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Nabolj množična čistilna akcija v zgodovini
Slovenije Očistimo Slovenijo v enem dnevu
je presegli vsa pričakovanja organizatorjev
– Društva ekologi brez meja. 17. aprila je
po vsej Sloveniji čistilo več kot 250.000
prebivalcev. Po do sedaj zbranih podatkih so iz narave skupaj odstranili najmanj
60.000 m3 odpadkov. V ilirskobistriški
občini se je po podatkih organizatorjev či-

stilne akcije udeležilo okrog 2500 občanov,
ki so skupaj nabrali čez sto ton odpadkov.
Čistilne akcije so bile organizirane v okviru
krajevnih skupnostih, akciji pa so se pridružile tudi osnovne šole in gimnazija. Na
fotografiji člani Rafting kluba Mrzla uoda
med odstranjevanjem starega odsluženega hladilnika, ki ga je nekdo brezbrižno
odvrgel kar v strugo reke Bistrice.

uvodnik
April je bil resda bolj deževen
in turoben mesec, vendar pa,
sodeč po številnih prispevkih,
ki ste nam jih poslali, zanimivih
dogodkov še zdaleč ni manjkalo.
Številni ste se udeležili vseslovenske akcije očistimo Slovenijo
v enem dnevu in s skupnimi močmi smo iz narave odstranili na
tone odpadkov. Uspeh te akcije
zgovorno kaže, da v slogi je moč
in da se z dobro voljo da marsikaj postoriti. Ta akcija bi morala
postati vzor za podobne akcije
tudi na drugih področjih.
V številki, ki je pred vami, smo
se potrudili in zbrali raznovrstne dogodke in odmeve preteklega meseca. Na naslednjih
straneh boste izvedeli, o čem
je tekla beseda na okrogli mizi
na temo regijskega odlagališča
odpadkov, predstavljamo vam
utrinke iz čistilne akcije po občini, objavljamo številne aktualne informacije in obvestila
ter še mnogo drugih zanimivosti. Ker ste v prejšnji številki zaman iskali križanko, smo tokrat
poskrbeli, da boste našli tudi
to obliko razvedrila. In seveda
nismo pozabili na mamljive nagrade. Srečno roko pri žrebu in
prijetno branje!
Katja Kirn,
odgvorna urednica
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EKOLOGI SO ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA
CENTRA IN ODLAGALIŠČA ODPADKOV

Gorazd Brne, mentor debatnega
kluba na Gimnaziji, je uvodoma poudaril, da namen okrogle mize ni
politična debata, protest ali pa promocija določenega stališča, ampak
predvsem spodbujanje dialoga in
javne razprave. Okrogla miza, ki sta
jo gimnazija in Zavod za kulturo dialoga izpeljala v okviru projekta Moje
in tvoje razprave – razprave o prihodnosti mojega kraja in EU, je imela
predvsem informativni in izobraževalni značaj.
Med argumenti proti umestitvi
regijskega centra in odlagališča
odpadkov v občini je bilo slišati
prevsem: obremenjenost bistriške
kotline z onesnaževalci (Lesonit, bioplinarna), izpusti plinov in možnost

Na okrogli mizi z leve: Gorazd Brne, Nika Bratovič, Nina Ujčič, župan Anton
Šenkinc, Igor Karlič, Marjan Gorjup in Darko Benigar

onesnaženja voda, hrup iz CERO,
povečanje tovornega prometa z
odpadki, bližina hiš in kmetijskih
objektov, znižanje cen nepremičnin,
negativni vplivi na turistični razvoj
kraja in podobno. Darko Benigar je
še dejal, da bi morala občina čim
prej pristopiti k sanaciji Globovnika
in se priključiti ostalim notranjskim
občinam pri iskanju lokacije za odlaganje odpadkov.
Župan Anton Šenkinc je pojasnil, da
je po spremembi zakonodaje (izločena so vsa zaščitena, vodozbirna
in kraška območja) in po odstopu
občine Koper kot edina možna lokacija za umestitev regijskega odlagališča med osmimi južnoprimorskimi

Župan odgovarja:
V zvezi s prispevkom g. Darka Benigarja, Civilna iniciativa Globovnik, z
naslovom »V Ilirski Bistrici smrdi«, ki
je bil objavljen v 23. št. Bistriških odmevov, str. 6, želim podati nekatera
pojasnila in odgovore na zapisane
trditve, ki so neresnične in zavajajo
javnost.
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
ni odločal o lokaciji regijskega centra
in odlagališča odpadkov na območju
ilirskobistriške občine, ampak le o
nadaljevanju postopka za umestitev.
Trenutno potekajo pogovori z lokalnimi skupnostmi, dokončno odločitev pa bo sprejel občinski svet.

2. Trenutne cene ravnanja z odpadki
na območju ilirskobistriške občine
so primerljivez ostalimi sosednjimi
občinami (tabela je objavljena na
str. 10). Če bomo odpadke odvažali drugam, se bo ta cena, ki je
sedaj minimalna, gotovo povišala.
Po trenutno znanih podatkih cena
obdelave odpadkov znaša 90 do
100 evrov na tono, k temu pa je
potrebno prišteti še ceno odlaganja odpadkov, ki jo bo določil izvajalec, in ceno odvoza odpadkov
do odlagališča. III Anton Šenkinc,
župan Občine Ilirska Bistrica

občinami, združenimi v konzorcij
GOJUP, ostala le še bistriška občina.
»Trenutno nobena konkretna lokacija še ni določena. Nadaljujemo pogovore z lokalnimi skupnostmi. Ne
izključujemo niti možnosti za razpis
referenduma. Če bodo prebivalci
proti, regijskega centra ne bo. Je pa
nesporno dejstvo, da bomo v tem
primeru naslednje leto po zaprtju
odlagališča v Jelšanah plačevali bistveno višjo ceno smeti. Najcenejše
je gotovo, če svoje odpadke počistimo sami,« je poudaril župan.
Pri tem je zanimivo, da je bila večina
prisotnih predstavnikov okoljevarstvenih društev in organizacij (Ekologi brez meja, Kras S.O.S., Zeleni
Slovenije) naklonjena izgradnji regijskega centra in odlagališča odpadkov na območju bistriške občine.
»Ekologija ni v tem, da se odlaga na
stare, neprimerne deponije. Prihodnost je v predelavi odpadkov,« je
dejal Igor Karlič. »Če je odlagališče
narejeno v skladu z zakoni in strokovno, ne onesnažuje okolja,« je zaključil Marjan Gorup. III

