bo s tvojo pomočjo pisala zgodovina. 17. aprila ne bomo
čistili samo pred svojim pragom. 17. aprila ne smeš manjkati!
Projektu se priključuje tudi Krajevna skupnost Ilirska Bistrica. Na dan akcije bo Info točka pred Domom na Vidmu. Dobimo se med 8.00 in 8.30
uro, nakar se bodo skupine odpravile čistiti določene lokacije.
Zaželjeno je, da se vsi zainteresirani (posamezniki, društva ali skupine)
predhodno prijavite za sodelovanje na akciji po tel. št. 71-45-140 ali na
mail ksilb@primorska.com zaradi boljše koordinacije in uspeha akcije.

Potrebujemo tvojo pomoč.
Pomagaj polepšati svoje mesto in njegovo okolico tudi ti.
Skupaj nam bo uspelo!
Čistilne akcije se bodo odvijale tudi po ostalih krajevnih oz. vaških skupnostih v občini. Za več informacij se obrnite na predstavnike vaše krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Ilirska Bistrica

Agrocenter ŽABOVCA
Podgrajska 14, ILIRSKA BISTRICA; tel.št.: 05/ 7118 180

ŠIROKA PONUDBA:

- SEMENSKEGA krompirja
- GNOJIL za
rože CVET
1l

NOVO!

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC PROIZVAJALCA
LABIN PROGRES
(freze, prekopalniki, motokultivatorji)

- DROBNIH SEMEN
trav, cvetlic, vrtnin
UGODNO

PESTER
IZBOR

SUPER
5,60
€

- ZEMLJE za CENA
rože (BALKONIA,
ASEF po AKCIJSKIH
CENAH)
AKCIJSKE CENE
CEMENTA
IN MALTITA

- KORIT
za rože

DELOVNI ÈAS: Ponedeljek - petek: od 07.00 do 19.00 ure
Sobota: od 07.00 do 13.00 ure
Nedelja, prazniki: ZAPRTO

45 l in 70 l

LEPO VABLJENI!
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okolje in prostor

NAGRADNA KRIŽANKA

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Bistriških odmevov št. 22,
ki prejmejo izdelke iz Agrocentra
žabovca, ki jih podarja KGZ Cerknica, so:
• Ljubica Gašperšič, Prem 67,
6255 Prem,
• Lorena Mahne, Dolenje 56,
6254 Jelšane in
• Frane Maljevac, Kuteževo 31,
6250 Ilirska Bistrica.
Nagrajencem čestitamo!
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ŽENSKE IN GLASBA
Društvo prijateljev mladine Ilirska
Bistrica je letos že osmič zapored
v počastitev mednarodnega dneva
žena organiziralo prireditev Ženska
ženski, tokrat na temo glasba in ženske. S prireditvijo želijo razmišljati o
položaju žensk nekoč in danes. »Na
ta dan se ne borimo za privilegije,
temveč za delo, kjer lahko pokažemo svoje znanje in sposobnosti,«
je uvodoma povedala predsednica
društva Darinka Dekleva.
Znanja in sposobnosti zagotovo ne
primanjkuje štirim uspešnim glasbenicam, ki so bile gostje večera:
mednarodno priznana pianistka in
bistriška rojakinja Sonja Pahor Torre,
ki zadnjih 30 let živi in ustvarja v Italiji oz. na Siciliji, veliko koncertira in
je docentka klavirja na konservatoriju v Rimu ter priznana voditeljica
različnih delavnic za mlade glasbenike v Italiji in Sloveniji, mezzosopranistka in profesorica solo petja Janja
Konestabo, profesorica glasbe, zbo-

Tadeja Fatur, Sonja Pahor Torre, Janja Konestabo, Milena Urh in Damjana Kinkela

rovodkinja in organistka Damjana
Kinkela , ki si za največji uspeh šteje
povabilo na podiplomski študij v Zagreb po z odliko opravljenem orgelskem diplomskem koncertu, ter pop
pevka Tadeja Fatur, ki je na svoji
pevski poti, ta se je začela v domači
skupini Casablanca, sodelovala že z
Dragom Mislejem Mefom, Slavkom
Ivančičem, Janom Plestenjakom in
drugimi znanimi glasbeniki, vrhunec

SMUČARSKI UŽITKI NA MAŠUNU

njene pevske kariere pa je bil nastop
na Emi leta 2007. Z njimi se je pogovarjala Milena Urh.
Zanimiv večer, ki sta ga povezovali
Darinka Dekleva in Larisa Pugelj, so
z nastopi popestrili otroški pevski
zbor OŠ Antona Žnideršiča, pevka
Sara Česnik, otroški zbor Zvonček,
ki ga je vrsto let vodila Damjana
Kinkela, in komorni zbor Vox Ilirica.
Za konec pa so, kot se za glasbenice
spodobi, združile glasove in zapele
tudi vse štiri gostje. III

ČESTITKA

odmevi i z naši h krajev

V Skopju je 14. marca 2010
slavila svoj 80. rojstni dan Bistričanka po očetu, družbena
delavka, pisateljica, slovensko
makedonska pesnica in prevajalka, univezitetna profesorica,
gospa BISTRICA KRANJEC MIRKULOVSKA.

12

Njeni rojaki ji iskreno želimo vse
najboljše, dosti zdravja in še dosti plodnega ustvarjanja.
Bistričani

Med letošnjimi zimskimi počitnicami
smo starši iz vasi pod Mašunom poskrbeli, da so naši otroci počitnice
kljub nepredvidljivemu vremenu
preživeli štiri dni na smučeh in se
tako malo izognili televiziji in računalniku. V teh dneh so se otroci, ki
so stali prvič na smučeh, naučili hoditi na smučeh, padati, se pobirati,
zavijati ... tako da so zadnji dan odšli
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

na vlečnico in se spustili po pravem
smučišču. Bili so veseli, ponosni in
nasmejani, ko so se vrnili v dolino.
»Gremo še!« so bile njihove besede.
Nekaj otrok pa je po štirih dneh
svoje znanje še izboljšalo. Pod mentorstvom učiteljev so pridobivali na
kilometrini, izboljševali tehniko in
preizkušali svoje sposobnosti. Da je

vse potekalo, kot mora, pa so poskrbeli Mašunci, na katere se lahko vedno zanesemo. Med počitkom smo
se pogreli s toplim čajem, poklepetali, se nasmejali in plezali ter se
drsali po bližnjem hribčku. V imenu
staršev se zahvaljujem smučarjem,
ki so poskrbeli, da so naši otroci
uživali, to so Marko, Ana, Uroš, Tadej in Teja, ter ekipi Mašuna, to so
Boštjan, Mitja, Erika in Mateja, ki so
vedno »za«. III Tanja Blažek

Iz srca za srce – tokrat za VDC
Dobrodelni koncert zabavne in narodnozabavne glasbe Iz srca za srce, ki so
ga 7. marca bistriške glasbene skupine
s skupnimi močmi organizirale že drugič, je v športno dvorano OŠ Antona
Žnideršiča pritegnil številne obiskovalce. Potem ko so lani zbrana sredstva
namenili bistriškemu zdravstvenemu
domu, so letošnji izkupiček namenili
za delovanje bistriške enote Varstveno
delovnega centra (VDC) Koper.
Za zabavo je letos poskrbelo kar 16 bistriških glasbenih skupin: Trio Toneta
Šestana-Moharja, Eurocrem band,
Tone Škrlj in njegovi romantiki, Casablanca, Lojze Bajc in prijatelji, Nostalgija, Ventilčki, Trio Jožeta Škrlja,
Riziko, Osminka, ansambla Bistrc in
Snežnik, Trio Korona, Hotline, Bio trio
in Tornado. Za uvod pa je obiskovalce
nasmejala dramska skupina Šajtrga,
ki deluje v okviru bistriške enote VDC.
Varovanci VDC so navdušili s skečem V
gostilni pri Pojoči mački.
V prostorih bistriškega VDC, ki ga vodi
Sonja Munih, se poleg številnih rednih
dejavnosti odvijajo tudi mnoge druge
prireditve, literarni večeri in likovne
razstave. Da je bistriški VDC aktivno
vključen v okolje, v katerem deluje, je
dokaz tudi zlato občinsko priznanje, ki
so ga prejeli leta 2008, sta poudarila

povezovalca prireditve Igor Štemberger in Jride Mršnik Poljšak. Pravo likovno mojstrovino, ki je nastala izpod
pridnih rok varovancev in uslužbencev
centra, so si obiskovalci lahko ogledali
kar na koncertu samem – poskrbeli so
namreč za čudovito odrsko scenografijo, ki je obogatila koncert.
Organizatorjem je uspelo prodati čez
800 vstopnic, s katerimi so zbrali okrog
4.000 evrov. Ker pa je strošek same organizacije koncerta znašal skoraj polovico zbranih sredstev, je za VDC ostalo
2.200 evrov. »Ravno tolikšno vrednost
kot zbrana sredstva je varovancem pomenila možnost, da so lahko nastopili
in se pogumno predstavili pred tako ši-

rokim občinstvom. Ta nastop bo tema
njihovih razgovorov še leta, saj gotovo
predstavlja višek naših dolgoletnih
prizadevanj po krepitvi samozavesti
naših uporabnikov in njihovem aktivnem vključevanju v okolje,« je zapisala
Sonja Munih.
Z izkupičkom in koncertom je bil zadovoljen tudi eden izmed pobudnikov
in organizatorjev koncerta Dimitrij
Bonano, ki si želi, da bi ta dobrodelni
koncert zares postal tradicionalen. Ob
tem je pohvalil entuziazem mladih bistriških glasbenikov, ki so se zelo pozitivno odzvali in poprijeli za vsako delo.
DVD s posnetkom koncerta lahko naročite na TV Galeji (031/649 277).III

Marta z družino

Za naše rojake v Kanadi so bile letošnje zimske olimpijske igre posebno
doživetje, čustveno povezano s
svojo nekdanjo domovino. Zato so
se številni, posebno pa Marta Kastelic iz Dobropolj z družino, angažirali
v pripravi za sprejem naših olimpijcev v slovenski hiši.
Njena hčerka Tanja je bila del aktivnih ljudi, ki so sodelovali v obsežnem
delu pri organizaciji olimpijskih iger.
Tako je njena mama Marta spekla
potico in jabolčni zavitek za naše

Kanadski Dobropoljci z našimi olimpijci

olimpijce v slovenski hiši, ki jo je
obiskala Tanja s svojo družino. Baje
so sladice hitro pošle. V slovenski
hiši so jim podarili slovensko zastavo
in veliko drobnih spominkov na Slovenijo. Ponosna na svojo Slovenijo
sta Martina vnuka zbrala podpise
vseh slovenskih olimpijcev in bila
vesela, da sta se lahko slikala s Tino
Maze in Petro Majdič, ki sta osvojili
olimpijske medalje. Petra Majdič pa
je prejela še največje kanadsko humanitarno priznanje fundacije Terry

Fox.
Terry Fox (28. 7. 1958–28. 6. 1981)
je bil mlad študent, ki je zaradi raka
na nogi izgubil del noge. S protezo
na nogi je želel preteči Kanado od
Atlantika do Pacifika. S tem je hotel
opozoriti ljudi, da se lahko bolezen
ozdravi le z večjimi raziskavami. Za
to pa so potrebna sredstva. Tako se
je v času njegovega teka in tudi po
njegovi smrti v njegov sklad zbralo
več kot 500 milijonov dolarjev. III
Bernarda K.
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odmevi i z naši h krajev

DOMAČE DOBROTE ZA NAŠE OLIMPIJCE
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OB DNEVU ŽENA : NA KLEPETU S 97-LETNO ANTONIJO IPAVEC
stavbe še ni bilo, kasneje pa je šola
potekala v italijanskem jeziku. »Potem sem pasla krave. Ker je bilo
treba kaj zaslužiti, smo hodili služit
za hlapce in dekle. Tako sem eno
leto pomagala na kmetiji v Kilovčah, dve leti sem služila v Zarečici in
eno zimo v Reki. Ko je umrla sestra,
sem se vrnila domov in sem občasno hodila delat h kakšnemu kmetu,
da sem dobila kak dinar. Denarja ni
bilo, vendar je bila večja sloga. Ljudje so si pomagali med sabo,« svojo
zgodbo povzame ga. Antonija.

Ob prazniku mednarodnega dneva
žena smo na povabilo predstavnice KS Pregarje obiskali najstarejšo
žensko v njihovi krajevni skupnosti,
97-letno Antonijo Ipavec, rojeno Tomažič, iz Huj. Kasneje pa smo med
preverjanjem podatkov ugotovili, da
je ga. Antonija tudi tretja najstarejša
ženska v ilirskobistriški občini. Izvedeli smo tudi, da je v sorodu z najstarejšo žensko iz naše občine, ki bo
avgusta praznovala stoletnico – gospo Marijo Tomažič, ki je prav tako
doma iz Huj, vendar zadnjih nekaj
let živi pri hčerki v Kanadi.
Gospa Antonija Ipavec je na prvi
pogled dokaj dobrega zdravja in še
vedno sama poskrbi zase, si skuha
in opere. Ob nedeljah jo obiščeta
hči Zora ali sin Jože, ki ji nakupita
živila in poskrbita, da ima vse, kar
potrebuje, za kar jima je zelo hvaležna, pove ga. Antonija. Ponosna
je tudi na svoje tri vnukinje (ena je
žal že pokojna) in dva pravnuka. V
hiši, ki sta jo podedovala z možem
Jožetom, živi sama že skoraj 30 let,

Antonija Ipavec

odkar je umrl mož, doma sicer z Goriškega.
Gospa Antonija ni imela lahkega
življenja. Rodila se je leta 1913 kot
najmlajša v družini s petimi otroki,
vendar sta dva umrla že majhna,
danes pa je ona edina še živa. Dve
leti je obiskovala slovensko šolo na
Pregarjah, ki pa je takrat potekala
v zasebni hiši, saj današnje šolske

Ko jo za konec povprašam, kaj meni
o položaju žensk danes in nekoč, mi
hudomušno odvrne: »Danes ženska
ne bi tako trpela, kot je včasih. Takrat se je več skrilo in potrpelo. Danes se ženska upre, če ji ni kaj prav.
In tako je tudi prav!«
Po podatkih statističnega urada
je v Občini Ilirska Bistrica, ki šteje okrog 14.000 prebivalcev, 868
prebivalcev, starejših od 80 let,
od tega je kar 607 žensk.