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

Na okrogli mizi na temo umestitve regijskega centra in odlagališča
odpadkov na območju bistriške
občine, ki jo je v okviru debatnih
srečanj organizirala Gimnazija Ilirska Bistrica v sodelovanju z Za in
proti – Zavodom za kultura dialoga,
so 21. aprila v dvorani Doma na
Vidmu svoje argumente za in proti
soočili župan Anton Šenkinc, predsednik Civilne iniciative Globovnik
Darko Benigar, predstavnik društva
Ekologi brez meja Igor Karlič, predstavnik društva Kras S.O.S. Marjan
Gojrup ter članici debatnega kluba
bistriške gimnazije Nika Bratovič in
Nina Ujčič.
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POČASTITEV DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU
27. april, dan upora proti okupatorju, smo počastili s proslavo, ki
sta jo občina Ilirska Bistrica in območna izpostava JSKD pripravila v
Domu na Vidmu.
Z doživetimi recitacijami in znanimi
partizanskimi napevi je ženska pevska skupina Dekleta s Škofij pod
vodstvom zborovodkinje Marjetke
Popovski orosila marsikatero oko
v dvorani. Občinstvo pa je ob vsem
poznanih napevih, kot je Šivala je
deklica zvezdo, navdušeno zapelo
skupaj z dekleti. V kulturnem programu, ki ga je povezoval Franc
Gombač, sta nastopila tudi združena mešana pevska zbora Avgust
Šuligoj, društva upokojencev Ilirska
Bistrica in cerkveni zbor iz Podgrada
pod zborovodstvom Dimitrija Grlja
in Stanka Čeha.
Slavnostni govornik na proslavi je
bil župan Anton Šenkinc, ki je poudaril pomen zgodovinskih dogodkov
boja proti okupatorju tako za drugo
svetovno vojno kot tudi za osamosvojitev Slovenije. Prireditev se je
zaklučila s himno Vstajenje Primorske, ki je zadonela iz združenih pevskih grl. III

logotip

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

Združeni pevci pevske skupine Dekleta iz Škofij ter pevskih zborov Avgust
Šuligoj, bistriškega društva upokojencev in Cerkvenega zbora iz Podgrada

Živel 1. maj, praznik dela!
Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica

Z MINISTROM ZA DELO IVANOM SVETLIKOM O ZAPOSLOVANJU

AKTUALNO

Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, poslanka Breda Pečan
in Emil Rojc na okrogli mizi v Ilirski Bistrici
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Gost okrogle mize na temo zaposlovanja, ki jo je 12. aprila v Domu na Vidmu
organizirala območna organizacija SD
Ilirska Bistrica, je bil tudi minister za
delo, družino in socialne zadeve Ivan
Svetlik. S poslanko Bredo Pečan in
predsednikom območnega odbora SD
Emilom Rojcem so se pogovarjali o
ukrepih, s katerimi bi lahko v ilirskobistriški občini izboljšali zaposlovanje.
Ugotavljali so, da je stopnja brezposelnosti na Bistriškem sicer nižja od
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

slovenskega povprečja, vendar pa se
je število delovnih mest na območju občine v zadnjih 20 letih močno
zmanjšalo. Zato morajo občani delo iskati izven domače občine. Temu delno
botruje tudi zaprtje meje s Hrvaško in
negativni demografski trendi. Vendar
pa je minister za delo Ivan Svetlik ob
tem opozoril, da se podjetniki slabo
odzivajo na interventne ukrepe, ki
jih je država ponudila slovenskemu
gospodarstvu. »Kar sicer pomeni, da

podjetniki znajo najti prave možnosti
za zaposlovanje,« je dejal minister in
dodal, da Il. Bistrica nujno potrebuje
nove dejavnosti oz. razširitev že obstoječih, kot je kmetijstvo, turizem, lesna
industrija. Minister je predstavil tudi
novosti, ki jih uvaja država na področju
socialno-varstvenih prejemkov.
Po podatkih koprske območne službe
Zavoda za zaposlovanje se je v lanskem
kriznem letu na območju ilirskobistriške občine prijavilo 679 brezposelnih
oseb, kljub manjšemu povpraševanju po delavcih pa se je zaposlilo 385
brezposelnih, kar je 40 odstotkov več
kot leto poprej. V prvih treh mesecih
letošnjega leta je delo dobilo 77 brezposelnih. Nove službe so dobili tako v
bližnjih kot tudi bolj oddaljenih krajih.
Tudi sicer so po besedah direktorice
koprske območne službe ZRSZ Mire
Kočevar Furlan napovedi za letošnje
leto pozitivne, kar kaže tudi podatek,
da je marca letos brezposelnost na Bistriškem upadla. Konec marca je bilo
na Uradu za delo Il. Bistrica prijavljenih
528 brezposelnih oseb. III

VELIKONOČNA RAZSTAVA
Letošnjo velikonočno razstavo, ki je
bila na ogled med 1. in 4. aprilom,
je v vaškem domu pripravilo društvo Studenec iz Gornjega Zemona.
Zagnani člani društva Studenec, ki
sicer deluje že sedem let, so bili veseli, da jim je Občina Ilirska Bistrica
letos zaupala izvedbo tega velikega
dogodka. V pripravo razstave, na kateri je svoje velikonočne izdelke in
jedi razstavilo okrog 20 društev, šol
in drugih organizacij iz bistriške občine, so vložili veliko truda. Za najmlajše so pripravili tudi delavnice,
na katerih so otroci barvali pirhe in
ustvarjali razne velikonočne okraske.
Za trud se je članom društva zahvalil
tudi župan Anton šenkinc, ki je poudaril pomen tovrstnih prireditev, saj
prispevajo k ohranjanju starih običajev, ki jih mlajše generacije skorajda
ne poznajo več.

KD Grad Dolnji Zemon
vabi vse, ki bi bli pripravljeni
sodelovati na prireditvi

Vizita 2010
(5.6.2010) z vizitantskim vozom ali v kulturnem programu,
naj to sporočijo na elektronski
naslov rojcpr@gmail.com ali
na tel št. 031/329 364.
Vsak vizitantski voz prejme
500 €.

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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AKTUALNO

Organizatorji so na kratko predtavili
nekatere tradicionalne velikonočne
običaje in zapuščino naših pednikov
ter opisali pomen velikonočnih praznikov. Otvoritev razstave so popestrili tudi s kulturnim programom, v
katerem so zapeli in zaigrali pevska
skupina resa, Brštulin banda in domačina iz Gornjega Zemona Matej
in Srečo Grožič. Obiskovalci pa so
ob koncu lahko tudi pokusili velikonočne jedi, ki so jih pripravile domače gospodinje. III
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ČISTILO JE 2500 OBČANOV

Nabolj množična čistilna akcija v
zgodovini Slovenije Očistimo Slovenijo v enem dnevu je presegli vsa
pričakovanja organizatorjev – Društva ekologi brez meja. 17. aprila
je po vsej Sloveniji čistilo več kot
250.000 prebivalcev (v številko
niso všteti številni udeleženci, ki se
prej niso prijavili prek spleta). Po do
sedaj zbranih podatkih so iz narave
skupaj odstranili najmanj 60.000
kubičnih metrov odpadkov.
V ilirskobistriški občini se je po podatkih lokalnega koordinatorja
Igorja Karliča čistilne akcije udeležilo okrog 2500 občanov, ki so skupaj nabrali čez sto ton odpadkov.
Čistilne akcije so bile organizirane

Bistriški gasilci so čistili območje ob glavni cesti proti Šembijam

po krajevnih skupnostih, akciji pa
so se pridružile tudi osnovne šole in
gimnazija. V Ilirski Bistrici in okolici
se jeakcije udeležilo okrog 16 društev in organizacij (gasilci, taborniki, jamarsko dtuštvo, rafting klub,
študenti ...). Očistili so površine ob
glavnih cestah in poteh, okolice šol,
vrtca in kompleksa gimnazije, ribiči in člani rafting kluba so očistili
strugo Bistrice in Sušca od izvira do
Topolca, člani jamarskega društva
pa so očistili brežine nad izvirom
Sušca. Člani planinskega društva so
čistili turistično naselje na Sviščakih,
člani gorske reševalne službe pa so
se odpravili na Snežnik in med drugim poskrbeli tudi za čiščenje brezna pod vrhom.

O ČISTIMO SLOV EN IJO

Ribiči so iz struge Bistrice potegnili polno prikolico odpadkov

6

V Šembijah je skupina 30 vaščanov očistila divje odlagališče ob poti za Milanjo
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

V okviru posameznih krajevnih skupnosti pa so se vaščani lotili tudi
čiščenja številnih divjih odlagališč
v naravi. Med odpadki se je znašlo
prav vse, od embalaže, steklenic,
oblačil in mobitelov do odsluženih
avtomobilov, gum , pohištva in na
kupe starega železa. O uspešnosti čistilne akcije, ki bi jo, sodeč po zbrani
količini odpadkov, morali ponoviti
vsaj enkrat na leto, pričajo tudi objavljeni posnetki in prispevki, ki ste
nam jih poslali.
Projekt Očistimo Slovenijo v enem
dnevu je nastal po zgledu podobne
akcije v Estoniji, kjer sj 3. maja 2008
v enem dnevu 50.000 prostovoljcev
v petih urah počistilo 20.000 ton odpadkov. III

V slogi je moč

Čeprav KS Podgrad v okviru akcije
Očistimo Slovenijo ni organizirala čistilne akcije, se nas je na ta dan v Račicah zbralo okrog 30 prostovoljcev,
ki smo se sami lotili čiščenja divjih
odlagališč. Vseh nam sicer ni uspelo
očistiti, smo pa z rezultatom več kot
zadovoljni, o čemer zgovorno priča
tudi fotografija. Mladi so z delom
nadaljevali tudi v nedeljo in obljubili
smo si, da bomo akcijo še ponovili.
Po končanem delu smo se zbrali na
zasluženem kosilu, izvrstnem pasulju, ki smo si ga sponzorirali kar
sami. Ob tem se zahvaljujemo občinskemu svetniku Dejanu Baši, ki
nam je v družbi prijateljev pomagal
pri čiščenju. III Branka Počkaj

V KS Knežak čistilo 250 krajanov

Na Veliki Bukovici čistili divja odlagališča

Športno društvo Velika Bukovica se
je pridružilo vseslovenski akciji Oči-

stimo Slovenijo. Čistilne akcije se je
udeležilo 40 vaščanov, ki so očistili 5

registriranih divjih odlagališč, okolico glavne ceste ter nekatere vaške
poti. Očistili so približno 35 m³ odpadkov.
Na odlagališčih so bili predvsem kosovni odpadki, staro železje, kovinski
sodi, zavrženi gospodinjski aparati in
podobno. Ljudje so na takšen način
odlagali odpadke pred leti, ko v vasi
še ni bilo zbiralnikov in ekološkega
otoka. Kljub temu se še vedno najde
kdo, ki mu je ljubše odpadke odvreči
v naravo. Ob cestah smo večinoma
naleteli na pločevinke, steklenice,
folije in podobno. Andrej Muha ocenjuje tako udeležbo in akcijo nasploh
kot uspešno. Očistilo se je večji del
odpadkov, nekaj pa jih je ostalo tudi
za prihodnje čistilne akcije. Bolj pomembno je osveščanje, da bi ljudje
odpadke odlagali na za to namenjena mesta in ne v naravo. III A. M.
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

O ČISTIMO SLOV EN IJO

Vseslovenski čistilni akciji so se
pridružili tudi vaščani KS Knežak.
Pri čiščenju je sodelovalo kar 250
krajanov iz Knežaka, Bača in Koritnic. V akcijo se je vključilo tudi
osem društev (gasilci, lovci, pevci
...), ki so s pomočjo ostalih vaščanov zbrali okrog 400 vreč smeti,
več ton kovinskih odpadkov, gum,
plastike, stekla ter ostalih smeti.
čistili so divja odlagališča in prometnice (cesta Zagorje-Šembije,
lokalne ceste in makadamske
poti). Pri tem so si pomagali s traktorji, delovnimi stroji in tovornimi
vozili, s katerimi so na zbirna mesta odvažali nabrane odpadke. Po
končani akciji so za sodelujoče pripravili tudi slastno kosilo.
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Očistimo Jasen
Ker se v Jasenu dobro zavedamo,
da je v slogi moč, smo se pridružili
akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Ponosni smo na opravljeno
delo. Več kot 40 Jasencev različnih
starosti je čistilo in očistilo pretežni del površin KS Jasen. S smetmi
smo napolnili skoraj pet zabojnikov.
Skupina fantov je čistila površine
okrog nekdanjega vojaškega poligona in z odpadki (pločevinke,
sodi, železni predmeti, žične
ograje …) napolnila starodobni vojaški tovorni kamion. Nekaj vaščanov je pobiralo smeti na Klenovu,
ob poti, ki vodi na Ahec ter ob vaškem vodnem zajetju. Bera je bila
pestra! Tisti, ki so čistili bregove
reke Reke, so bili še najbolj razo-