odmevi i z naši h krajev

KO IMA MAMA TISTE DNI …
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Brez ženske je hudič … z njo sta pa
dva – s to trditvijo se bodo verjetno
vsi bralci Odmevov globoko strinjali.
Na ženskah pač sloni reprodukcija,
pa tudi nepotrebna potrošnja in s
tem umetno pospešen razvoj človeštva! Da so nas uboge revčke moške
mentalno po večini prehitele za dvesto let, ne gre izgubljati besed. Kaj si
moreš, dragi človek, ko pri župniku
podpišeš, tedaj žal zapečatiš svojo
usodo za vedno … lahko bi rekli, da
se takrat življenje skoraj konča (no,
šalo na stran).
Gledal sem tako nekega zimskega
popoldneva skozi okno, tja v mračen, romantičen tih zimski večer,
in opazil očeta, ko je z lopato drgnil
zamrznjen sneg in se potil in trudil
okrog zabojnika za smeti pri naši
hiši. Vse skupaj sicer sploh ni bilo
povezano, a kljub temu so nevidne
sile vesolja tedaj obsijale moj talent,
da sem sedel za računalniško mizo in
napisal valček. Dvomim sicer, da ga
bo kdo kdaj vklesal na moj nagrobni
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

marmorni ali morda granitni kamen,
a meni osebno je bil takoj zelo všeč.
Tu je le kratek odlomek refrena za
pokušino!
KO IMA MAMA TISTE DNI
Ko ima mama tiste dni,
ata 'z bajte ven zbeži,
pelje psa na sveži zrak,
vrne se, ko pade mrak.
Ko ima mama tiste dni,
vse je fuč, nič v redu ni,
nas rešil bo le Abraham,
da bo mir prišel spet k nam;
pač enkrat na mesec, tako nam zboli
vse gleda postrani, le tarna, kriči…
Pretiravanje je bilo tedaj seveda v
službi umetnosti, mi je bilo pa takoj
jasno, da tale pesmica ni za festivale,
kajti mnenja o umetniški vrednosti dotične pesnitve bi bila verjetno
zelo deljena. Nekateri ljudje imajo/te pač zelo nizek prag tolerance. A
člani ansambla Klapavuhi so ga takoj
rezervirali in me obenem povabili na
koncert, ki se je odvijal v sredini fe-

bruarja v Benediktu pri Lenartu. Zabava je bila odlična, pa še prespalo
se je tam pri njih v sosednji gostilni,
kajti zadeva se je precej zavlekla, pa
tudi ravno blizu ni (točno 235 km je
od tu do tam), sponzorji pa tudi niso
varčevali. Pa naj še kdo reče, da je življenje nas mladih umetnikov vedno
le težko in ubogo. No ja, če bi me pa
ata in mama dala v beli, neizprosen
kruti svet že pri 18-ih, bi bilo verjetno marsikaj dandanes drugače … in
zame in zanju, seveda! Lep pozdrav
do prihodnjič. III MV

USPEŠNE PRVE FOTOGRAFSKE URICE

čudovitih fotografij. Nekaj najboljših
posnetkov smo prinesli s sabo na
naslednje srečanje, kjer so jih pokomentirali člani foto kluba. Sprva smo
imeli nekaj treme, vendar so bile kritike zelo strokovne in konstruktivne

ZAGNANO V POMLAD
Sonce že pošilja svoje tople spomladanske žarke in vabi na plano vse,
kar leze in gre ... Tudi tabornike!
V soboto, 27. 2. 2010, so se MČ-ji
skupaj s svojimi vodnicami imeli super, namreč podali so se na orientacijsko tekmovanje – zimski lov na
lisico – po Ilirski Bistrici. 3 ekipe (Ne
vem, Modri delfinčki in Delfinčki) so
tako naš domači kraj prečesale podolg in počez.Vreme nas je tako zelo
razveselilo, da smo od vsega lepega
še postavili ognje, katerih pa nismo
smeli zakuriti. Iz tega dne je kljub
temu nastal ta sijajen fotoutrinek.
V petek, 19. 3. 2010, pa je potekal
občni zbor našega rodu, kjer smo
se seznanili z najrazličnejšimi informacijami, od letnega ter finančnega
poročila pa vse do poročila rodove
uprave in nadzornega odbora. Na
koncu pa smo še izvolili novo vodstvo ter se posladkali.
Člane, starše in vse ostale vabimo,
da se nam pridružite v ekološki akciji
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«,
ki bo potekala 17. 3., ter tako pripomorete k čistejšemu okolju in večji
ozaveščenosti.
PP-ji se bodo 27. 3. preizkusili na
NOT-u (nočno orientacijsko tekmo-

in za fotografe začetnike smo prejeli
kar precej pohval, ki so nam dale
dodatno motivacijo in spodbudo, da
se je vredno truditi še naprej. Zato
se že veselimo naslednje delavnice
na terenu. III

Spomladanski
pohod v Brkine

vanje), teden kasneje pa se bodo
MČ-ji in murni podali na obisk živalskega vrta. MČ-ji se bodo aprila
lahko udeležili spomladovanja, za
pestro dogajanje pa ne bodo prikrajšani niti GG-ji, saj jih čaka nepozabna akcija »Ekstrem«.
Zelo lepo ste vabljeni tudi na obisk
naše spletni strani www.rusevci.si
ter taborniške omarice, nameščene
pri Blagovnici. Taborniški ZDRAVO!
III Brača Mršnik

Leto je naokrog. Pomlad v Brkinih,
ko cveto češnje, jablane, ko zelenijo senožeti, je čudovita. Krajani
Ostrožnega Brda bi radi našo pomladno idilo delili z vami, zato v
soboto, 10. aprila, organiziramo
drugi spomladanski pohod.
Udeleženci pohoda se bomo zbrali
do 10. ure pred bivšo osnovno
šolo na Ostrožnem Brdu. Trasa,
ki poteka večinoma po gozdnih
in makadamskih poteh, je ustrezno označena. Na voljo bosta dve
smeri pohoda, ki peljeta najprej
mimo spomenika partizanski bolnici Zalesje in naprej do Šmagurjeve domačije: daljša pot se bo od
Šmagurjevih nadaljevala na Prelože
in od tam spet na Ostrožno Brdo,
pohodniki, ki bodo ubrali krajšo
pot, se bodo od Šmagurjevih vrnili
nazaj na Ostrožno Brdo.
V štartnini 5 evrov bo vključena domača jota, topli napitek ter simbolično darilce. Pohod bomo zaključili
ob prijetnem druženju in kratkem
kulturnem programu. Ponudili vam
bomo tudi dopolnjen ponatis knjižice o bolnici Zalesje.
Veselimo se vaše družbe.
KS Ostrožno Brdo
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Brezplačnega začetnega tečaja fotografiranja, ki ga vsako leto organizira Foto klub Sušec, se je minuli
mesec udeležilo kar 12 ljubiteljev
fotografiranja, ki si želijo izpopolniti svoje znanje in se naučiti, kako
narediti čim lepšo in kreativnejšo
fotografijo.
11. marca smo se zbrali na uvodnem
srečanju v prostorih Foto kluba Sušec, kjer nas je prijazno nagovoril
predsednik kluba Andrej Bergoč.
Skupaj z ostalimi člani so nas popeljali skozi nekaj teoretičnih osnov fotografiranja. Vsi pa smo komaj čakali
na naslednje srečanje, ki je potekalo
v obliki delavnice na terenu. V sončnem, čeprav hladnem nedeljskem
dopoldnevu smo se odpravili k slapu
Sušca, ki je zelo atraktivna točka za
fotografe. S pomočjo članov foto
kluba, ki so nam potrpežljivo razlagali tehnične zakonitosti in pravila
slikanja, smo ustvarili nekaj bolj in
nekaj manj posrečenih posnetkov,
med drugim pa je nastalo tudi nekaj
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
Kolesarsko tekmovanje
v Bistrici

O tokratni sliki posneti pod Italijo
vemo zelo malo. Gotovo bo pomoč
bralcev dobrodošla. Vsekakor je šlo
za tekmovanje v kolesarstvu s startom pred domačo občino. Skupina
kolesarjev ni prav velika, zato lahko
sodimo, da je šlo verjetno za lokalno
prireditev ali tekmovanje. Tudi lahko
zatrdimo, da kolesa niso tekmovalna,
obleka kolesarjev pa ne bi bila primerna za daljše proge. Napisa na
majicah dveh levih kolesarjev OLIMPIA TRIESTE in LAVS zahtevata dodaten razmislek. Olimpia je ime zelo
starega tržaškega kolesarskega kluba,
ki deluje še danes v Trstu. Napis Laus
pa predstavlja ime kolesarja doma iz
Postojne. V Trstu je delovalo več kolesarskih klubov, med njimi do prepovedi tudi slovenski kolesarski klub
Balkan. Tržaški kolesarski klubi so
redno organizirali kolesarske tekme
po okolici Trsta, zelo pogosto z vmesnimi cilji v Ilirski Bistrici in Postojni.
Bi lahko bil posnetek narejen na
enem takih tekmovanj ali morda kar
s kolesarskega tekmovanja na relaciji
med Ilirsko Bistrico in Postojno?

Fotografija iz arhiva Fotoatelje Maraž

In kako določiti starost fotografije?
Poskusimo s sklepanjem. Ker je bila
občinska stavba na sliki zgrajena v
prvih letih po letu 1930, je dogodek
po tem letu. Na sliki vidimo številno
občinstvo pred občino, naslonjeno
na prvotno lepo železno ograjo, ki
pa jo je italijanska oblast odstranila v
letu 1941. Tedaj je Italija zaradi voj-

odmevi iz naših krajev

Nova generacija mlajših igralcev
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Potem ko smo v prejšnji številki predstavili starejši generaciji igralcev, vam
tokrat predstavljamo mlajšo generacijo igralcev na zaključku predstave.
Z leve so: Marica Dujmovič, Janja Urbančič – Matetova, Dušan Dujc, Saša
Ličan, Rozka Polh, Stano Česnik, Nerina Šoba, Franc Sila in Silva Žiberna.
Igralske skupine so v začetku delovala v okviru Sindikalno kulturno
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

umetniškega društva (SKUD) Tone
Tomšič Ilirska Bistrica, kasneje pa pod
imenom Dramsko prosvetno društvo
(DPD) Svoboda Ilirska Bistrica. Gonilna sila v igralsko-gledališki dejavnosti je bil Saša Ličan, kot režiser in
odličen karakterni igralec, ki je to dejavnost vodil skoraj dve desetletji, od
1945. do 1958. leta in občasno tudi
pozneje. III Vitomir Dekleva

nih potreb pobirala vse dosegljive
kovine, na žalost tudi zvonove z domačih cerkva. Tako lahko sodimo, da
je slika nastala med tema dvema letoma. Torej v tridesetih letih.
Žal tudi med občinstvom ne prepoznamo nikogar. Pač: desno od
zadnjega kolesarja se lepo vidi voziček za prevoz sladoleda in enega od
dveh značilnih kromiranih stožčastih
pokrovov posod za sladoled. Škoda,
da se ne vidi tudi lastnika Franca
Gärtnerja, Fičota. Otroci smo ga bili
še posebej veseli in mu pogosto ponudili pomoč za porivanje vozička
v Brinškov klanec. Vedeli smo, da
bomo nagrajeni vsaj z eno kroglico
sladoleda. V obratni smeri, ko je bilo
treba voziček le zadrževati, za očitno manjši napor torej, smo dobili le
prazen kornet, ki smo mu tedaj pravili »škrtoček za sladoled«.
Po pripovedi g. Mitka Grlja se dijaki
postojnske gimnazije »našega kolesarja« Maura Lavsa spominjajo iz
prvih povojnih let. Čeprav Italijan –
je ostal v Postojni. Ukvarjal se je s
kolportažo in prodajal časopise na
avtobusih, vlakih in na ulici. Ko mu je
zmanjkalo dnevnika Ljudska pravica,
je znal glasno ponavljati »Pravice ni!
Pravice ni!« Menda so ga zaradi tega
tudi zaprli. Potem pa je raje odgovarjal »Ni pršu ljudska pravica.« Tednik Slovenski Jadran pa je ponudil
z besedami: »Kraska purja, Kraska
purja«. Po šaljivi rubriki Kraška burja
na zadnji strani. Očitno mu je slovenščina delala težave! Mauro Lavs
je tudi sicer ob stari kinodvorani v
Postojni imel kiosk in pozimi tudi pekel kostanj. III Vojko Čeligoj

Bistriško društvo upokojencev je
na občnem zboru pregledalo bilanco lanskega leta in sprjelo nov
program za letošnje leto. Po uvodni
pesmi zbora Avgust Šuligoj Društva
upokojencev je zbrane člane in goste nagovoril predsednik društva
Franc Gombač, ki je predstavil dejavnosti društva v preteklem letu.
Društvo, ki šteje 1285 članov in
članic, se je lani z akcijo Starejši za
starejše posvetilo skrbi za vse starostnike, ki so starejši od 69 let, ne
glede na vključenost v društvo. Teh
je v bistriški občini, ki ima 14.000
prebivalcev, skoraj 2700. Prostovoljci so do sedaj obiskali 670 starostnikov in z njimi opravili ankete,
iz katerih je razvidno, kakšne težave
jih pestijo. Predvsem so to prenizke
pokojnine, mnogi si želijo pomoč
pri vrsto opravilih, pestijo jih tudi

zdravstvene težave. »Starostnikom
pa veliko pomeni že sam obisk prostovoljcev, pogovor in trenutna pomoč,« je poudaril Franc Gombač.
Društvo izvaja tudi humanitarno

Knjižnica Makse Samsa v cvetju

Marca, ko se začne tudi topla pomlad, je mesec namenjen ženskam. 8. marca praznujemo
mednarodni dan žensk, ki je posvečen enakopravnosti vseh žensk, 25.
marca pa materinski dan, ki je posvečen predvsem materam.
V Knjižnici Makse Samsa smo v ta
namen pripravili razstavo umetnega
cvetja. Našo izložbo je krasilo cvetje, izdelano iz žice in nogavic, ki je
nastalo izpod spretnih rok gospe
Vilme Špilar z Gornjega Zemona.
Gospa Vilma se s tovrstnim izdelovanjem cvetja ukvarja dobri dve

leti, v letu 2009 je ustanovila tudi
dopolnilno dejavnost pod imenom
Rožca – ročno izdelovanje cvetja iz
žice in nogavic. Poleg različnih šopkov in aranžmajev cvetja izdeluje
še slike in konfete, tudi po naročilu.
S svojimi izdelki se predstavlja na
kmetijski tržnici vsako drugo soboto
v mesecu ali pa na semanji dan na
Placu.
29. aprila bo med 10. in 11.30 potekala delavnica za izdelavo umetnega cvetja. Vabljeni vsi odrasli in
otroci, stari 10 let in več. III Knjižnica Makse Samsa

delo. Lani so tako obiskali in voščili
devetim članom, starim 90 let, 283
članov, starejših od 80 let, pa so ob
novem letu obdarili.
Na področju kulture pod vodstvom
Dimitrija Grlja zelo uspešno deluje
mešani pevski zbor Avgust Šuligoj,
ki je lani praznoval 25-letnico delovanja, za dolgoletno delo in prispevek h kulturni dejavnosti v občini
pa je prejel tudi srebrno občinsko
plaketo. Zboru so posvetili tudi 15.
številko Jesenskih listov. Naslednjo
številko društvenega glasila pa bodo
namenili akciji Starejši za starejše.
Čeprav preteklo leto zaradi manjšega obsega sredstev ni bilo naklonjeno športni dejavnosti, so uspeli
izpeljati balinarski turnir, ki ga društvo prireja vsako leto ob občinskem
prazniku. Člani se udeležujejo tudi
raznih športnih tekmovanj in turnirjev, izvajajo pa tudi rekreativno telovadbo. 1. maja organizirajo pohod
na Kozlek, obetajo pa se jim tudi
številna druga srečanja in izleti, nastopi na prireditvah in povezovanja
z drugimi društvi. Povezati se nameravajo tudi z osnovnimi šolami pri
organizaciji prireditve Sožitje treh
generacij na temo Šport – špas.
Letos bodo v sodelovanju z barom
Oranž in nekaterimi glasbenimi skupinami organizirali mesečna sredstva, na katerih bodo poleg plesa
in kulturnih vsebin predstavljali
znane osebnosti in ostalo. Družili
pa se bodo tudi v t. i. Centru medgeneracijskega sodelovanja, kjer se
na delavnicah in drugih dejavnostih
družijo mlajši in starejši. III
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV DEJAVNO
NA ŠTEVILNIH PODROČJIH
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UČENCI ZBRALI 112 VRST FIŽOLA