čarani nad človeško brezbrižnostjo
do narave. Tako ob kot v reki Reki
je bilo veliko polivinila, plastike in
pločevink, tudi v strugah raznih

O ČISTIMO SLOV EN IJO

Čistilna akcija kliče po nadaljevanju
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Občinski odbor Nove generacije SLS
Ilirska Bistrica se je 17. 4. 2010 udeležil največje čistilne akcije Očistimo
Slovenijo. Ob veliki izbiri lokacij
divjih odlagališč smo se odločili, da
se lotimo čiščenja počivališča v Dolenjskem potoku. Zakaj ta lokacija?
Počivališče, ki ga poznajo vsi občani
in mimoidoči turisti, leži ob glavni
cesti. V času turistične sezone počivališče gosti turiste, ki si oddahnejo
od naporne poti, pa vendar je treba
poudariti, da je le-to zanemarjeno.
Sprašujemo se, kakšen vtis pusti na
mimoidoče turiste in kaj le ti mislijo
o našem razumevanju pojma čistoča ter o projektu turistične zveze
Slovenija »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Urejeno in gostoljubno
okolje je pogoj za uspešen razvoj
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta »Moja
dežela - lepa in gostoljubna.«
V okviru čistilne akcije smo sanirali
leseno barako, ki je bila nekoč uporabna v sklopu gostinske dejavnosti,
in počistili zalogo odpadkov, ki so
krasili počivališče in bližnji potok.
Kljub majhnemu odzivu prostovoljcev smo zadovoljni z opravljenim
delom, ki pa vsekakor ni končano.
Pozivamo odgovorne, da odstranijo
še ostalo kramo in uredijo parkirišče ter ga po potrebi tudi osvetlijo.
Sprašujemo se tudi, zakaj cestno
podjetje tam odlaga star odsluženi
asfalt. Za konec pa še zahvala vsem
prostovoljcem, ki so zavihali rokave
in se nam pridružili! III Za OO Nova
generacija SLS - Ana Kalister

vaških potočkov in v obcestnih kanalih. Napolnjene vreče so posamezniki na določeno zbirno mesto
odvažali s traktorskimi prikolicami.
Po končani akciji smo se zbrali ob
cerkvi sv. Joahima, kjer nas je čakalo zasluženo kosilo, ki ga je pripravil Rihard Baša. Odločili smo
se, da bomo čistilno akcijo ponovili tudi naslednje leto. Vsi smo bili
razočarani nad malomarnostjo in
neodgovornostjo tistih, ki še vedno
mečejo smeti v naravo.
Jasenci smo sobotno akcijo doživeli kot še eno priložnost za medsebojno sodelovanje in učenje. S
skupnimi močmi nam je uspelo narediti pomembno delo, ki bo pustilo
pomemben pečat na vsakem izmed
udeležencev. Zagotovo bomo odslej
bolj nestrpni do vsega, kar v naravo
ne sodi, in prav je tako III Magdalena Logar
OO Zares Ilirska Bistrica
vabi na

OTVORITEV
POSLANSKE PISARNE
poslanca v Državnem zboru RS
FRANCA JURIJA,
ki bo v ponedeljek, 10. maja
2010, ob 12. uri
na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, pisarna št. 4
(pritličje levo).
Pisarna bo odprta predvidoma
vsak drugi ponedeljek v mesecu
oz. ob predhodni najavi v
tajništvu Občine Il. Bistrica
(tel. št. 05/711 23 00).

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ZA LETO 2009
Ilirskobistriški občinski svet je na 32.
seji 22. aprila obravnaval in sprejel
zaključni račun proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2009.
Prihodki so bili realizirani v višini
13.687.357 € oz. v višini 62 % v primerjavi z veljavnim proračunom, kar
je za 8.264.917 € manj od načrtovanih prihodkov. Odhodki pa so bili
realizirani v višini 14.968.323 € oz. v
višini 55 % v primerjavi z veljavnim
proračunom, kar je za 12.348.039 €
manj od načrtovanih odhodkov.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki, ki zajemajo
prihodke iz naslova dohodnine ter
davke na premoženje, blago in storitve, 63 % delež oz. 8.725.821 €.
Nedavčni prihodki (dohodki od premoženja, takse, globe, prihodki od
prodaje blaga idr.) predstavljajo 9 %
delež oz. 1.339.517 €. Kapitalski pri-

hodki oz. prihodki od prodaje osnovnih sredstev in zemljišč predstavljajo
2 % delež oz. 106.645 €. Transferni
prihodki predstavljajo 3.514.884 €
oz. 25 % delež v strukturi prihodkov,
od tega prejeta sredstva iz državnega
proračuna predstavljajo 2.767.972
€, iz občinskih proračunov 49.570 €,
iz državnega proračuna iz sredstev
Evropske unije pa 697.342 €.
Večje odstopanje v realizaciji prihodkov se pojavi predvsem pri kapitalskih in transfernih prihodkih, in sicer
zaradi nerealizacije že omenjenih
projektov zamenjave vložka v Gimnazijo in izgradnje širokopasovnega
omrežja (načrtovana evropska sredstva), nižji od načrtovanih pa so bili

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

tudi prihodki od prodaje kmetijskih
in stavbnih zemljišč.
V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 21 % delež
oz. 3.159.013 €, tekoči transferi oz.
sredstva, namenjena za tekočo porabo zavodom in drugim organizacijam pa predstavljajo 26 % delež
oz. 3.951.273 €. Sredstva za investicije so bila porabljena v višini 52
% načrtovanih sredstev oz. v višini
7.858.038 €. Višina odhodkov po posameznih področjih oz. dejavnostih
je razvidna iz grafa.
Občina je v letu 2009 načrtovala zadolževanje v višini 2.146.710 €, vendar se ni zadolževala. Stanje vseh
kreditov na dan 31.12.2009 znaša
1.740.784 €. Presežek odhodkov
nad prihodki – primanjkljaj znaša
1.501.458 € in se pokriva z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.
Neporabljena sredstva oz. sredstva
na računu na dan 31.12.2009 tako
znašajo 1.937.844 €.
Zaključni račun proračuna za leto
2009 vsebuje tudi bilanco stanja, ki
zajema sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009, ki
znašajo 50.647.321 €.
Celoten zaključni račun proračuna za
leto 2009 z vsemi prilogami je dostopen tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si. III

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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Glavna razloga za tako odstopanje
pri realizaciji tako prihodkov kot
odhodkov sta nerealizirani aktivnosti zamenjave vložka v Gimnazijo s premoženjem države v višini
2.052.965 € in gradnja širokopasovnega omrežja v višini 3.353.333 €.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc,
gre pri tem za dolgotrajna postopka,
ki se rešujeta že več let in sta v veliki
meri odvisna od države oz. razpisov
in občina nima večjega vpliva na potek aktivnosti. Brez upoštevanja teh
dveh postavk, bi bila realizacija prihodkov 82 %, odhodkov pa 68 %.
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32. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Ilirskobistriški občinski svetniki so
na 32. redni seji 22. aprila obravnavali statusno preoblikovanje Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
in sprejeli Odlok o stanovitvi Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. Skladno s Slovenskim
računovodskim standardom 35, ki
se nanaša na računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb,
so bila javna podjetja dolžna do
31. 12. 2009 sredstva v upravljanju
prenesti na svoje ustanovitelje, pri
čemer javno podjetje ne izkazuje
obveznosti do ustanovitelja oz. do
vira sredstev. Osnovni kapital Komunalnega podjetja se tako zmanjša za
7,4 milijona evrov, kolikor je znašala
vrednost objektov, komunalne infrastrukture in opreme na dan 31.
12. 1993, ko je bila ta s strani ustanovitelja, Občine Ilirska Bistrica, ta
prenesena na takratno Komunalno
stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica.
Ker pa je bilo pri tem, kot je pojasnil
odvetnik Danilo Grilj, ugotovljeno,
da sedanja pravno organizacijska
oblika javnega Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica ni v skladu z veljavno zakonodajo, je bilo najprej
potrebno urediti statusno preoblikovanje komunalnega podjetja.
Zato so predlagali, da se KP Ilirska
Bistrica preoblikuje v družbo z ome-

jeno odgovornostjo, pri tem pa se
spremeni tudi poimenovanje podjetja v Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d.o.o. Ob tem se poveča
tudi osnovni kapital družbe v višini
10.000 evrov, ki ga vloži Občina Il.
Bistrica kot edini ustanovitelj. Občina prevzame tudi celoten poslovni
delež v podjetju, upravljanje z javno
komunalno infrastrukturo pa se
opredeli z najemno pogodbo med
Občino in Komunalo, ki za uporabo
infrastrukture občini plačuje neke
vrste najemnino oz. omrežnino.
Občinski svetniki so izdali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Mirande
Vrh iz Dolnjega Zemona za direktorico Doma starejših občanov Ilirska
Bistrica. Sprejet je bil tudi sklep o
dodelitvi enkratne denarne socialne
pomoči za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami v
višini 6.000 evrov neto. Sprejet je bil
tudi Odlok o zaključnem računu Občine za leto 2010 (več na str. 9.) in
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska
Bistrica (več na str. 11).
Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o škodi in odzivu občinske
civilne zaščite po žledenju na Pregarjah 9. januarja 2010, po katerem
so se v medijih pojavile grožnje z od-

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
Na pobudo skupine devetih svetnikov (Dušan Grbec, Barbara Kogovšek,
Dejan Baša, Milan Uljan, Robert Šircelj, Mile Uljan, Mirjam Francetič, Rok
Jenko in Alen Lilič) je bila 19. aprila skli-

O BČINSKI o dmevi

Primerjava cen
po občinah
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Opis storitve
Vodarina (€/m3)
• Gospodinjstva
• Ostali
Omrežnina – voda (DN 13)
Števčnina - voda (mesečno)
Odvajanje vode (kanalščina) (€/m3)
Omrežnina - kanalščina (DN 13)
Čiščenje odpadne vode (€/m3)
Omrežnina čiščenja (DN 13)
Ravnanje z odpadki (€/kg)
Ravnanje z odpadki (€/osebo/mesec)
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

cana izredna seja občinskega sveta, na
kateri so svetniki obravnavaili predlog
o preklicu na 31. seji sprejetih cen komunalnih storitev za območje bistriške
občine, ker naj bi bili po mnenju sku-

Veljavna cena Predlagana cena
Veljavne cene
Občina Ilirska Bistrica
Občina Postojna Občina Sežana Občina Koper
Cene z DDV v €

0,8897
1,302
0,17794
0,94830
0,07812
2,76675

1,5190

2,967

0,9918
1,2328
1,3482

1,3020
0,3470
3,4177
0,9483
1,361
0,1595
5,1700

1,1718
0,2273
0,2420
0,4774
0,7768
0,1484
5,197

0,9873 (1,1869) 0,8854
1,5157
1,4976
7,27
(sprejeto 2,17)
1,374
0,1363
0,6962
1,0214
koncesija
0,1330
0,211
4,67
7,388

cepitvijo Rjavč iz Občine Il. Bistrica.
Poveljnik CZ Občine Il. Bistrica Anton Delost je opisal potek dogajanja
tistega dne in ukrepanje civilne zaščite, ki se, kot je poudaril, aktivira
samo pod dvema pogojema: če se
zgodi večja naravna nesreča in če o
tem obvestimo regijski center za obveščanje na št. 112. 9.1.2010 na to
številko niso prejeli nobenega klica
iz KS Pregarje, kar pomeni, da nihče
od prebivalcev teh vasi ni bil v življenjski nevarnosti. Tudi po ogledu
stanja na terenu je bilo ugotovljeno,
da večje škode žled ni povzročil,
zato tudi ni bila imenovana komisija
za oceno škode po žledu. Na sejo sta
bila vabljena tudi predstavnika KS
Pregarje Alojz Bubnič in Jože Ludvik,
ki pa se seje nista udeležila.

DOBITNIKI OBČINSKIH
PRIZNANJ ZA LETO 2010
Občinski svet je potrdil predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
podelitev občinskih priznanj za
leto 2010:
• Gorska reševalna služba –
reševalna skupina Ilirska Bistrica - zlata plaketa
• Pevska skupina Hrušiški fanti
- srebrna plaketa
• Klub študentov Ilirska Bistrica - bronasta plaketa
pine svetnikov zavedeni z neresničnimi
podatki, predstavljenimi v primerjalni
tabeli cen po občinah. Zahtevali so tudi
preklic potrditve poslovnega načrta
Komunalnega podjetja, vendar njihov
predlogi niso dobili podpore med ostalimi svetniki.
Župan Anton Šenkinc je dejal, da gre za
predvolilno propagando in politični populizem, saj njihove navedbe v gradivu
ne zdržijo. »Gradivo je zelo slabo slabo
pripravljeno in nestrokovno,« je poudaril župan. S tem se je strinjala tudi
večina svetnikov, ki zato niso izglasovali nobenega predloga o preklicu sklepov o podražitvah komunalnih storitev.
»Zavedam se, da dvig cen pomeni finančno obremenitev za naše občane,
vendar bodo te še večje, če bomo čez
10 ali 20 let ostali brez pitne vode. Zato
je tudi odgovornost občinskega sveta,
da sprejme določene ukrepe, ki bodo
zagotovili nepretrgano oskrbo s kakovostno pitno vodo,« je še pojasnil
župan. Objavljamo tudi primerjalno tabelo trenutno veljavnih cen komunalnih storitev po občinah. III