Učenci so predstavili značilnosti fižola

Učenci treh osnovnih šol – bistriške Dragotina Ketteja, Podgora
Kuteževo in Košane – ki obiskujejo
kmetijski krožek, so minuli mesec
pod vodstvom mentorice Tamare
Urbančič v knjižnici Makse Samsa
pripravili razstavo kar 112 vrst fižola, ki so jih našli sami.
Ideja za razstavo se je mentorici
kmetijskega krožka Tamari Urbančič porodila, ko je nekje prebrala,
da so gospodinje nekoč pridelovale
kar 900 različnih vrst fižola. Sama
logotip
je nato obiskala tudi gensko-kmetijsko banko Kmetijskega inštituta v
Ljubljani in ugotovila, da tu hranijo
kar 1000 semen fižola. Tako so se
tudi učenci treh omenjenih šol podali v lov za starimi sortami fižola. In
niti predstavljali si niso, da jih bodo
zbrali kar 112. Skrbno so jih popisali
in označili ter jih razstavili v vitrinah v bistriški knjižnici, kjer so si jih
lahko ogledali tudi ostali občani.
ki ga uporabljamo na vseh promocijskih
materialih v času volitev 2008

šolstvo in šport

Primarna uporaba je beli logotip s črno
obkroženim (za)res na oranžni podlagi

»Bistvo razstave ni le ohranjanje
truda naših prednikov, ki so s pridnostjo in delom ohranjali semena
za bodoče rodove, pač pa tudi spodbujanje k sajenju hrane doma in k
nakupu ekološko pridelanih izdelkov
od domačih kmetov,« je povedala
Tamara Urbančič. Opozorila je tudi
na ekološko problematiko, povezano z nakupom živil v marketih, saj
so ta običajno uvožena iz oddaljenih
držav, kar prispeva h globalnemu
onesnaževanju. Poleg tega je tak
fižol zaplinjen proti žužkom in ga je
treba dobro oprati, saj drugače z
njim pojemo tudi pesticide.
Učenci so peipravili tudi likovne izdelke na temo fižola, na plakatih
pa so predstavili tudi nekatere zanimiosti o fižolu in njegove zdravilne
učinke, kot so zniževanje krvnega
sladkorja, izločanje slabega holesterola iz telesa, zmanjševanje slabokrvnosti, krvnega tlaka in tveganja

Vesele velikonočne praznike in obilo pirhov,
predvsem oranžnih!
Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
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Na razstavi je bilo na ogled 112 vrst fižola

za nastanek raka, poleg tega pa je fižol tudi naravno pomlajevalno sredstvo. Da pa je iz fižola mogoče
pripraviti tudi okusno pecivo, so se
obiskovalci lahko prepričali kar sami.
Poizkusili so namreč lahko kar nekaj
vrst peciva, ki so ga ob tej priložnosti pripravile gospodinje z Bača. Ob
koncu so učenci med obiskovalce
razdelili nekaj različnih semen fižola
z željo, da bi jih posadili doma na vrt
ali v lonec in tako pripomogli k ohranjanju različnih vrst fižola.
Obiskovalce in učence je pozdravil
tudi Aleš Zidar, strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, pod okriljem
katerega poteka kmetijski krožek.
V okviru krožka, ki poteka že drugo
leto, učenci spoznavajo domače živali, pridelujejo zelenjavo in zelišča,
kuhajo in pečejo ter počnejo še vrsto drugih zanimivih reči. Razstava
fižola je nastala v okviru projekta
Integriranja mladine v razvoj podeželja, ki ga izvaja društvo, sofinancirajo pa ga evropski strukturni sklad
za razvoj podeželja v okviru ministrstva za kmetijstvo in prehrano ter
ilirskobistriška, pivška in postojnska
občina. Zidar je dejal, da je zelo zadovoljen, da je projekt tako uspel,
zanj pa se že zanimata šolsko ministrstvo in Kmetijsko-gozdarska zbornica. III

odmevi@ilirska-bistrica.si

št. 21 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 24. seji dne 17.3.2010, na svoji 31. seji dne
23.3.2010 sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 24. seji dne 17.3.2010, na svoji 31. seji dne
23.3.2010 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.
Zemljišče parc. št. 1031/2 – dvorišče v izmeri 47 m2, k.o.
Mereče, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

I.
Zemljišče parc. št. 1222/289 – cesta v izmeri 358 m2, k.o.
2540 Mala Bukovica, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v
nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska
Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 430-35/2009
Datum: 23.3.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-16/2009
Datum: 23.3.2010

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

POPRAVEK
Objavljamo popravek številčenja Uradnih objav Občine
Ilirska Bistrica v 22. številki Bistriških odmevov.
Uradne objave Občine Ilirska Bistrica št. 14, leto 3, 2. 3.
2010, se pravilno glasijo Uradne objave Občine Ilirska Bistrica št. 1, leto 3, 2. 3. 2010.
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MLADI GLASBENIKI USPEŠNI TUDI
NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU

Učenke z mentorico Zalo Kejžar in Paolom Biancuzzijemr

Učenci Glasbene šole Ilirska Bistrica,
ki so na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske 2010
dosegli zlata priznanja, so svojo
pot pridobivanja znanja in uspehov
nadaljevali na 39. državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike
Slovenije. TEMSIG je potekal od 15.
do 19. marca 2010 v Celju, Velenju,
Mariboru in Žalcu.
Trud, zagnanost in motivacija so de-

Mentor Adnan Zubčević s svojima učenkama in Nino Volk

javniki, ki so učence vodili do uspešnih rezultatov. Pod mentorstvom
Zale Kejžar, prof., in s klavirsko spremljavo Paola Biancuzzija, prof., je
Alja Boštjančič dosegla v kategoriji
kljunasta flavta 1. a zlato plaketo
(95,67 točk) in 2. nagrado. Žana Đakovič Ujčič je v kategoriji kljunasta
flavta 1. a dosegla srebrno plaketo
(90,67 točk). Jerica Peric je v kategoriji saksofon 1. a dosegla srebrno
plaketo (91,33 točk).

Pod mentorstvom Adnana Zubčevića, prof., in s klavirsko spremljavo
Nine Volk, prof., je Ana Penko v kategoriji flavta 1. c dosegla srebrno
priznanje (90,33 točk). Eva Prosen
je v kategoriji flavta 1. a dosegla priznanje za udeležbo.
Iskrene čestitke ter veliko uspehov v
prihodnje želimo učenkam, mentorjema in korepetitorjema. III Laszlo
Balazs, prof., ravnatelj GŠ

šolstvo in šport

KAKO POMEMBNO JE GIBANJE
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Kako pomembno je gibanje in druženje, smo »koćanske telovadke«
ugotovile, potem ko smo se po nekajletni prekinitvi ponovno zbrale v
telovadnici šole v Kuteževem. Prve
vaje so nas opomnile, da nismo dovolj skrbele za naše telo. Zelo dobro
vemo, da redne, zmerne telesne
dejavnosti pripomorejo k lepšemu
videzu, saj sedaj kar sijemo in se bolje počutimo. Vaje, ki jih izvajamo,
nam obnavljajo moč in okretnost, z
njimi krepimo okostje – to smo kar
hitro opazile, ko nas roke in noge
niso ubogale in so šle kar po svoje. Z
vajami pospešujemo tudi »mineralizacijo« in s tem upočasnjujemo atrofične procese.
Čas, ki ga preživimo skupaj, ni namenjen samo gibanju. Takrat se odkrižamo slabe volje, po treningu pa se
sprostimo z nežnimi gibi in masažo,
kar je odlična priprava na spanje.
Včasih se sprostimo ob dobri šali ali
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

ob osvežilni pijači v bližnji gostilni.
Brez posebnega omahovanja lahko
rečem naslednje: Šport je zdrav!
Vsak bi se moral ukvarjati s športom,
ne glede na starost. Koristni učinki
redne vadbe naj bodo najboljša mo-

tivacija, ko boste nameravali obupati,
pomislite, kako bolje se počutite,
kako bolj polni energije ste, da bolje
spite in obisk v telovadnici ne bo več
tako težak! Pridružite se nam, ne bo
vam žal! III Telovadka Marina Grilj

Kako smo pekli nekoč

»Ženin in nevesta« sta zaplesala pod kolačem
pod mentorstvom Vesne Boštjančič,
Anice Brožič in Lidije Bačič v sklopu
gospodinjstva lotili peke kruha ter
svoje pridobljeno znanje prepričljivo
demonstrirali na tokratni zaključni
prireditvi. Njihovi mlajši kolegi iz
prvega razreda podaljšanega bivanja so pod mentorstvom Laure
Novak ustvarjali imenitna tihožitja
s kruhom in upodabljali svoja videnja krušne peči. Dela so bila ta dan
postavljena na ogled in bodo krasila
upravo parka vse do maja.
Med predstavitvami raziskovalnih
izsledkov učencev mreže šol je prišla do izraza prepletenost kruha s
slavnostnimi priložnostmi, pri katerih imajo nezanemarljivo vlogo tudi

GORILEC NA PELETE AKCIJA!
Izdelujemo tudi:
• inox in železne ograje ter konstrukcije •
stroje in transportne naprave • transporterje
• osebna in tovorna dvigala • opremo za
živilsko industrijo • opremo za reciklažo
odpadkov • linije za izdelavo pelet
FRANK PROIZVODNJA STROJEV
VALTER FRANK S.P.
Gornja Bitnja 8
tel.: 05 7147 138 • fax.: 05 7147 521
frankasiol.net

močnate jedi. Učenci OŠ Podgora
Kuteževo so pod mentorstvom Vere
Frank, Jane Smajla in Magde Logar
pripravili pregled sladkih kruhastih
in močnatih jedi iz Kočanije, ki so se
pripravljale za božič, svetega Jožefa,
veliko noč, ob varovanju mrliča, kolinah ... Na pokušino so nam prinesli
štruklje, polnjene z na maslu prežgano kruhovo sredico, v šoli pa so se
preizkusili v pripravi minutarjev, kar
so predstavili na plakatu.
Še posebej slavnostno vlogo pa je
imel kruh pri ženitovanjskih šegah.
Učenci OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske
Bistrice so pod mentorstvom Nade
Šircelj, Nežice Celin Dovgan, Benjamine Frank in Elene Sedmak preučili
in predstavili šego »kolač«, ki je povezana z iz šestih trakov spletenim,
maslenim kolačem, ki so ga bodoče
neveste na Bistriškem pripravile fantom. Kolač so učenci tudi prinesli s
seboj v Škocjan, ob njem zapeli, »ženin« in »nevesta« pa sta pod njim
zaplesala ob zvokih harmonike. O
njegovi peki in z njim povezano šego
sta z učenci spregovorili gospe Slava
Lipec in Dolores Kastelic. Sledila je
degustacija ocvrt'ga kruha, kolača
in štrukljev, zahvale, pobude, ogled
razstave, prijetno kramljanje in čestitke vsem ženskam ob svojem prazniku ter obljuba, da se naslednje
leto spet srečamo v polni postavi z
letos odsotnimi šolami mreže parka.
III Darja Kranjc in Sidonija Mozetič
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Park Škocjanske jame (PŠJ) vsako
leto za osmi marec skupaj s šolami,
ki so vključene v mrežo šol parka,
pripravi raziskovalno nalogo. Letos
je bila ta posvečena peki kruha nekoč.
Sklepna prireditev je potekala v
petek, 5. marca, na upravi parka.
Po uvodu pevskega zbora OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice, ki
je pod taktirko Elene Sedmak zapel
Naša mati ćuha kafe, je zbrane najprej pozdravila vodja Službe za raziskovanje in razvoj Vanja Debevec
Gerjevič. Opozorila je na vlogo žena
ob praznikih v domačem krogu in
pozdravila ravnateljico OŠ Antona
Žnideršiča Karmen Šepec ter upokojenega direktorja PŠJ Albina Debevca s soprogo. V nadaljevanju je
etnologinja Darja Kranjc predstavila
letošnjo raziskovalno temo in se
ustavila pri kruhu kot izstopajočemu
pekarskemu izdelku 19. in prve polovice 20. stol. na Slovenskem. Etnologi namreč ugotavljajo, da se je v
tem času kruh v kmečkem okolju
pogosto pojavljal v povezavi z različnimi šegami, predvsem pa je imel za
naše prednike poseben simboličen
pomen vsega dobrega, zato so do
njega gojili zelo spoštljiv odnos.
Tako so učenci letos, po lanskih kuharskih pustolovščinah, pod budnim
očesom mentoric mreže šol spoznavali peko v času njihovih babic
in prababic. Neučakanim otrokom
so gospodinje vnaprej ocvrle kruh.
Kako v slast gre, ko je še topel, so
nas prepričali učenci OŠ Dragotina
Ketteja iz Ilirske Bistrice, ki so se
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TEKMOVANJE V LEPEM VEDENJU

šolstvo in šport

Lansko poletje so vse osnovne šole
v Sloveniji sprejele Vzgojne načrte
(VN), ki so del Letnih delovnih načrtov. V pripravah so šole izvajale
ankete, pogovore o možnih spremembah, ki naj bi jih VN prinesel.
S sprejemom VN smo ukinili stare
»papirnate« vzgojne ukrepe, ki so se
stopnjevali od blažjih opominov do
resnih ukorov. Starši, učenci in učitelji so podprli uvedbo alternativnih
vzgojnih ukrepov, ki dajejo šoli možnost večjega izbora in prilagajanja
ukrepov za posameznega učenca.
Želeli smo doseči bolj učinkovito
obravnavanje in ukrepanje ob pojavih motečega vedenja učencev. Šole
so vzgojne načrte priredile, glede na
potrebe in cilje, ki so jih izbrale. V
pripravah so sodelovali starši, učitelji in učenci.
V OŠ Podgora Kuteževo so opažanja o šolski klimi, problemih in rešitvah izrazili v anketi. Učenci so
povedali, da se imajo na šoli lepo,
kar so potrdili tudi starši. Vsi so pohvalili prijazno, delovno klimo med
učitelji. Izpostavili so štiri temeljne
vrednote: odgovornost, delavnost,
znanje, prijateljstvo. Prekrškov k
sreči ne beležijo pogosto. Moteča
je nižja kultura govora učencev, ki
se kaže z zmerjanjem in medsebojnim zasmehovanjem, ki ne moti le
odraslih, ampak tudi učence. Na
šoli velja do nasilja (psihičnega in
fizičnega) nična stopnja tolerance.
Doslej je vodstvo šole zagotavljalo
obravnavo za vsako prijavo s strani
otrok ali staršev. Zaradi dobrih izkušenj bomo s takim delom nadaljevali. Učinkoviti so tudi pogovori
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Učenci so bili za vzorno vedenje in sodelovanje nagrajeni s slastno pico

o vzgojnih težavah. Starši večinoma
zaupajo pristojnim v šoli, da hitro in
učinkovito rešujejo vzgojne težave
otrok.
Ker je na šoli malo prekrškov, a precej motečega vedenja učencev, se je
kolektiv odločil, da poskusi z nagrajevanjem lepega vedenja razrednih
skupnosti. To pomeni, da pozornost
od slabega obrnemo k dobremu.
Pripravili smo enotna merila za ocenjevanje, ki jih bomo po potrebi
spreminjali. Ocenjevali bomo:
• vedenje/odnose do odraslih in do
sošolcev (učenci pozdravijo učitelja, na hodnikih se umaknejo mimoidočim, vljudno nagovorijo, ko
jim dajemo pomembna navodila,
nas gledajo v oči in poslušajo
brez komentarjev …, s sošolci pa