BISTRIŠKI VRTEC BO SAMOSTOJNA USTANOVA

so pri obravnavi ustanovitve samooddelkov, v katere je vključenih 237
stojnega vrtca največ časa posvetili
otrok.
poimenovanju novega zavoda. NeDa bi zagotovili mesto za vse vpisane
kateri med njimi (Rok Jenko, Franc
otroke, je lani občinska uprava odprla
Gombač) so namreč menili, da bi
kar štiri in pol novih oddelkov vrtmorali ohraniti poimenovanje po
cev na območju občine, od tega dva
Jožefi Maslo, vendar pa jih je bila
v bistriškem vrtcu, ki so mu zaradi
večina zato, da se vrtec poimenuje
prostorske stiske pripojili še mobilno
nevtralno. Poimenovanje Vrtec Ilirenoto, v kateri so pridobili tri nove
ska Bistrica je predlagal vzgojiteljski
igralnice. V prihodnjih letih pa glede
zbor, podprla pa ga je tudi občinska
na trend povečevanja števila rojstev
uprava. Kot je pojasnila ravnateljica
in ugodno zakoSvet zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica,
OŠ Antona Žnideršiča Karmen Šenodajo s področja
Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
pec, so se za tako ime odločili, ker je
vrtcev (oprostitev
enostavno in dovolj reprezentativno
plačila
za
druV skladu z 32. členom Statuta Zdravstvenega doma razza ustanovo, obenem pa ne dopušča
gega
otroka,
popisuje delovno mesto
preimenovanj, ki se dogajajo pri zastopna uvedba
vodih z daljšimi imeni.
oprostitve plačila
DIREKTORJA (M/Ž)
Do imenovanja ravnatelja novouza otroke starejše
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja od treh let idr.)
stanovljenega zavoda je za vršilca
zavoda izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pričakujejo še vedolžnosti ravnatelja pedlagana kanpogoje, skladno s Statutom in s sistematizacijo delovnih čje število vpisadidatka Ingrid Fatur, ki je trenutno
mest Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, in sicer mora :
zaposlena v OŠ Antona Žnideršiča kot
nih otrok.
• imeti univerzitetno strokovno izobrazbo zdravstvene Občinski svetniki
svetovalna delavka. III
smeri (zdravnik, zdravnik specialist) ali univerzitetno
izobrazbo ekonomske, pravne ali druge družboslovne
Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS in na spleusmeritve,
tni strani Občine objavila
• imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj, zlasti pri opravljaJavni razpis za sofinanciranje organizacije in
nju vodilnih in vodstvenih del,
• aktivno obvladati slovenski jezik,
izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2010«
• prijavi priložiti svoj življenjepis in strateške usmeritve za
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do
delo zavoda.
3.400 evrov. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne orgaPisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih ponizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v
gojev in drugimi prilogami naj kandidati naslovijo na naobčini Ilirska Bistrica.
slov: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta
Rok za izvedbo prireditve je v času med 15.8.2010 in
8, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom na kuverti »Ne odpiraj
31.8.2010.
– Prijava na razpis za direktorja«.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa (4. 5.
je na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
2010).
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let. PredviObčine www.ilirska-bistrica.si.
den začetek dela: 1. 9. 2010.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od
do petka, 14.5.2010, do 9. ure.
dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 05/71 12
K imenovanju izbranega kandidata da soglasje Občinski
315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski posvet Občine Ilirska Bistrica.
šti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

O BČINSKI o dmevi

Bistriški vrtec bo predvidoma z začetkom novega šolskega leta 2010/2011
znova postal samostojni zavod. Občinski svetniki so na zadnji seji 22.
aprila sprejeli sklep o izločitvi enote
vrtec iz zavoda OŠ Antona Žnideršiča, pod okriljem katerega ta deluje
zadnjih enajst let, in potrdili odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica.
Bistriški vrtec je bil k Osnovni šoli
Antona Žnideršiča priključen leta
1999 kot organizacijska enota. Vrtec,
ki je do tedaj deloval kot samostojni
vzgojno-varstveni zavod Jožefa Maslo, so namreč zaradi upada števila
vpisanih otrok takrat ukinili. Ker pa se
v zadnjih letih število vpisanih otrok
zopet povečuje, se je občinska uprava
skupaj z vodstvom vrtca odločila, da
ponovno ustanovijo samostojni vrtec. Iz osmih oddelkov s 157 otroci,
kolikor jih je bilo v vrtec vključenih v
šolskem letu 1999/2000, se je vrtec v
lanskem letu namreč razširil na kar 13
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JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE TOK
V mesecu maju in delno v juniju
bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje TOK (OPPN
Tok), ki je pripravljen v dveh variantnih rešitvah, in sicer z ali brez umestitve trgovskega centra.
Na razpoložljivi površini območja
urejanja v skupni izmeri 43.900 m²
je možna izgradnja 15 večstanovanjskih objektov. V primeru umestitve
trgovskega centra bo tako na voljo
največ 303 stanovanjskih enot, v
nasprotnem primeru pa največ 442
enot. Povprečna površina stanovanj
je 65 m2. Obstoječa upravna stavba
na območju starega Tok-a lahko
ostane, načrt pa dopušča tudi možnost rušitve in izgradnje dodatnega
večstanovanjskega objekta na tem
mestu.

okolje in prostor

Na območju urejanja je predvidena
izgradnja od 2 do največ 4 nadstropnih objektov in mansarde, odvisno
od odločitve bodočega investitorja.
Ureditev parkirišč je predvidena v
kletnih etažah in pritličju, in sicer
po dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto. Poleg tega je predvidena
tudi ureditev notranjega prometa
in povezave z mestom. Sicer pa so
po načrtu, ki ga je izdelalo podjetje
Studio 3 d.o.o. iz Ajdovščine, zunanje površine v večji meri namenjene
ureditvi pešpoti, kolesarske steze,
otroškega igrišča, ploščadi za druženje, predvsem pa vključujejo veliko
urejenih zelenih površin.
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Med 30-dnevno javno razgrnitvijo
bo dopolnjen osnutek OPPN za sta-

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do
20. v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
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na Občini Ilirska Bistrica (pisarna št.
9 in 10).

novanjsko naselje TOK na ogled v
prostorih Krajevne skupnosti Ilirska
Bistrica (Gregorčičeva 2, Dom na
Vidmu) in na spletni strani Občine
www.ilirska-bistrica.si, dodatne informacije in pojasnila pa dobite tudi

Občane pozivamo, da v navedem
roku podajo pripombe na razgrnjen
dopolnjen osnutek OPPN Tok. III

Na podlagi 50.in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za STANOVANJSKO NASELJE „TOK“
I.
Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje
„TOK“, ki ga je pod št. 548-07 izdelal načrtovalec Studio3, d. o. o., Ajdovščina.

II.
Gradivo iz prve točke bo od 7. 5. 2010 do vključno 9. 6. 2010 javno razgrnjeno:
• v prostorih KS Ilirska Bistrica, Dom na Vidmu, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska
Bistrica – ponedeljek, sreda, petek, med 8:00 in 17:00 uro, in sobota, med
8:00 in 12:00 uro;
• spletna stran občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si,;
• pisarna št. 9 in 10 na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.

III.
Javna obravnava bo v sredo, 2. 6., ob 16:00 uri, v sejni sobi občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

IV.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 9. 6. 2010 podajo pisno na mestu javne razgrnitve
kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.
si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN TOK«.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka
ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču
do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Ilirska Bistrica, 22. 4. 2010
Številka: 3505-1/2006

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
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Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode vodovodnih
sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica
je v letu 2009 v skladu z določili Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l RS,
št. 35/06 in 41/08) izvajalo obvezno
gospodarsko javno službo oskrbe s
pitno vodo na območju občine Ilirska Bistrica, deloma pa tudi v občinah Hrpelje - Kozina in Pivka ter v
sosednji državi Hrvaški.
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica
ima v upravljanju tri vodovodne sisteme, in sicer Ilirska Bistrica, Knežak
in Podstenjšek, ki skupaj zagotavljajo pitno vodo 12.391 prebivalcem ilirskobistriške občine z izjemo
prebivalcev Jablanice, Kuteževega,
Podgraj, Trpčan, Vrbice, Vrbovega in
Zabič, katerih vodooskrba je zagotovljena iz lokalnih vodovodov.
Notranji nadzor skladnosti pitne
vode je v letu 2009 potekal skladno
z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.
l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)
in ga je za nas opravljal Zavod za
zdravstveno varstvo Koper. Vsi tri vodovodni sistemi so bili vključeni tudi
v državni monitoring pitne vode.

V okviru notranjega nadzora izvajamo mikrobiološka in fizikalno-kemijska preizkušanja, katerih obseg
izhaja iz ocene tveganja posameznega vzorčnega mesta. Vzorčna
mesta so na vseh treh vodovodnih
sistemih enakomerno razporejena
po celotnem omrežju, kar omogoča
nadzor zdravstvene ustreznosti pitne
vode do končnega uporabnika.
Redna mikrobiološka in fizikalnokemijska preizkušanja so osnova za
ugotovitev skladnosti in zdravstvene
ustreznosti pitne vode. Tako je bilo v
letu 2009 na omrežju vodovodnega
sistema Ilirska Bistrica odvzetih 54
vzorcev za mikrobiološka preizkušanja in 53 vzorcev za fizikalno-kemijska. Od tega sta bila dva vzorca
neskladna zaradi povečane motnosti. Na omrežju vodovodnega
sistema Knežak je bilo odvzetih 6
vzorcev za mikrobiološka preizkušanja in 6 vzorcev za fizikalno-kemijska; en vzorec je bil neskladen zaradi
povečane motnosti. Na omrežju vodovodnega sistema Podstenjšek pa

je bilo odvzetih 8 vzorcev za mikrobiološka in 7 vzorcev za fizikalno-kemijska preizkušanja. Vsi vzorci so bili
skladni.
Po ugotovljeni neskladnosti pitne
vode na mestih vzorčenja vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica in Knežak so bili uvedeni ukrepi za odpravo
neskladnosti. Ponovni so bili odvzeti
vzorci pitne vode, katerih fizikalnokemijska preizkušanja so pokazala,
da je pitna voda skladna in zdravstveno ustrezna.
Rezultati mikrobiološkega in fizikalno-kemijskega preizkušanja v
okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode v letu
2009 dokazujejo, da so preizkušani
parametri pitne vode vodovodnih
sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in
Podstenjšek ustrezali zahtevam Pravilnika o pitni vodi, razen treh odstopanj (povečana motnost), na katere
so vplivale vremenske razmere.
Direktor:
Igor Maljevac, inž.

Nov avto si lahko privoščijo
tudi upokojenci z nižjimi pokojninami

V sklopu financiranja imajo možnost pridobiti
podaljšano štiri oziroma petletno garancijo,
odvisno od izbranega modela. Lahko izberejo
tudi brezplačno osnovno in kasko zavarovanje
za prvo leto.
Ali imajo vozniki vozil iz vašega prodajnega
Dnevno se soočamo z informacijami, da si sloprograma določene ugodnosti tudi po preteku
venski upokojenci lahko vse manj privoščijo.
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Promocijsko sporo~ilo, naro~nik: Trgo ABC, Tržaška c. 60 c, Postojna

( s l i k a j e s i m b ol i ~ n a )

(slik a je simboli~na)

v avto si lahko privoš~ijo
i upokojenci z nižjimi pokojninami

PETIČ PO KETTEJEVI POTI

Vsakoletni pohodi med Ilirsko Bistrico in Premom v začetku aprila
meseca, posvečeni spominu na pesnika Dragotina Ketteja, po pravilu
ob mednarodnem dnevu zdravja,
so letos dočakali že mali jubilej!
Osrednjemu pohodu v nedeljo, 11.
aprila, se je dan prej pridružila stotnija mladih planincev iz kranjskih
osnovnih šol, ki so celotno pot prehodili s svojimi mentorji in planinskimi vodniki. Spoznali so mesta v
Trnovem, ki so povezana s starši in
sorodniki pesnika Dragotina: staro
moško osnovno šolo, kjer je poučeval pesnikov oče Filip, samostan sester »Notredamk«, katerega gradnjo
je obilno podprl Janez Valenčič, stric
pesnikove mame, in rojstno hišo
Ane Valenčič, pesnikove mame. Prav