A LU OKNA, VRATA ….
◊ s termo členom
L
◊ trojno tesnenje
U
Za brezplačen ogled in svetovanje pokličite
S
041-544-687
L
Slavko Smrdelj s.p.
email: aluslav@gmail.com
Partizanski
hrib
12
fax: 059-052-741
A
6250 Ilirska bistrica
V
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se kulturno pogovarjajo in mirno
rešujejo spore),
• ohranjanje šole (pospravijo za seboj mize, stole, so skrbni do uporabe papirja, vode in elektrike,
skrbno ravnajo s šolsko opremo),
• sodelovanje pri pouku (ko učitelj
vstopi v razred, učenci stojijo, na
klopi imajo pripravljene pripomočke za tisto uro, ni jih potrebno
opozarjati na disciplino) in
• odnos do hrane (v jedilnici kulturno razdelijo hrano, vsi tiho
malicajo, ločijo odpadke).
Z učenci smo se o pravilih pogovorili na razredni uri, vsak učitelj
pa je povedal še svoje pogoje ocenjevanja. Ločili smo jih po starosti
na mlajše (1.–4. razred) in starejše
(5.– 9. deveti razred). Prvo polletje
smo ocenjevali dvakrat mesečno
in nenapovedano. Ob polletju so
rezultate predstavili na redovalni
konferenci, analizirali in izmenjali
izkušnje ter razglasili zmagovalce.
Med starejšimi so zmagali šestošolci, ki so se jim nevarno približali devetošolci. Šestošolci so imeli
opazno dobre medsebojne odnose,
deveti razred pa najboljše sodelovanje pri pouku, vključno z domačimi
nalogami. Drugi razred se je izkazal
med mlajšimi. Učiteljica ja najbolje
ocenila njihovo sodelovanje pri pouku. Določili smo nagrado, slastno
pico na pogrnjeni mizi v jedilnici,
medtem ko so drugi jedli običajno
malico. III Darinka Dekleva, svetovalna delavka

RAZVESELJUJMO Z RECEPTI NAŠIH BABIC
Na šoli smo imeli projekt Razveseljujmo z recepti naših babic. Babice
smo prosili, da so nam povedale, kaj
in kako so kuhale in pekle nekoč.
Povabili smo jih tudi v šolo, da so
nam pokazale, kako se dela rože iz
krep papirja. Vse skupaj pa smo počeli zato, da smo razveselili starejše,
osamljene gospe.
V petek, 5. 3. 2010, smo imeli tehniški dan. Pekli smo piškote in delali rože. Ko smo pekli piškote, smo
bili razdeljeni v pet skupin. Eden je
mesil testo, drugi so dodajali vse
potrebne sestavine. Ko je bilo testo
zgneteno, smo pustili, da nekaj časa
vzhaja. Zatem smo iz testa oblikovali
kroglice. S prstom smo v kroglice naredili luknjico, v katero smo potem
dali domačo marmelado. V naši skupini smo naredili 60 piškotov. Učiteljici sta nesli piškote peč. Ko so bili
pečeni, so nam jih kuharice prinesle
v razred. Ponudili smo jih učiteljem
in jih tudi sami poskusili. Nato smo
šli v prvi razred, kjer smo delali rože.
Pri izdelavi rož sta nam pomagali

babici prvošolcev. Jaz sem naredil
vrtnico in nageljček. Ko smo končali
z izdelovanjem rož, smo se babicam
zahvalili. Podarili smo jim piškote,
ki smo jih sami spekli, ter izdelek iz
gline, ki smo ga prav tako naredili
sami. V ponedeljek smo nesli rože in
piškote domov. Rožo sem dal mami,

EKOPROJEKT »RAVNANJE Z ODPADKI«

starejši sosedi in babici pa piškote in
rože. Vse to sem jim dal za dan žena.
Mislim, da sem vse tri prijetno presenetil. Tako so storili tudi vsi moji
sošolci. Drugačen dan v šoli nam je
bil vsem zelo všeč in radi bi jih imeli
več. III Primož Božič, OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad
izdelkov, ki smo jih izdelali, smo tudi
preizkusili.
Ugotovili smo, da lahko iz odpadnega materiala marsikaj izdelamo,
preden ga odvržemo. Z odlaganjem
odpadkov v ustrezen zabojnik pa
skrbimo za varovanje in ohranjanje
okolja, v katerem živimo. III Praktikantka Andreja Štemberger

Z odpadki, odpadnim materialom
se srečujemo vsak dan. Kam bomo
odpadke odvrgli in kaj se bo potem
z njimi zgodilo, je odvisno od naše
odgovornosti, predvsem pa od ozaveščenosti.
Tako smo v VVZ Podgora Kuteževo,
v oddelku Petelinčki, cel mesec februar posvetili ekoprojektu »Ravnanje z odpadki«. Skupaj z otroki
smo iz starega naredili nov papir.
Izdelali smo kompost, zabojnike za

ločevanje odpadkov, ročne lutke iz
plastike, pretikanke, pustne maske
opic, male inštrumente (ropotulje
in drdrala), didaktične igre (kegljanje, »Odnesi odpadek v zabojnik«),
ekolepilo in ekoknjigo, v katero smo
zapisali naša spoznanja. Igrali smo
se tudi igre s časopisnim papirjem.
Ogledali smo si smetarsko vozilo
ter odvoz komunalnih odpadkov. Po
ogledu smo izdelali vsak svoj model
smetarskega vozila. Funkcionalnost

Vse zainteresirane obveščamo,
da bomo v aprilu pričeli z zadnjimi izvajanji 60-urnega javno
veljavnega tečaja Računalniška
pismenost za odrasle. Tečaj je namenjen odraslim, z osnovnimi in
nižjimi poklicnimi kvalifikacijami,
brezposelnim in upokojencem.
Udeleženci spoznajo teoretične
osnove računalništva, naučijo se
delati z datotekami in urejevati
besedila ter uporabljati internet
in elektronsko pošto. Ker so tečaji
sofinancirani s strani Ministrstva
za šolstvo in šport ter Evropskih
socialnih skladov so za udeležence brezplačni. III Romana Morano, vodja OE Ljudska univerza
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RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE ODRASLIH
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KORISTNE RAČUNALNIŠKE URICE
V Bistriških odmevih se najde za
vsakega posameznika kakšen dober članek s sliko. Tudi obvestila so
dobrodošla. Ko sem zasledil novico
o 15-urnem tečaju, sem si takoj zamislil, kako bi bilo, če bi se prijavil.
Stvar sem omenil še sosedu Stanetu. Takoj je bil za, saj imava oba
računalnik doma. Seveda pa so na
računalniku ves čas otroci, če ne zaradi šole, pa zaradi igric. Tako človek
ne pride do računalnika, niti da bi z
miško kliknil, kaj šele delal na njem.
S sosedom Stanetom sva se prijavila na tečaj. Začel je 22. februarja
ob 16-ih. Čeprav sva starejša človeka, naju je bilo vseeno malo strah,
imela sva tudi nekaj treme, saj nisva vedela, kako bo na tečaju. Obstal sem na vratih učilnice, v kateri
so bili sami računalniki. Ta učilnica
je čisto drugačna od tiste iz mojih
šolskih dni, takrat so bili na klopeh
knjige in zvezki.

šolstvo in šport

renault nissan slovenija, d.o.o., dunajska 22, 1511 ljubljana. poraba pri mešanem ciklu: 4,4-8,2 l/100 km. emisija CO2: 115-195 g/km. slika je simbolna.

V učilnici nas je sprejel mlad fant,
mentor Aleksander. Udeleženci smo
se posedli vsak za svoj računalnik.
Sam pri sebi sem si mislil: »Muke in
učenje so se začeli.« Aleksander je
začel z razlago, zagnali smo računalnike in učenje se je začelo. Ta fant
nam je vse po vrsti razlagal, če je
bila potreba, pa je priskočil in pomagal. Na začetku so se roke dvigovale
za vsako malenkost, čeprav je bila
razlaga zelo natančna, kasneje pa
je bilo že bolje. Lepo je biti v takem
razredu, če pa v njem prevladujejo
še prijazna dekleta srednje starosti,
ki so potrebne računalniškega znanja, pa je stvar še lepša. Tako nas
je mentor Aleksander popeljal od
samih začetkov spoznavanja računalnika do e-pošte. Za nas, starejše
občane, so taki brezplačni tečaji koristni in prav je, da jih obiskujemo.
Je pa res, da 15-urni tečaj ne more
prinesti vsega znanja, ki ga potrebuješ v računalništvu. Če bi bil nadaljevalni tečaj in še brezplačen, bi se ga
verjetno še udeleževali, saj se človek
vse življenje uči in izpopolnjuje.
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RENAULT CLIO ZABAVA ŽE 20 LET
ŽE ZA 7.990 EUR*
*Velja ob nakupu z Renault financiRanjem.

www.trgoabc.si
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

Še enkrat hvala mentorju Aleksandru za potrpežljivost in izčrpno razlago pri vseh urah izobraževanja.
Mojim sošolkam in sošolcem pa lep
pozdrav in dosti klikanja na miško
doma! III Vojko Dodič

ZA OTROKE KUHAJMO ZDRAVO

Kuharice z gospo Emilijo (v sredini)

pisal: »Kuhinja Emilije Pavlič temelji
predvsem na mediteranski kuhinji,
ki velja danes za eno izmed najbolj
zdravih kuhinj v Evropi.«
Emilija vedno spodbuja doma pridelano hrano oz. pridobljeno od
domačih ponudnikov. Zagovarja jo
zato, ker je kakovostna, pridelana

DELAVNICE V ČASU ZIMSKIH POČITNIC

Vsi učenci osnovnih šol smo že komaj čakali zimske počitnice. Nekateri so bili na smučanju, spet drugi
pri sorodnikih.
Na OŠ Pregarje pa smo se učenci, ki
smo ostali doma, lahko udeležili različnih delavnic. Na izbiro smo imeli
likovno, računalniško, plesno delavnico in delavnico angleškega jezika.
Delavnice so se pričele ob 9. uri in so
trajale dobri dve uri. Učenci smo se

zelo zabavali ob izdelovanju, igranju
šaha in spoznavanju angleščine na
drugačen, zabaven način. V ustvarjalni delavnici smo izdelali prelepo
sliko iz kolaž papirja, prstne lutke ter
simpatičnega škratka za okras v roži.
Vsem učencem, ki smo se delavnic
udeležili, je bilo zelo lepo. Tudi tistim, ki jim šola preveč ''ne diši''. Vsi
komaj čakamo na naslednje delavnice. III Novinarski krožek OŠ Pregarje

brez škodljivih spodbujevalcev, med
prevozom ne izgubi dragocenih
snovi. Povzdignila je domača brkinska jabolka in doma pridelan krompir, zelje, fižol, ki je, kot pravi, tako
zdrav, da bi ga vsak moral pojesti
vsaj tri zrna na dan!
Dala nam je mnogo kuharskih namigov, vsi pa smo potiho mislili: »Ja,
saj imate prav. A kako naj prepričamo otroke, da bodo tako hrano
jedli?!« Ker je bila med drugim 20
let glavna kuharica v velikem vrtcu,
ni ostala brez besed in napotkov.
Pomembno je postopno uvajanje
in količina hrane, je rekla. Prisega v
žlico za sladoled, s katero naj otrokom serviramo riž, polento, krompir,
ko uvajamo na jedilnik kakšno novost … »Vse vam bodo pojedli!« je
zagotovila. Zagovarja družinski sistem delitve hrane, da si sami namažejo in da je odrasel skupaj z otroki
pri hrani. To in še več drugih namigov za izboljšanje vzdušja/režima pri
hranjenju nam je povedala.
Gospa Emilija Pavlič je imela skoraj
dve uri trajajoče predavanje samo
za kuharice. Poudarila je, da je kuharica poleg ravnatelja zelo pomemben, težko nadomestljiv dejavnik v
vsaki ustanovi. Sama je ponosna na
to, da je kuharica in to je položila
na srce vsem slušateljicam, ki v treh
kolektivih dnevno nahranijo več sto
otrok in pripravijo čez tisoč obrokov. Ob predavanju je redek poslušalec ostal ravnodušen. III Darinka
Dekleva, svetovalna delavka
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010
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Tak je bil naslov predavanja z delavnico, ki smo ga organizirali posebej
za kuharice OŠ AŽ, vrtca in OŠ Podgora, kasneje pa še za starše.
Gospa Emilija Pavlič je začela z besedami, da ona ni naš šef, ne inšpektor, ne minister. Ona je, kot ena
dobra mama! V takem tonu je predavanje tudi potekalo. Prisrčno, po
domače je okregala naše ustaljene
in pogosto nezdrave navade prehranjevanja. Obsojala je kupljeno
hrano, ki je draga, mnogokrat polna
škodljivih dodatkov. Mimogrede
nam je natresla nasvetov, ki smo
jih slišali prvič ali pa smo jih že slišali od svojih mam in babic, a smo
nanje že pozabili. »Da sem s svojimi
predlogi zastarela, da je zdaj čas
za bolj sodobno pripravo hrane,«
so ji rekli. Danes ji je v zadoščenje
priznanje, ki so ji ga ob izdaji knjige
ZA OTROKE KUHAJMO ZDRAVO dali
trije slovenski strokovnjaki – prof.
dr. Dražigost Pokorn, Irena Simčič,
višja svetovalka za šolsko prehrano,
Branko Šalamun, dr. med., ter Inštitut za varovanje zdravja. Prof. dr.
Dražigost Pokorn je med drugim za-
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Prva reprezentančna tekma v futsalu
Športno kulturno društvo KRT se
lahko pohvali z organizacijo reprezentančne tekme v Ilirski Bistrici. V
sredo, 17. marca, smo bili namreč
priča prijateljski tekmi med mlado
slovensko in italijansko reprezentanco v dvoranskem nogometu
(futsal), ki je pritegnila kar 300 navijačev.
Slovenska mlada reprezentanca se je
v Ilirski Bistrici še v drugo pomerila z
italijanskimi vrstniki, ki so to pot z
1 : 2 ugnali četo selektorja Andreja
Dobovičnika. Za Slovenijo je zadetek
prispeval Anže Širok (KMN Gorica),
za ugodni izid proti italijanski vrsti je
žal zmanjkalo časa.
»Za naš kraj je to zgodovinski dogodek. To je prva reprezentančna
tekma v Ilirski Bistrici, upam pa, da
ne zadnja,« je v intervjuju za Futsal.
si povedal Vojko Kalc, predsednik
ŠKD KRT.
Člani društva KRT se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem navijačem,
plesalkam skupine PUME, navijaški
skupini DWJI JAPODI, sponzorjem

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu (U21)

in prostovoljcem, ki so pomagali pri
izvedbi dogodka. Posebna zahvala
pa gre g. Stanetu Kokalju, izvršnemu
sekretarju za dvoranski nogomet in
tako tudi Nogometni zvezi Slovenije.
Vabljeni na naslednji tekmi v nedeljo, 4. aprila, ob 18. uri, ŠKD KRT :

PUNTAR CASINO SAFIR in v nedeljo,18.aprila, ob 18. uri, ŠKD KRT :
TOMI PRESS BRONX.
Več o delovanju KRTOV si lahko preberete na spletni strani www.futsalbistrica.com. III Tamara Kalc, ŠKD
KRT

šolstvo in šport

NOTRANJSKO-KRAŠKA LIGA V ATLETIKI
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Po dolgih letih se atletika v Ilirski Bistrici zopet razvija!
Pod okriljem Tekaškega društva Bistrc mladi atleti in atletinje dvakrat tedensko trenirajo vse atletske discipline, v
katerih tekmujejo osnovnošolski otroci. V mesecu marcu
pa je bila poleg treningov velika pozornost usmerjena v
organizacijo 2. mitinga Notranjsko-Kraške lige v dvorani.
V četrtek, 4. marca 2010, se je v dvorani OŠ Antona Žnideršiča zbralo kar 74 mladih atletov in atletinj iz 5 klubov,
društev in šol (Tekaško društvo Bistrc, Atletski klub Pivka,
Atletski klub Postojna, OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ
Toneta Šraja Nova Vas).
Med vsemi osnovnošolci je bilo kar 28 naših tekmovalcev
in tekmovalk, ki so se pomerili v štirih disciplinah: šprintu
na 30 metrov, teku na 300 metrov, skoku v daljino z meBISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

sta ter štafeti 4 x 100 metrov.
V šprintu na 30 metrov so na zmagovalnih stopničkah
stali: Maja Ribič (1. mesto), Lea Morano (2. mesto), Jakob
Škrlj (1. mesto), Jakob Simčič (2. mesto), Valentina Gržina
(1. mesto) in Nastja Šenkinc (3. mesto).
Naši mladi atleti in atletinje so se izkazali tudi v teku na
300 metrov: Maja Ribič (1. mesto), Jakob Simčič (1. mesto), Valentina Gržina (1. mesto), Elena Morelj Rolih (3.
mesto), Sebastjan Derenčin (3. mesto), Živa Gržina (2.
mesto) in Noemi Smajla (2. mesto).
Dobra odrivna moč se je pokazala tudi pri skokih v daljino
z mesta, kjer smo osvojili največ priznanj: Lea Morano (1.
mesto), Nika Štemberger (2. mesto), Jakob Škrlj (1. mesto), Nace Peric (3. mesto), Alja Boštjančič (1. mesto),
Kristjan Derenčin (3. mesto), Metka Janežič (3. mesto),
Nastja Šenkinc (2. mesto), Nataša Seizović (3. mesto) in
Edita Logar (3. mesto).
Štiri naše ekipe so tekmovale tudi v štafeti 4 x 100 metrov, v kateri je ekipa fantov dosegla 3. mesto, ekipe deklet pa 4., 5. in 6. mesto.
Z rezultati smo več kot zadovoljni, hkrati nam pa zadovoljstvo otrok daje energijo in motivacijo za nadaljnje
treninge in sodelovanje na dvoranskih ter zunanjih tekmovanjih. Poleg rezultatov pa smo si v atletskih krogih
pridobili ugled z odlično organizacijo 2. mitinga NKL.
Uspešne organizacije tega dvoranskega mitinga ne bi dosegli brez članov Tekaškega društva Bistrc, ki so svoj čas
in energijo namenili prostovoljnemu delu na tekmovanju,
kot tudi atletskih sodnikov iz Ilirske Bistrice in Postojne,
ki so tekmo korektno sodili. III Vesna Boštjančič

Bistriški lokostrelci uspešni na
dvoranskih tekmovanjih
Člani Lokostrelskega kluba Ilirska
Bistrica smo v letošnjem letu zelo
uspešno nastopili na dvoranskih
tekmovanjih.

Postonjčani so letos organizirali državno prvenstvo. Naši tekmovalci,
tisti, ki so dosegli zahtevane norme,
so na tekmovanju dosegli lepe rezultate. Z malo več sreče bi bili rezultati
še veliko boljši. Pa smo z doseženim
kljub temu zadovoljni. Državni prvak
je zelo suvereno postal Jaka Prelog,
2. mesto je osvojil Dejan Damiš, 3.

je bil Gvido Maljevac, 4. nehvaležno mesto je zasedla Ana Penko, ki
je bila tudi med članicami uspešna
(6.). Drugi tekmovalci so zasedli naslednja mesta: 7. mesto Nina Vičič,
12. mesto Marko Vidmar, 13. Luka
Dekleva in Josip Maljevac, 14. Andrej Prelog, 26. Matej Taškar. Ekipa
v sestavi Josip Maljevac, Matej Taškar in Gvido Maljevac je na absolutnem prvenstvu zasedla 5. mesto in
le ena točka jih je ločila od boja za
medalje.
Letošnje šolsko prvenstvo je organiziral klub iz Kamnika. Prvenstva smo
se zaradi bolezni in drugih obveznosti udeležili v kar okrnjeni sestavi, pa

storitve
Andrej Frank s.p.
Gornja Bitnja 8
6255 Prem
INŠTRUKCIJE SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE
PRIPRAVA NA MATURO (slovenščina in angleščina)
POUČEVANJE RUSKEGA JEZIKA
PREVAJANJE
LEKTORIRANJE VSEH VRST BESEDIL
GSM: 031 718 888
e-pošta: profrank.storitve@gmail.com

smo kljub temu dosegli lepe rezultate. Zmagovalki sta postali Mojca in
Špela Iskra, 2. mesto je zasedel Dejan Damiš, 3. mesto Luka Dekleva,
5. Nina Vičič, 6. Miha Primc, 7. Andrej Prelog in Patrik Ceglar, 8. Gvido
Maljevac. Ekipa OŠ Anton Žnideršič
je zasedla 4. mesto. Tudi tokrat jih je
delila od medalje le ena točka.
Uspehi, ki jih dosegamo, so res
vzpodbudni. Žal tega ne opazi komisija pri občinski upravi, ki dodeljuje sredstva za delovanje športnih
društev. Dokaj mačehovsko nam
odmerja sredstva, s katerimi naj bi
vzgajali mlade športnike. Tudi sodelovanje z osnovnimi šolami, iz katerih so mladi tekmovalci, ni ravno
vzpodbudno. Za udeležbo njihovih
učencev na tekmovanjih ne kažejo
nikakršnega zanimanja. Vsi stroški,
ki nastanejo s šolskimi tekmovanji,
gredo iz klubskega denarja. Žal!
Lokostrelci smo zaključili z zimsko
sezono. Komaj čakamo lepega vremena, da se preselimo na zunanje
strelišče in se pripravimo na nove
izzive, ki nas čakajo na tekmovanjih.
III Lado Čeligoj

odmevi@ilirska-bistrica.si
Vabljeni k sodelovanju!
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16. januarja smo dvoransko tekmo
organizirali v Ilirski Bistrici. Tekma, ki
je štela za SLO-pokal je bila izredno
odmevna, doma pa tudi v sosednji
Hrvaški. Na tekmovanje se je prijavilo 220 tekmovalcev, zato smo morali tekmo izpeljati v treh izmenah.
Da smo bili zelo uspešni, pričajo pohvale, ki smo jih dobili od tekmovalcev. Seveda pa dobre organizacije
ne bi bilo brez zagnanega dela vseh
članov kluba in staršev naših mladih
lokostrelcev, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za ves trud. Naši
tekmovalci so kar uspešno nastopili,
le rezultati so bili nekoliko pod pričakovanji. 2. mesto je zasedel Dejan
Damiš, 4. je bila Ana Penko, 6. so bili
Mojca Iskra, Gvido Maljevac, Nina
Vičič je zasedla 7. mesto, Patrik Ceglar 8., Špela Iskra in Marko Vidmar
11., Martin Primc 17., Luka Dekleva
18., in Matej Taškar 20. mesto.
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TEHNIŠKI DAN v kamnoseški delavnici
popeljala in nam razkazala furnirnico, v kateri izdelujejo furnir. Pot
smo nadaljevali skozi halo, v kateri
nastajajo vezane plošče z lepljenjem
več plošč furnirja. Za konec so nam
predstavili še proizvodnjo pohištva,
kjer izdelujejo različne modele stolov in miz.

V sredo, 27. 1., smo se učenci od 6.
do 9. razreda odpravili na tehniški
dan. Najprej smo se z avtobusom
odpeljali na Kal, kjer smo si ogledali
kamnoseško delavnico.
Že peta generacija družine Avsec
se ukvarja s to obrtjo. Tomaž Avsec
nam je razkazal stroje, ki jih uporabljajo za rezanje, brušenje, oblikovanje in izdelovanje različnih kamnitih
izdelkov, okenskih polic, stopnic,
nagrobnih spomenikov. Povedal
nam je nekaj o začetkih in zgodovini
kamnoseštva, ki je bilo od nekdaj
značilnost in eden od virov za preživljanje prebivalcev Kala.
V sodobno opremljeni delavnici
smo si lahko ogledali nekaj zaključenih izdelkov. Dobili smo nalogo,
da skiciramo in izdelamo risbo razstavljenega kamnitega umivalnika.
Ogledali smo si tudi še staro kamnoseško delavnico izpred 200 in več
let, v kateri so si kamnoseki kar sami
kovali potrebna orodja. Še vedno
je v njej ohranjenih različnih kladiv,
nakoval in drugih pripomočkov za
obdelavo kamna.
Nato smo se odpeljali v Pivko v le-

Po ogledu lesne industrije smo se
vrnili v šolo, kjer smo dopolnili odgovore na delovnih listih, ponovili in
strnili vse, kar smo videli v tem dopoldnevu, in izdelali plakata s predstavitvama obdelave kamna in lesa.
Na tehniškem dnevu smo videli in se
naučili veliko novega ter spoznali veliko novih orodij in strojev. III Jaka Fidel, 9. r. OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Risba kamnitega umivalnika

sno tovarno Javor, kjer so nas lepo
sprejeli. Razdelili so nam delovne
liste, ki so jih pripravili z namenom,
da bomo ob izpolnjevanju dobili
pregledno predstavitev njihove lesne proizvodnje. Tehnologa sta nas

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

DONACIJE ZA CENTER
ELVIRA VATOVEC

30-URNI
TEČAJ KLEKLJANJA
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v času prvomajskih počitnic
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VABI
na

brezplačen
15-urni tečaj
osnove računalništva

od PONEDELJKA, 26. 4. 2010
do PETKA, 30. 4. 2010

(urejanje besedil, internet in e-pošta)

v Domu matere Terezije –

TEČAJ JE NAMENJEN ZAČETNIKOM

Vodnikova 13, Ilirska Bistrica

Vsak dan od 8. do 13. ure
Vodi s. Ivanka Trček
Prijave in informacije: O31 389 630
martina.radez@rkc.si
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prijave so možne
vsak dan od 15h do 19h
Tel.: 711–11-14
Glede na zanimanje, bomo termine
prilagodili po dogovoru

23. aprila ob 20. uri bo v Avditoriju v Portorožu dobrodelni
koncert »Iz vaših src v naš novi
dom«, na katerem se bodo zbirala sredstva za Center Elvira Vatovec iz Strunjana. Center ima
svojo podružnico tudi v Divači, ki
jo obiskujejo tudi učenci iz ilirskobistriške občine. Z zbranimi sredstvi bodo izpeljali nujno potrebno
obnovo prostorov centra in nakup
opreme.
Od 15 .4. 2010 do 15. 5. 2010
bo odprta tel št. 05/61 71 000,
preko katere bodo zbirali donacije za Center. Po klicu se
bo oglasila tel. tajnica, klicatelj pa pusti svoj naslov in navede znesek, ki ga donira, nato
pa bo po pošti prejel položnico.
Za podporo se vsem že v naprej
lepo zahvaljujejo.

POKLON NARAVI JOŽETA ŠAJNA

Slikar Jože Šajn je v Knjižnici Makse Samsa pripravil razstavo najnovejših akvarelov

DEJAVNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO
Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo je na občnem zboru pregledalo poročilo o lanskoletnem delu
društva in začrtalo program za letos.
Društvo, ki deluje v novih prostorih v
stavbi nekdanje glasbene šole, je bilo
v lanskem letu aktivno na številnih
področjih. Izdali so dve številki monografske zbirke Ilirske teme, in sicer
o Mašunu in o pesnici Maksi Samsa,
za jesen pa načrtujejo izdajo osme
številke zbirke o zgodovini športa na
Bistriškem, avtorja Dimitrija Grlja.
Maja naj bi izšla tudi sedma številka
zbornika Bistriški zapisi, v sodelovanju z OŠ Pregarje, KS Ostrožno Brdo
in občinskim odborom ZB pa bodo
ponatisnili brošuro o partizanski bolnici Zalesje.
Društvo pripravlja tudi številne prireditve, predstavitve knjig in predavanja. »Pri tem moramo posebej
poudariti skupno organiziranje prireditev v sodelovanju s Knjižnico Makse
Samsa, direktorico Damijano Hrabar
in območno izpostavo JSKD s koordinatorjem Igorjem Štembergerjem,«
je povedal predsednik društva Tomo
Šajn. Tako so lani izvedli več večerov
pod naslovom Bistričani Bistričanom,
na katerih predstavljajo uspešne rojake. Prvi gost letošnjih večerov je
bil skladatelj Bojan Glavina, v aprilu
bodo predstavili doktorsko disertacijo Gregorja Kovačiča, jeseni pa

bodo gostili še enega rojaka. Aprila
bo o fojbah predaval zgodovinarja dr.
Jože Pirjevec.
Društvo se pobvezuje tudi z drugimi
društvi in ustanovami v občini, stalne
stike pa vzdržujejo tudi s sorodnim
Društvom za povjesnicu Klane. V
sodelovanju s KS Dolnji Zemon ob
160-letnici rojstva Josipa Potepana
Škrljovega, nadžupana občine Jablanica-Dolnji Zemon, naprednega
kmetovalca in pionirja raziskovanja
arheološke in zgodovinske dediščine
naših krajev na grajsko pročelje postavilo spominsko ploščo in izdalo
knjigo. Letos pa pripravljajo posebno
prireditev, s katero bodo obeležili
170-letnico smrti pesnika in prevajalca ter trnovskega dekana Ivana Vesela Vesnina, ki je pokopan ob cerkvi
sv. Petra in je vplival na mladega Dragotina Ketteja. Želijo pa tudi obnoviti
njegovo nagrobno ploščo. III

likovna kritičarka Anamarija Stibilj
Šanj, ki je poudarila, da je tehnika
akvarela dobesedno pisana na kožo
sami motivni iztočnici avtorja in njegovi občutljivosti. »Avtorjevo oko se
je tokrat sprehodilo ob reki Reki v
dolini Dleto in upodobilo naravo, ki
ga vselej znova nagovarja in ispirira
v najrazličnejših okoljih, v časovnem
krogotoku, ko nenehno spreminja
svojo podobo. Naravo, ki živi in žari
v različnih svetlobnih stanjih.
Vse to na način avtorjevega intimističnega, subtilnega dojemanja
vizualne stvarnosti, « je povzela
Anamarija Stibilj Šanj.
Hkrati pa se avtor ob razkošju videnega in doživetega vselej znova
zaveda, da nikakršna umetniška praksa, nikakršen stil ne more preseči
enkratnosti in dovršenosti narave
oz. stvarstva. Avtor zato skozi razumske komponente likovnega nagovora
spreminja realnost v čutno naglašen
motiv, ki je vsak posebej skrbno izbran. Gre za impresije v smislu avtorjevega najglobljega doživljanja
stvarnosti, ko avtor v videno in doživeto infiltrira tudi svoje emocije, ki
jih je morda najbolj zazanati, ko se
skozi realištično konkretno stvarnost
sprehodimo v avtorjevo romantično
zasanjanost, morda nostalgičnost in
skupaj z avtorjem začutimo spoznanje o minevanju.
Otvoritev, ki sta jo organizirala Knjižnica Makse Samsa in območna izpostava JSKD so z nastopi popestili
Šajnovi vnuk in vnukinje – Liza, Tina,
Nace in Neža. III
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kultura

»Tisti, ki opazuje lepoto zemlje
najde zaloge moči, ki bodo zdržale
dokler bo trajalo življenje.« S tem
citatom je otvoritev razstave najnovejših akvarelov priznanega slikarja
Jožeta Šajna pospremila direktorica
Knjižnice Makse Samsa Damijana
Hrabar.
Za vse, ki smo premalo pozorni na
lepote domače narave, na čudovite vode in raznolikost palet njenih
barv, je poskrbel domači slikar Jože
Šajn. Razstavo akvarelov s pomenljivim naslovom »Poklon naravi« je
posvetil prazniku svetovnega dneva
voda in materinskemu dnevu. V svojem opusu, ki je nastajal dobro leto,
je upodobil vode v idilični dolini
Dleto v vseh štirih letnih časih.
Slikarja in razstavljena dela je predstavila umetnostna zgodovinarka in
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PRVA SLOVENCA V SVETOVNI ELITI OPERNEGA PLESA
Opernredoute (Operni ples) je dogodek, ki ima svojo večstoletno tradicijo, ki se je začela na dunajskih
dvorih in se kasneje preselila v avstrijsko prestolnico kulture – Gradec.
Dogodek spremljata blišč in družba
imenitnih gostov z vsega sveta. Da
Avstrija veliko da na tovrstne dogodke, se je videlo tudi iz same prisotnosti medijev že na generalki,
saj so fotografi in novinarji zasedli
pol operne hiše, ki je ena najlepših
v Evropi. Poznavalci in kritiki jo uvrščajo celo med najlepšo na svetu,
saj je opera, v kateri je največ pozlačenih rokodelskih figur. Na samem
opernem plesu pa je bilo videti, da
v kulturi ne poznajo recesije. Kljub
temu, da so se cene kart za ogled
opernega plesa dvignile tudi do
20.000 evrov, je bila prireditev razprodana. Prodali so 2500 kart.
Na operni ples v opernem balu v
Gradcu, ki je potekal v soboto, 30.
1. 2010, je bilo povabljenih čez 300
plesalcev. Na avdiciji so pred komisijo plesali najprej po štiri pari naenkrat, potem pa vsak par posebej. V
celotni koreografiji je letos plesalo
128 plesalcev oz. 64 parov. Od tega
PRVIČ v zgodovini opernega bala
tudi slovenska plesalca, domačin
Luka Smajla in Urška Bukovšek. Na
tem plesu ne more plesati kdorkoli,
plesalce vabijo po posebnem ključu.
Plesalci morajo biti stari od 17 do 26
let s profesionalnim znanjem družabnega plesa.

Vaje so potekale vsak vikend od novembra do konca januarja v Gradcu.
Kljub honorarju so bili stroški zelo
visoki, a so kljub temu organizatorji
priskrbeli prenočišča za vse vikende.
Generalko, podelitev unikatnih kronic z diamanti swarovski in intervju s
plesalci so že predvajali na ORF, v soboto pa je bil neposreden prenos na
njihovi nacionalni TV. Plesalke plešejo v dolgih snežno belih oblekah.
V rokah imajo kotiglione – rožice
in bele rokavice. Plesalci so v črnih
smokingih z belimi rokavicami. Miza
v parterju in loži stane 19.500 eur. Ta
prestiž je na ravni Hollywooda.
Koreografija je vsako leto nova. Letos sta jo sestavila dva plesna uči-

telja iz dveh različnih plesnih šol.
Koreografija je sestavljena iz treh
delov in traja 15 min. Par, ki se je
čisto spredaj vrtel s plesalkami visoko na ramenih, sta Luka Smajla in
Urška Bukovšek. Par je med vsemi
povabljenimi plesalci prejel posebno
priznanje, s katerim sta si zagotovila
prvo mesto v svetovni eliti opernega
plesa. Luka in Urška že sedmo leto
zapored plešeta latinsko-ameriške
plese, četrto leto pa dunajski operni
ples. Zelo sta ponosna, saj se jima je
uresničila njuna največja želja. Povedala sta, da sta se počutila kot v
pravljici in sta ponosna, da sta bila
del tega. Od organizatorjev pa sta že
dobila svečano povabilo na naslednji
elitni operni bal. III M. S.

Julija gostila prešerne Valentine

kultura

Bar Julija (prostori bivšega Baladurja) v Ilirski Bistrici je v
nedeljo, 21. februarja, svoje prostore ponudil mladim in
kulturi. Ob zanimivi razstavi je nekaj avtorjev želelo, sicer
z rahlim zamikom zaradi pustnih norčij, počastiti dan kulture in hkrati dan zaljubljenih. Da bi beseda ne izzvenela
v prazno, je Rok Smrdelj, aktivni član društva Zgbljena
legija in glavni urednik mladinskega glasila Večerna debata, ki je večer tudi vodil, prebral dve avtorjevi in dve
svoji pesmi. Obenem sta avtorske pesmi prebirali še kulturologinja Maja Turkovič in članica Literarnega društva
Ilirska Bistrica Patricija Dodič. Zahvala gre nedvomno in
predvsem lastnici bara, Juliji, in soorganizatorki večera
Martini Pugelj. Da umetniška beseda lahko enakovredno
nastopi ob tisti bolj razigrani, pivski, je nedvomno potrdil
velik obisk generacijsko različnih slušateljev. III Patricija
Dodič
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DOMAČA PESEM ZA ROJAKE V AMERIKI
Pevska skupina Fantje spod Karlovice iz Pregarij bo svojo peto obletnico delovanja obeležila tudi s
koncerti v ZDA in Kanadi, kamor se
odpravljajo 14. aprila na povabilo
Silve Ramšek, domačinke iz Pregarij, ki živi v Clevelandu in je tajnica
tamkajšnjega slovensko-ameriškega
primorskega kluba. V Clevelandu pripravljajo dva koncerta, in sicer bodo
najprej nastopili na srečanju slovenskih izseljencev v Ameriki, nato pa
še v tamkajšnji cerkvi. Od tam bodo
odpotovali v Toronto, kjer bodo na
povabilo tamkajšnjega kluba izseljencev priredili še dva koncerta. V
Slovenijo se bodo vrnili 28. aprila.
15 članom mlade pevske skupine, ki
jih vodi zborovodja Aleš Bernetič,
se bodo pridružili še harmonikaš
Matic Štavar iz Gradišča, sicer član
ansambla Navihani lisjaki in absolutni evropski prvak v igranju na
diatonično harmoniko iz leta 2006,
fotograf Stojan Spetič in predsednik
KS Pregarje Alojz Bubnič. Fantje, ki
prepevajo predvsem dalmatinske
in ljudske pesmi, so posneli tudi že

zgoščenko s 15 skladbami. Izšla naj
bi konec marca, na njem pa je 13
ljudskih in dve dalmatinski pesmi.
Posnetke so poslali tudi rojakom v
ZDA, kjer se že predvajajo na radiu.
Ker pa so s tem povezani tudi veliki
stroški, vsem, ki bi želeli pomagati,
sporočajo, da prispevke lahko nakažejo na TRR Turističnega dru-

štva Pregarje št. SI56 1010-0003
4994588, s pripisom »Za Ameriko«.
Obenem se za finančno podporo zahvaljujejo županu Antonu Šenkincu,
KS Pregarje in vsem, ki so do sedaj
kakorkoli pomagali. Že v naprej se
zahvaljujejo tudi pregarskemu župniku g. Ličanu za darovano sv. mašo
za srečno pot. III

V prostorih bistriške enote Varstveno delovnega centra Koper
je od 26. marca na ogled razstava
naše uspešne in znane slikarke z
usti Dragice Sušanj.
Slikarka Dragica Susanj se tokrat
predstavlja s 15 novejšimi deli v teh-

niki olje na platnu. Na razstavljenih
delih prevladujejo njej ljubi motivi iz
narave in tihožitja. Zelo rada namreč
upodablja cvetje, drevesa, stoletne
osamelce in travnike. Na otvoritvi
razstave je številnim obiskovalcem
slikarko in njena dela predstavila li-

kovna kritičarka Polona Škodič. Program so popestrili učenci Glasbene
šole Ilirska Bistrica.
Dragica Sušnj, doma iz Doljnega
Zemona, se je leta 1994 poškodovala v prometni nesreči in postala
tetrapleginja. Nekaj let po tem je
v sebi odkrila umetniškoko žilico
in se vključila v Likovno sekcijo pri
Zvezi parapelgikov Slovenije ter se
dejavno posvetila slikarstvu. Izobraževala se je na različnih likovnih
delavnicah in tečajih ter spoznala
temeljne slikarske tehnike. Z veliko
volje in dela, predvsem pa slikarskega talenta, je hitro napredovala
in bila leta 2006 uradno sprejeta v
mednarodno združenje slikarjev, ki
svoja dela ustvarjajo z usti ali z nogami. Njena dela je bilo moč videti
na različnih samostojnih in skupinskih razstavah. Nazadnje se je s samostojno razstavo predstavila lani
marca v Opatiji.
Razstava bo na ogled do konca
aprila, in sicer od ponedeljka do
petka, med 8. in 14. uro. III
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010
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RAZSTAVA SLIKARKE DRAGICE SUŠANJ
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O RIMSKIH POSTOJANKAH PRI NAS
Ob opisu redkih najdb raznih predmetov iz rimskega obdobja pri nas
so večkrat omenjene rimske vojaške
postojanke, ki so nastale po znanih
spremembah, do katerih je prišlo po
zmagovitem pohodu Oktavijana Avgusta proti Japodom v letih 35–33
pred n. št. V prvem obdobju so bile
namenjene predvsem zaščiti komunikacijskih povezav z na novo osvojenimi ozemlji na vzhodu. Posebno
vlogo pa so pridobile v poznejših
stoletjih, ko je bil Rim v spremenjenih okoliščinah prisiljen graditi že
opisani obrambni sistem »Zapore
Julijskih Alp« in nato še dolgo obdobje vzdrževati tamkajšnje postojanke.
Pri nas se do nedavnega, žal, nihče
ni posebno ukvarjal s to problematiko. Pozornost je bila posvečena v
prvi vrsti obujanju spomina na veliko število prazgodovinskih gradišč
in takratnemu dogajanju. Pobuda
za podrobnejšo obravnavo obdobja
po rimski zasedbi je prišla od naših
sosedov, ko so v neposredni bližini,
na Pasjaku pri Šapjanah, pričeli sistematično odkopavati in zaščitno
zavarovati obzidje tamkajšnje rimske postojanke na prostoru prazgo-

dovinskega gradišča. Do dodatnega
zagona je prišlo ob pripravah za postavitev spominske p1ošče Josipu
Potepanu na Dolnjem Zemonu in s
tem povezanim podrobnejšim preučevanjem dosegljivih podatkov v
strokovni literaturi.
O rimski postojanki in najdbah nad
Podgrajami je bilo govora že v 22.,
marčevski številki Bistriških odmevov. Prve podatke o »zidovju cvinjer
imenovanem, sprav dobro mavto
zidanim« nam je zapustil Josip Potepan v znanem poročilu iz leta
1875 v Zagrebu, a s pripombo, naj
bi to bili ostanki nekdanjega gradu,
po katerem je tudi nekdanje grobišče pod gradiščem dobilo ledinsko
ime »grajski britof«. Arheolog Alfons Müllner (1840–1918), ki se je
s poročilom J. Potepana seznanil
v Zagrebu, je v svojem poročilu C.
Comm. na Dunaj, leta 1880, poleg
opisa in izmer gradišča, podrobno
opisal tudi del tedaj še obstoječega
dela zidu, nadgrajenega na prazgodovinskem nasipu, ga s skico opredelil in ustrezno grafično prikazal.
Izmeril je tudi višino in širino zidu
ter dolžino prečnega kraka na čelni
strani (40 + 60 m) in podolgovatega
na severni strani (166 m).

Pridobljeni podatki iz zgoraj opisanih virov so bili dovolj prepričljivi
in so predstavljali odločilen povod
za še načrtnejšo preiskavo na gradišču na Dolnjem Zemonu. Sledilo je
načrtno, vztrajno krčenje dolinskega
predela, ki je bil do tedaj nedostopen in nepregleden zaradi goste poraščenosti s črnim trnom, robido in
drugim podrastjem. Uspeh podviga
pa je presegel pričakovanja. Gradišče je namreč šele tedaj postalo
povsem pregledno in dostopno za
ogled v vsej svoji veličini in obsegu.
Krona vsega pa je prav gotovo bilo
povsem slučajno odkritje dela rimskega zidu, prekritega z nizkim slojem odpadlega podrastja izza goste
pregrade črnega trna.
Na amaterski skici je v glavnih obrisih prikazano današnje stanje na

NAŠA DED IŠČI NA

Žal pa je pri tem prezrl
tudi ostanke zidu na podolgovati nasprotni strani
postojanke. Temu je očitno botrovala gosta poraščenost in dejstvo, da je
bilo od tam že tedaj uporabno kamenje odpeljano

za zidavo, ob širjenju vasi, na kar je
opozoril že J. Potepan v svojem poročilu. Značilno pa je, da tudi on v
zidu ni prepoznal, da gre za ostanke
rimske postojanke. V zaključku poročila celo izrecno navaja, da so bili
ti »hribi« poseljeni in utrjeni že pred
rimsko zasedbo. Zavzel naj bi jih bil
Avgust ali Tiberij, da pa so premalo
raziskani, da bi se lahko z gotovostjo
opredelil glede nastanka in porekla
zidu. Toda kot dokaz za obstoj rimske postojanke nad Ilirsko Bistrico
imamo, poleg nadvse verodostojnega zapisa italijanskega avtorja
Carla Marchesettija (1850–1926),
rimski plug z raznim orodjem, predvsem pa veliko število rimskih kovancev.

Ostanki zidu na južni strani postojanke
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Del odkritega rimskega zidu

gradišču. Za kakovostnejšo terensko obdelavo in
strokovni prikaz bomo morali, žal, počakati na načrtne raziskave stroke.
Obstoj postojank do nadaljnjega utemeljujemo z
do zdaj znanimi najdbami treh rimskih plugov, poljedelskega in drugega orodja, predvsem pa s številnimi najdbami rimskih kovancev. Od dosedanjih
raziskav je ohranjenih 20 kovancev iz zapuščine
J. Potepana in le seznam okoli 40 kovancev (poslanih na Dunaj) iz leta 1903. Poleg tega imamo
strokovni opis nekaj nad 100 kovancev iz več
družinskih zbirk, nastalih še v razdobju po 1. svetovni vojni. To so predvsem primerki z območja Il.
Bistrice. Pri vseh zbirkah pa je značilno to, da je
le malo primerkov pripadajočih prvemu obdobju
rimske zasedbe, vse do leta 250 n. št. V znatnem
številu se pojavijo po letu 250, in to predvsem z
liki rimskih vladarjev Galliena (253–262), Clavdia
II. (268–270), Avvreliana (270–275). Bolj številni so
tudi primerki iz obdobja Constantina I. (306–337);
najpoznejša do zdaj znana pa pripadata Magnusu
Maximu (383–388) in Theodosiusu (379–395).

Müllner – delna skica gradišča na Dolnjem Zemonu

Za zaključek pa še to: ob slabem upanju na skorajšnje strokovne raziskave pri nas nam ostane tolažba, da si rimsko postojanko lahko ogledamo pri
naših sosedih na Pasjaku! III Franc Poklar

Amaterska skica celotnega gradišča

Del konzumiranega zidu na Pasjaku

NAŠA DED IŠČI NA

Uporabljeni viri:
• Alfons Müllner, Mittheilungen K. K. Centr. Comiss.6, 1880 Archäologische Excurse nach SüdSteiermark und Krain
• Karl Moser, Untersuchung romischer Graber im
Vinograd bei Unter-Semon n. Illyrisch Feistritz,
MPK 1903. 26.
• Carlo Marchesetti, I Castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, 1903
• Ranko Starac, Rezultati najnovijih arheoloških
istraživanja na području Općine Matulji, 1991.
• Ilirske teme 5, Josip Potepan-Škrljov, 37/F.P., Il.
Bistrica 2008.

Rimska malta z odkritega zidu
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

32

POROČILO O DELU CENTRA ZA SOCIALNO
DELO ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2009
Center za socialno delo Ilirska Bistrica (CSD) je javni socialno varstveni zavod. Ustanovitelj zavoda
je Vlada Republike Slovenije in sodi
pod okrilje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. CSD izvaja
redno dejavnost, ki jo izvaja 8 zaposlenih in obsega »javna pooblastila«
in »socialno varstvene storitve« ter
dodatne programe:
• pomoč na domu, ki jo izvajajo 3
medicinske sestre (zdravstveni
tehniki),
• dnevni center SONČEK, kjer sta
zaposleni socialna delavka in
vzgojiteljica,
• socialna vključenost žensk – v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica.

REDNA DEJAVNOST

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Podlago za izvajanje redne dejavnosti Centra za socialno delo določa
preko 50 veljavnih zakonov in podzakonskih aktov.
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Javna pooblastila
Varstvo otrok in družine: dovolitev
sklenitve zakonske zveze, zakonsko
svetovanje, razveza zakonske zveze,
zunajzakonska skupnost, varstvo
in vzgoja otrok, stiki med starši in
otroki po razvezi ali razpadu izvenzakonske skupnosti …
Razmerja med starši in otroki: določitev in sprememba osebnega
imena, urejanje ali izpodbijanje
očetovstva ali materinstva, izdelava
mnenj v sporih med staršema…
Izvrševanje roditeljske pravice:
pomoč staršema v sporih glede
izvrševanja roditeljske pravice; podaljšanje ali odvzem roditeljske pravice, predlog sodišču za pridobitev
poslovne sposobnosti, zaščita otrokovih koristi v sodnih postopkih…
Posebno varstvo otrok in mladostnikov: zanemarjeni otroci, nasilje nad
otroki, ukrepi CSD, odvzem otroka
staršem, namestitev v zavod, rejništvo, posvojitve, skrbništvo nad
otroki, kazniva dejanja otrok in mladostnikov, beganje od doma, zasvojenosti otrok in mladostnikov…
Varstvo odraslih: obravnava storilcev
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

kaznivih dejanj, pomoč ob prestajanju kazni, nadomestne kazni zapora,
skrbništvo nad odraslimi, urejanje
statusa invalida, težave v duševnem
zdravju – obravnava v skupnosti, težave brezdomcev, zasvojenosti …
Oprostitve pri plačilu storitev: pomoč na domu, institucionalno varstvo, družinski pomočnik.
Denarne socialne pomoči: redna
denarna socialna pomoč (488), izredna – za obdobje (7), enkratna
(181), trajna (2).
Starševsko varstvo in družinski prejemki (ZSVDP): starševski dod. (22),
pomoč ob rojstvu otroka (134),
otroški dod. (1860), dod. za veliko
družino (130), dod. za nego otroka
(33), porodniški dopust (107), očetovski dopust (108), dopust za nego
in varstvo otroka (134), podaljšanje
dopusta za nego in varstvo (27), pravica do krajšega delovnega časa do
3. leta otrokove starosti (58), pravica do plačila prispevkov za socialno varnost (6).
Državne štipendije: 390.
V okviru javnih pooblastil je bilo
na Centru za socialno delo Ilirska
Bistrica v letu 2009 izdano 4186 odločb. Na podlagi odločb izdanih na
področju denarnih socialnih pomoči,
starševskega varstva in družinskih
prejemkov ter državnih štipendij pa
je bilo občanom občine Il. Bistrice
iz državnega proračuna izplačano
4.014.533,77 evrov.
Socialno varstvene storitve: socialna
preventiva (45), prva socialna pomoč (619), osebna pomoč (6), pomoč družini za dom (5).

DODATNI PROGRAMI
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Je oblika pomoči starostnikom, invalidom in vsem, ki potrebujejo
pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil ter jim omogoča, da čim
dalje živijo s v domačem okolju Storitev obsega: gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Pomoč na domu je plačljiva storitev.
Cena za uporabnika je v letu 2009
znašala 4,70 evrov za uro opravljene storitve. Neposredno storitev
PND izvajajo 3 delavke. V letu 2009
je bilo opravljenih skupno 3.493
efektivnih ur, število uporabnikov pa
je bilo povprečno mesečno 24.
Storitev se v celoti financira iz občinskega proračuna, ravno tako se
prispevki uporabnikov za plačilo
opravljenih efektivnih ur nakazujejo
v občinski proračun.
Zaradi preobsežnosti nalog pri izvajanju redne dejavnosti bo Center
za socialno delo storitev Pomoč na
domu izvajal samo še tekoče koledarsko leto, za naslednje leto pa bo
Občina Il. Bistrica poiskala novega
izvajalca.
DNEVNI CENTER SONČEK
Je program za učno in psihosocialno
pomoč šoloobveznim otrokom, prikrajšanim za normalno družinsko
življenje. Program deluje v posebnih prostorih ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, v letu
2009 pa ga je obiskovalo 16 otrok.
Otroci prihajajo v skupino vsak dan
po končanem pouku, v skupini preživijo ves popoldanski čas, ob 17.00
uri pa se vračajo domov. Program se
financira iz državnega (75 %) in občinskega proračuna (25 %).
SOCIALNA VKLJUČENOST ŽENSK
Je program za učenje slovenskega
jezika žensk drugih narodnosti. V
sodelovanju z Ljudsko univerzo, ki
skrbi za plačilo predavateljice, ga
uspešno izvajamo že četrto leto.
Program se izvaja vsak ponedeljek
dopoldne v sejni sobi CSD Il. Bistrica,
ki zagotavlja materialne pogoje za izvedbo programa. V letu 2009 je bilo
organizirano 36 srečanj, tečaj pa je
vsak teden obiskovalo od 10 do 13
udeleženk. Rezultati so vsestransko
vzpodbudni. Poleg tega da se ženske
učijo slovenskega jezika, je pozitivno
dejstvo, da imajo obveznosti in se
srečujejo izven domačih zidov, kar
prispeva k hitrejši integraciji v širšo
družbeno skupnost. III Miranda Vrh,
Direktorica CSD Il. Bistrica

ZA ZDRAVJE NAŠEGA SRCA GRE
V Ilirski Bistrici in v Podgradu že
enajsto leto delujeta enoti koronarnega društva, ki deluje na območjih
Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice in
Podgrada. Društvo skrbi za kakovost
življenja ljudi s težavami srca in ožilja. V društvo so vključeni bolniki s
prebolelim srčnim infarktom, bolniki
z angino pectoris, bolniki po operaciji na srcu in ožilju ter druge osebe
z različnimi dejavniki tveganja (visok
pritisk, povišane maščobe – holesterol, prekomerna telesna teža ipd.).

Poseben program društvenih aktivnosti predstavlja redna telesna
vadba. Skupinska rehabilitacijska
vadba, ki je prilagojena posebnostim
koronarnih bolnikov, poteka dvakrat
tedensko po eno uro v telovadni-

cah ali na prostem, pod vodstvom
usposobljenih vaditeljic. V Il. Bistrici
delujeta dve vadbeni skupini, v Podgradu pa ena skupina.
V Ilirski Bistrici poteka vadba prve
skupine ob torkih in četrtkih med
18. in 19. uro v telovadnici OŠ Dragotina Ketteja, ob ponedeljkih in
sredah med 19. in 20. uro pa poteka
vadba druge skupine v večnamenskem prostoru samostana De Notre
Dame v Vodnikovi ulici v Trnovem.
Vadba članic in članov iz Podgrada

RDEČI KRIŽ ILIRSKA BISTRICA OBVEŠČA
Posebno zahvalo namenjamo krvodajalcem, ki so darovali svojo kri
in reševali življenja drugih. V preteklem letu smo zabeležili skoraj 890
vpisov na treh rednih terenskih krvodajalskih akcijah v Ilirski Bistrici in
mesečnih darovanjih v bolnišnici v
Izoli.
Z velikim zadovoljstvom in hvaležnostjo ugotavljamo, da se je v letu
2009 udeležba povečala za več kot
25 %, kar je izjemen rezultat, z ozirom na vedno večje potrebe po
krvi.
V letu 2009 smo razdelili:
544 prehrambnih paketov RKS, 261
pralnih praškov RKS, 580 kg testenin,
690 kg moke, 860 kg sladkorja, 460
kg riža in 2.880 l mleka iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog,
600 kg prehrambenih in higienskih
artiklov iz donacije Mercatorja, 370

kg prehrambenih in drugih artiklov
iz donacije občanov in občank v trgovini Engrotuš Ilirska Bistrica, 11
škatel napolitank iz donacije podjetja Jadran Sežana, 500 kg testenin iz
donacije picerije Jakob iz Gradišča,
70 parov novih čevljev iz donacije
podjetja Kosič d.o.o. Ilirska Bistrica,
velike količine oblačil, posteljnine,
zaves, igrač, šolskih potrebščin in
drugega blaga, ki ste ga podarili občani in občanke.
Poleg tega smo razdelili skoraj 1.300
evrov socialne pomoči za nakup šolskih potrebščin, plačilo kurjave in
električne energije, nakup hrane in
drugih artiklov itn.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali svoje delo, dobro voljo, sredstva
ali blago in tako nekomu pomagali
ali ga celo osrečili. III OZ RK Ilirska
Bistrica

poteka v telovadnici OŠ v Podgradu
vsak ponedeljek in vsak četrtkih od
19. do 20. ure.
Rehabilitacijsko vadbo vodijo ustrezno usposobljene vaditeljice, ki so
uspešno zaključile izobraževanje, ki
ga organizira Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije iz Ljubljane.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Za informacije so vam na voljo poverjenice posameznih skupin pred
vsakokratnim pričetkom vadbe. III
Magda Valenčič

Obveščamo vas,
da bomo v aprilu 2010
sprejemali oblačila in
drugo blago, vključno z
ohranjeno posodo, ki jo
ne potrebujete več.
Sprejemali bomo vsak torek,
od 17. do 19. ure,
v našem skladišču št. 2,
pod Gimnazijo v Ilirski Bistrici.
POSTANITE ČLANI RDEČEGA
KRIŽA IN POMAGAJTE.
LEPO JE DELITI!
Pokličite na tel. št. 05/711 0790
ali 041 233 194
Prispevke lahko nakažete na
TRR št. :1010 0002 9208 538.
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

Z različnimi rehabilitacijskimi dejavnostmi v društvu odpravljamo
dejavnike tveganja, izboljšujemo telesno, duševno in socialno počutje
bolnikov s težavami in obolenji srca
in ožilja. Primarne naloge društva
pa so: strokovno vodena skupinska
rehabilitacija, ki je prilagojena koronarnim bolnikom, pomoč pri reševanju psihičnih težav pri vključevanju
na začetku vadbe, pomoč pri spremembah prehranjevalnih navad in
zdravem načinu življenja, predavanja, izleti, pohodi in drugo.
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PESTRA DEJAVNOST DRUŠTVA INVALIDOV
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Konec februarja je društvo invalidov
na zboru članov opravilo pregled
lanskega dela in predstavilo program za letošnje leto, ko bo med
drugim obeležilo tudi 25-letnico delovanja.
Društvo invalidov ima status invalidske organizacije in status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in je vključeno
v Zvezo delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS). Statusa omogočata, da se s
svojimi programi prijavlja na razpise
za finančna sredstva iz javnih virov.
Predsednica društva Jožica Žibert je
poročala o živahnem delu društva. V
preteklem letu so v celoti realizirali
program dela, ki so ga sprejeli na
zboru članov.
Posebno skrb so namenili izvajanju
posebnih socialnih programov, ki
predstavljajo dopolnitev dejavnosti javnih služb in blažijo socialne in
psihične posledice invalidnosti.
In kaj so nudili invalidom? Med letom in v decembru so obiskali skoraj
200 osamljenih in nemočnih invalidov po domovih in v domu starejših
občanov, se z njimi pogovorili in jih
simbolno obdarili. Že petič so v lanskem letu izpeljali pedagoško akcijo
na temo invalidnosti z obeležjem
mednarodnega dneva invalidov,
tokrat s šolo v Podgradu. V sodelovanju z bistriškim odborom Nove
generacije SLS, ki je skupaj z Zvezo
paraplegikov Slovenije pričela z akcijo »Rezervirano za rumeno«, so
opozorili tudi na nepravilno parkiranje in druge težave, ki invalidom

ovirajo gibanje, predvsem v mestu.
V sodelovanju z zdravstvenim domom so izpeljali številne delavnice
za izboljšanje zdravja, ki se nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Invalidi so
med letom koristili možnost letovanja v obmorskem letovišču s prilagojenim zdravstvenim programom
in z rehabilitacijskim programom v
Šmarjeških Toplicah in Dobrni. Nekaterim socialno šibkim invalidom
so nudili brezplačno letovanje, s
solidarnostno pomočjo so pomagali
premostiti različne finančne stiske.
Rekreativno-športna dejavnost, telovadba in pohodi v naravo ohranjajo
psihično in fizično sposobnost in invalidi se tega zavedajo. Med njimi so
odlični športniki, ki so sodelovali na
območnih in državnih tekmovanjih
v balinanju, ribolovu, streljanju ter
pikadu in dosegli odlične rezultate.
V društvu so izvedli tudi več rekreacijskih pohodov. Na sedežu društva
so potekale delavnice ročnih spretnosti: izdelava pirhov, kvačkanih
rož in rož iz krep papirja.
V okviru društva deluje tudi aktiv
delovnih invalidov, ki združuje zaposlene in brezposelne invalide. Za
te so v novembru na sedežu društva organizirali pravno pomoč s
področja delovno-pravne zakonodaje. Nekaterim invalidom so pomagali vzpostaviti stik z ustreznimi
institucijami za razrešitev njihovih
problemov. Marsikateremu so napisali vlogo za pridobitev varstvenega
dodatka, vlogo za pridobitev invalidnine in vlogo za oprostitev rtv-na-

USPEŠNO SODELOVANJE DRUŠTEV DIABETIKOV
Društvi diabetikov Ilirska Bistrica in
Sežana že več let sodelujeta predvsem na rekreacijskem, športnem
in družabnem področju. S sodelovanjem se krepijo vezi in dopolnjujejo
dejavnosti, izmenjujejo izkušnje in
spozna način dela društva v posameznih dejavnostih. Vrsto let se
udeležujemo občnih zborov društev
in prav tu se vidi pomen društva v
kraju delovanja, kjer se podajo poročila o opravljenem delu. Pozornost članov pri podajanju poročil
in njihovo sprejemanje je odraz zadovoljstva o delu organov društva v
zadovoljstvo članstva.
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Na zadnjem občnem zboru društva
diabetikov Ilirska Bistrica 6. marca
2010
smo tudi gostje pozorno spremljali
poročila o opravljenem delu. Z veseljem ter zadovoljstvom izrekam pohvalo predsedniku Ivanu Bergoču in
vsem članom, ki so s požrtvovalnim
delom prispevali k uspešnejšemu
delu društva. Tudi v bodoče želim
uspešno delo društvu diabetikov Il.
Bistrica in še obsežnejše sodelovanje z društvom diabetikov Sežana.
III Pavel Škamperle, podpredsednik
DD Sežana

ročnine.
Pestro društveno dejavnost bodo
nadaljevali tudi v letošnjem letu, ko
bo društvo praznovalo 25-letnico
delovanja, ki jo bodo svečano obeležili maja v Domu na Vidmu. V istem
mesecu bodo prevzelo vlogo organizatorja območnega tekmovanja v
balinanju, v juniju pa bodo izvedli že
tradicionalni prijateljski balinarski
turnir v počastitev občinskega praznika in dneva državnosti. Z letošnjo
pedagoško akcijo z obeležjem mednarodnega dneva invalidov pa bodo
zaokrožili to praznovanje. Vsem dejavnosti bodo vodilo Linhartove besede: »Eden drugmu ognja dajmo!«
Prisotne člane in članice društva,
bilo jih je 112, so na zboru pozdravili župan Anton Šenkinc, predsednik ZDIS Drago Novak, direktorica
CSD Miranda Vrh, podpredsednik
DU Miro Štembergar, predsednik
Društva diabetikov Ivan Bergoč,
predstavnica RK Silva Dekleva in
predsedniki številnih sosednjih društev invalidov, s katerimi uspešno
sodelujejo. Ob zaključku zbora so se
člani zahvalili predsednici za kakovostno in prizadevno vodenje društva.
III Anica Kocjančič
Društvo za pomoč pri obolenjih
ščitnice

METULJČICA
vabi na
srečanje, ki bo
10. 4. 2010 v Ljubljani, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, sejna
soba nekdanje Občine Vič
Program:
• 9.00 predavanje univ. dipl. sociologa in psihoterapevta Boruta
Pogačnika »Z mirom proti nemiru«
• 10.30. do 11.00 občni zbor društva
• 11.30 predavanje Rože Ciglar,
univ. dipl. ing. kem., »Jodiranje
in rezultati jodiranja«
• 12.30 predavanje Irene Stastny
– Genzyme
• 13.15 predavanje mag. Helene
Molnar Novak, dr. med., »Bazedovka in ščitnična orbitopatija«

ZABAVA NA SNEGU - PROJEKT, KI JE NAVDUŠIL MLADE
Klub študentov Ilirska Bistrica je v
soboto na Sviščakih organiziral zimski športno-zabavni dan bistriške
mladine. Šlo je za projekt, s katerim
so bistriški študentje želeli poudariti
predvsem sodelovanje in druženje
mladih v Občini.
Zabave na snegu se je udeležilo
precejšnje število mladih, pa tudi
mimoidočih obiskovalcev smučišča.
Dogodek na snegu je zaznamovalo
druženje, tekmovanje v snežnem
nogometu, zabavna animacija,
glasba in lepe nagrade. Posebnost
celotnega dogodka je bila ta, da je
bistriški Klub študentov resnično poskrbel za popolno udobje in dobro
počutje vseh udeležencev. Organizirali so namreč brezplačen avtobusni
prevoz, brezplačno hrano in pijačo.
Vsem svojim članom pa so subvencionirali tudi nakup smučarskih kart.

Udeleženci Zabave na snegu so se
torej poleg prijetnega vzdušja, ki je
popestrilo dogajanje na Sviščakih,

Spomladansko ustvarjanje v knjižnici

lahko okrepčali s kuhanim vinom,
čajem, narezki, pecivom ter joto.
Ker je bil sobotni dan glede na vremenske razmere eden najlepših dni
tega tedna, je bilo vzdušje popolno
in vsi prisotni na Sviščakih so se strinjali z dejstvom, da takšni projekti
in dogodki razveseljujejo ter združujejo mlade v Občini.

V mesecu marcu – mesecu pomladnega prebujanja – je Knjižnico
Makse Samsa obiskalo veliko skupin vrtčevih otrok. Pravljičarki sta
jim pripovedovali pravljice, značilne
za ta čas, in pripravili razne ustvarjalne delavnice. Na njih so otroci
izdelovali čestitke, s katerimi so ob
materinskem prazniku obdarili svoje
mamice. Ker na naša vrata trkajo
že velikonočni prazniki, so otroci
izdelovali tudi razne velikonočne izdelke, ki so jih veselo odnesli domov
in si z njimi okrasili domove. Zadnji
dan v mesecu marcu pa bosta pra-

vljičarki popestrili pravljično urico z
ustvarjanjem velikonočnih izdelkov
za otroke, ki obiskujejo popoldanske
pravljične urice, in za vse otroke, ki
jih ustvarjanje veseli.
28. aprila v knjižnici pripravljamo
Pomladno delavnico za vse otroke,
stare od tri do deset let. Delavnica
bo potekala od 16.00 do 17.30. 29.
aprila pa bo med 10. in 11.30 potekala delavnica za izdelavo umetnega cvetja (rože iz žice in nogavic).
Vabljeni vsi odrasli in otroci, stari od
10 let in več. III Vlasta Kirn

Koristno in prijetno preživet vikend
na Sviščakih so nam s svojo pozornostjo omogočili številni sponzorji,
ki se jim iskreno zahvaljujemo:
Banka Koper, Pekarna Džemo pek, d.
o. o., Frape bar, DM, Sladki bar, DZS,
Frizerstvo Suzana, Kirn, Trgovina Pepelka, Julija bar, Optika Primc, Mitja
Hair team, Lekarna, Planet Mi3, Trgovina Tara, Parfumerija Jelka, Romi,
Gostinstvo Galeja, Picerija Park, AvtoMaterial, KD Zgbljena legija, Rod
snežniških ruševcev, Picerija Coyot,
Maestro, Transport, Lado Šepec, s.
p., Planinski dom Sviščaki, Kmečka
mesnica Postojna, Kakež, Cvetličarna Brigita, Avtoshop, Mesarstvo
Puc, Oranž bar, Petrol, Okrepčevalnica Jaksetič, E-študentski servis. III
Doris Komen
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naši mladi in najmla jši

Klub študentov je s svojim projektom torej dokazal, da že skromna
popestritev vsakodnevnega dogajanja in idejno dobro zasnovani dogodki pritegnejo veliko pozornosti
ter prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa in druženju
mladih, zatorej v prihodnje obljubljajo še veliko zanimivega, novega
in z mladostniško energijo obarvanega dogajanja.
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Čebelar na obisku v vrtcu

Spoznali smo, kako pomemben vpliv ima zdrava
prehrana na naše telo. Poimenovali smo sadje, zelenjavo, izdelali sadno solato in uživali v zelenjavnem
dnevu. V okviru naravnega načina zdravljenja smo
spoznali čebelji izdelek – med.
Obiskal nas je priznan bistriški čebelar Niko Vojko
Dodič, doma v Jasenu, ki se že vrsto let ukvarja s
čebelarjenjem in izdelavo izdelkov iz medu. Povedal nam je, kaj je čebela, čebelja družina, kje čebela
živi, kaj dela in kako prideluje med. Poudaril je pomen medu za naše zdravje in dobro počutje. Otroke
smo poučili, kako pomembno je bivanje na svežem
zraku v vseh vremenskih razmerah. Poudarili smo
škodljivost gledanja televizije in uporabe računalnika za otroke ter pomembnost otrokovega spanja
oziroma zadostnega počitka.

V skupini Polžki, Zajčki in Miške v vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča smo se v mesecu januarju posvetili temi Zima in skrb
za zdravje. Otroci so spoznavali svoje telo, življenjski cikel ter
zdrav in varen način življenja.

Strokovni delavci upamo, da smo v otrokovih glavicah pustili pomembne sledi za njihovo nadaljnje
zdravo življenje in skrb zase. III Tamara Vičič, Vrtec
pri OŠ Antona Žnideršiča

OBISKALI SMO VDC IN KNJIŽNICO
Če bi vprašali učence 1., 2., in 3. razreda OŠ Toneta Tomšiča Knežak, kaj raje počnejo, ustvarjajo izdelke ali poslušajo pravljice, bi vam verjetno težko odgovorili. V četrtek,
18. 2. 2010, so se lahko preizkusili tako v ustvarjanju kot
tudi v poslušanju pravljic, saj smo obiskali Varstveno delovni center in knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici.
V Varstveno delovnem centru so si lahko otroci ob pomoči varovancev in zaposlenih sešili denarnico iz blaga,
izdelali posodo iz gline in spomladansko sliko iz lesa. Pri
delu so se potrudili in končane izdelke lahko odnesli domov. Sledil pa je še obisk knjižnice Makse Samsa, kjer so
nam knjižničarke razkazale knjižnico, nas poučile o ustreznem obnašanju v njej, nazadnje pa še prebrale pravljico
Lev v knjižnici.

naši mladi in najmlajši

Vsem skupaj nam je bilo lepo, tako da bomo z veseljem
še kdaj ponovili podoben obisk. III Martina Samsa
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PRAZNOVANJE PRIHODA POMLADI
»Ku, ku, ku, ku, nam ptiček prepeva,
ku, ku, ku, ku, pomlad je že tu…«
S poslušanjem in petjem pomladnih pesmi smo v
skupini Polžki pozdravili prihod letošnje pomladi.
Otroci so igralnico okrasili s pomladnim cvetjem, ki
so ga prinesli iz naravnega okolja.
V pravljici Zaljubljeni zvonček smo poslušali, kako
sta se zvonček in trobentica zaljubila. Ker ju deklica
Urška ni utrgala, sta na njenem vrtu živela srečna do
konca svojih dni.
Pogovarjali smo se o tem, da nas cvetlice slišijo, občutijo … V Bachovih cvetnih plesih smo jim poklanjali
svojo toplino, od njih pa črpali energijo za nadaljnjo
igro in delo. III Tamara Vičič, Vrtec pri OŠ Antona
Žnideršiča
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SVINC ‘N’ PURFL

Kaj kmalu so začele nastajati prve
avtorske pesmi Nejca Mršnika in
Matevža Kraševca. Njuna besedila
si boste lahko prebrali v dveh lite-

Skupina na koncertu v Rihemberku (z leve): Bezo, Mršnik, Leny in Vanč

rarnih glasilih: v novi številki Stopinj,
ki jih izdaja Literarno društvo Ilirska
Bistrica, in v mladinsko-literarnem
glasilu Večerna debata, ki ga izdaja

revija »NAŠA POMLAD«

Združena otroška pevska zbora iz OŠ Podgrad in OŠ Podgora

Na občinski reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske
»Naša pomlad«, ki jo organizira bistriška območna izpostava JSKD, se
je letos predstavilo šest otroških in
trije mladinski pevski zbori, ki delujejo na osnovnih šolah v bistriški
občini.
Zapeli so: otroški pevski zbor Čebelice, ki deluje v okviru bistriškega
vrtca pod vodstvom Erike Iskra Tomažič, dva otroška pevska zbora
iz OŠ Antona Žnideršiča, prvega
vodi Maja Slosar, drugega pa Elena
Sedmak, otroški pevski zbor iz OŠ
Knežak pod vodstvom Morene Ho-

stinger, otroški zbor iz OŠ Dragotina
Ketteja pod vodstvom Marte Reberc, združena otroška pevska zbora
iz OŠ Podgrad in OŠ Podgora, ki ju
vodi Damjana Kinkela, ter mladinski
pevski zbori iz OŠ Knežak (Marta Reberc), OŠ Antona Žnideršiča (Elena
Sedmak) in OŠ Dragotina Ketteja
(Marta Reberc).
Skupaj je tako 24. marca na odru
dvorane Doma na Vidmu nastopilo
kar 260 mladih pevcev in pevk, njihove nastope pa je ocenjevala selektorica Majda Hauptman, ki bo
najbolše med njimi izbrala za nastop
na regijskem srečanju. III

ilirskobistriška mladina. Besedila
večinoma opevajo »žurersko« življenje mladostnikov med vikendi, in to
na komičen način. Večinoma igrajo
rock'n'roll, opazijo se tudi zametki
bluesa, psychedelica in jazza. »Vplivov je mnogo, smo zagnani in trmasti
ter povemo, kar se nam zdi vredno
povedati, in to na naš način,« so povedali glede svojega ustvarjanja.
Letos so imeli že dva koncerta. Prvi
se je odvil v soboto, 20. februarja,
v Braniku (Rihemberk) na zimskem
moto zboru, ki ga je organiziral Motoklub Rihemberk. Skupina ni pozabila na svoje prijatelje, saj je najela
kombi za devet ljudi in tako smo se
popeljali na prijetno pustolovščino,
ki se je zaključila v jutranjih urah.
Njihov naslednji koncert se je odvil
6. marca v Mladinskem klubu Nade
Žagar, kjer so poleg skupine Empron
in Rock Prešern SnP predstavili fenomenalen repertoar. Mladi oboževalci so napolnili klub do zadnjega
kotička.
Skupina Svinc 'n' purfl je ponos sodobni alternativni glasbi, saj s svojim ekipnim delom predstavlja vzor
vsem mlajšim skupinam, predvsem
z načelom »vsi za enega, eden za
vse«, kajti na koncu vedno uspe tista ekipa, ki najbolj drži skupaj, in ne
tista, ki je najboljša. »Naši pravi koncerti se bodo odvili v letu 2010, ko
bomo predstavili naš avtorski repertoar in dodali še kakšno priredbo,«
so povedali »svinci« glede načrtov
za letošnje leto. Kaj več o njih in njihovih koncertih lahko spremljate na
spletni strani www.myspace.com/
snpslo. III Rok Smrdelj
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

naši mladi in najmlajši

Vanja Kočevar – Vanč (bas kitara,
glavni vokal), Matevž Kraševec –
Bezo (solo kitara) in Matej Lenarčič –
Leny (bobni in vokal) so pozne jeseni
leta 2008 začeli »džemati« v pritličju
Lenyjeve hiše na Veliki Pristavi. Zelo
lepo so se ujeli, vendar je zasedbi
manjkala še ena kitara. Na srečo se
je Bezo spomnil na starega prijatelja
Nejca Mršnika (klaviature, ritem kitara), ga poklical in mu dobesedno
obrnil življenje na glavo. Na začetku
je bila zasedba umišljena kot glasbeni krožek, ampak umetniške žilice
so podivjale v vsej svoji razsežnosti,
kajti ekipa se je ujela glasbeno in pivsko. Tako je decembra 2008 nastala
skupina Svinc 'n' purfl.
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Literarni večer s Franetom Goljevščkom

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

8. april ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Spomladanski pohod v Brkine

Zbor pred bivšo šolo na
Ostrožnem Brdu

10. april od 10.00

KS Ostrožno Brdo, OZB NOB
in KD Ostrožno Brdo

Pohod po Kettejevi poti

Zbor pred OŠ Dragotina
Ketteja

11. april od 9.00

Društvo diabetikov, Društvo
invalidov, Društvo Kettejeva
pot, OZ Rdečega križa in
Zdravstveni dom Il. Bistrica

Koncert učencev Glasbene šole Hugo Wolf iz
Dvorana Glasbene šole
Slovenj Gradca in učencev Glasbene šole Il. Bistrica Ilirska Bistrica

14. april ob 17.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

Predstavitev doktorske disertacije Gregorja
Kovačiča

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

15. april ob 19.00

Društvo za krajevno
05/714 41 88
zgodovino, Knjižnica Makse
Samsa in JSKD Ilirska Bistrica

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

po Občini Ilirska Bistrica

17. april

Društvo Ekologi brez meja

040/905 356
Igor Karlič

Koncert dalmatinske glasbe

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. april ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Predavanje zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca:
Resnica o fojbah

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

22. april ob 19.00

Društvo za krajevno
05/714 41 88
zgodovino, Knjižnica Makse
Samsa in JSKD Ilirska Bistrica

Občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

23. april ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica in JSKD 05/711 00 90
Ilirska Bistrica
Igor Štemberger

Letni koncert Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica s
solisti

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

24. april ob 19.30

Pihalni orkester Ilirska
Bistrica

Pomladna delavnica za otroke

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

28. april od 16.00
do 17.30

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Delavnica za izdelavo umetnega cvetja

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

29. april od 10.00
do 11.30

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

05/7111 222

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

POMAGAJMO MAŠI

VAS VABI NA

napovednik

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

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2010

Maša Topler iz Mežice je 15-letno dekle, ki je prestala zahtevno operacijo in obsevanja malignega tumorja na malih
možganih. Do septembra jo čakajo še kemoterapije. Ker sta z
mamo Simono v Finančni stiski, se za Mašo zbirajo plastični
zamaški po vsej Sloveniji.

V ILIRSKI BISTRICI LAHKO ZAMAŠKE ODDATE V
POSEBEN KONTEJNER V CENTRU ZA LOČENO
ZBIRANJE ODPADKOV V GLOBOVNIKU.
Za dodatne informacije lahko pokličete Andrejo Rebec na
tel. 05 711 21 32.