Mladi planinci iz kranjskih osnovnih šol pred spomenikom
pesniku Dragotinu Ketteju

tu jih je presenetila gospa Majda
Jejčkova, pesnikova sorodnica, s toplim čajem in bomboni. Nato jih je
pot vodila čez reko Reko, skozi vas
Zarečje do Novakovega mlina, od
koder so se po počitku povzpeli na
Prem. Obiskali so pesnikov dom,
kjer so spoznali pesnikovo živjenje
in delo. Ogledali so si še cerkev sv.
Helene in premski grad ter sprehodili po Premu.
Tudi nedeljski pohod je privabil
stotnijo pohodnikov, večina teh se
pohodov redno udeležuje. Na pohod pa so prišli tudi pohodniki iz
drugih krajev: iz Izole, Brezovice pri
Ljubljani, Cerknice, celo z Jesenic,
Kranja in iz Škofje Loke. deseterico
Sedemletna Katja, najmlajša udeleženka pohoda, je v imenu prisotnih

»ŽJGN KU KODA«

Članice kulturno športnega društva
Koseze že več let ohranjamo tradicijo, ko se je na veliko soboto v skupinah nosilo v pletenicah in na glavi
dobrote k blagoslovu v vaško cerkev. Tako je bilo tudi letos. V cerkvi

sv. Marije Magdalene jih je pričakala
množica žena, otrok in deklet. Pevke
ženske pevske skupine Kalina so
nam po končanem blagoslovu jedi
tudi zapele. III D. P.

pred pesnikov spomenik pred Kettejevo osnovno šolo položila lonček
s pomladnim cvetjem. Najstarejši
udeleženec pohoda je bil tudi letos
živahni 84-letni Ludvik Jenko iz Tominj. Oba sta od organizatorjev prejela knjižni spominski darili. vsem ki
jim, ,Na Premu, sta se pohodnikom
pridružila tudi prof. Silvo Fatur, dober poznavalec življenja in dela pesnika Dragotina Ketteja in avtor kar
nekaj edicij, posvečenih pesniku,
ter g. Romeo Volk, oblikovalec in
ilustrator teh knjižnih izdaj in edicij,
posvečenih Kettejevi poti.
Tudi tokrat so se organizatorji potrudili po svojih najboljših močeh.
Medicinsko osebje Zdravstvenega
doma v Ilirski Bistrici in člani Društva
diabetikov so vsem pohodnikom že
na startu izmerili krvni tlak in sladkor, območno združenje Rdečega
križa je prispevalo za postrežbo,
sadje in darila, Društvo Kettejeva
pot je dodatno označilo celotno pot
ter dalo natisniti osebne kartončke,
darilo tiskarne Bor, da bi si udeleženci pohodov sami evidentirali
svojo udeležbo in z geslom MOJE
KETTEJEVE POTI izpričali svoj odnos
do mladega pesnika. Društvo invalidov in Premki Jerica Strle ter Danica
Pardo pa sta pohodnike na Premu
prijetno presenetili s kavo, pecivom
in »brkinskim čajem«. Organizatorji
se toplo zahvaljujejo tudi vsem podpornikom vsakoletnega pohoda po
Kettejevi poti, vključno z Zavarovalnico Adriatic-Slovenica, in še posebej strokovni delavki Andreji Rebec,
ki je nosila največji delež organizacije. III Vojko Čeligoj
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odmevi i z naši h krajev

Pohod se je zaključil pred pesnikovim domom na Premu
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DR. GREGOR KOVAČIČ O POMENU KRASA IN KRAŠKIH VODA
V ilirskobistriški Knjižnici Makse
Samsa so obiskovalci minili mesec
lahko prisluhnili zanimivemu predavanju dr. Gregorja Kovačiča z naslovom Kras, človek in voda.
Bistričan Gregor Kovačič, ki je doktoriral novembra 2009 na temo
Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega
zaledja, je zaposlen na Fakulteti za
humanistične študije Univerze na
Primorskem v Kopru kot raziskovalni
in pedagoški asistent za fizično geografijo. Področja njegovega raziskovalnega dela so kraška hidrologija,
varovanje kraške vode in geomorfologija krasa.
Na predavanju v bistriški knjižnici je
ob diaprojekciji gradiva iz doktorske
naloge predstavil kraške hidrološke sisteme ter njihovo delovanja
in značilnosti, iz katerih izhaja visoka ranljivost kraške podtalnice, ki
je, kot radi rečemo, neskončen vir
zdrave pitne vode.
Zanimiv je podatek, da na kraških
tleh leži kar 43 odstotkov Slovenije. Ker se v Sloveniji polovica prebivalstva oskrbuje s kraško vodo,
zaščitenih pa je zgolj 40 odstotkov
kraških vodnih virov, prihaja do pro-

blemov z onesnaženjem. »Kraška
voda je namreč zelo ranljiva, ker so
v primerjavi s površinskimi vodami
njene samočistilne sposobnosti zelo
majhne. Ko onesnažena voda enkrat
pride v kraško notranjost, jo je nemogoče očistiti,« je opozoril Kovačič.
V nadaljevanju je spregovoril o težavah z oskrbo in varovanjem naših
kraških virov Podstenjška in Bistrice.
Po njegovem mnenju ta dva pomembna vira pitne vode za bistriško
občino ogrožajo dejavnosti, ki ne

ZAHVALA OŠ RUDIJA MAHNIČA - BRKINCA PREGARJE
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Leta 2002 smo v okviru projektnega
dela raziskovali delovanje bolnišnice
Zalesje, ki je na skrivaj delovala v
Brkinih med letoma 1944 in 1945.
Njen obstoj je bil za prebivalce tega
okraja izrednega pomena. O tej človekoljubni organizaciji smo zbrali
obsežno gradivo in izdali publikacijo
Bolnišnica Zalesje.
Publikacija je bila med ljudmi toplo
sprejeta in je hitro pošla. Zaradi velikega povpraševanja po omenjenem
delu smo se odločili v sodelovanju
z Društvom za krajevno zgodovino
Ilirska Bistrica, z Zvezo borcev za
vrednote NOB Ilirska Bistrica in Krajevno skupnostjo Ostrožno Brdo, da
bi z nekaterimi vsebinskimi dopolnitvami ponovno obeležili spomin na
neprecenljivo vlogo te zdravstvene
ustanove.
Dopolnjena publikacija je izšla v
začetku aprila 2010. Vsebuje predstavitev projektnega dela oz. prve
publikacije na OŠ Pregarje, odkritje
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spominske plošče v Borštu in spomladanski pohod v Brkine, ki naj bi
postal tradicionalen.
Ponovni izid publikacije so nam
omogočili: Občina Ilirska Bistrica,
Plama pur, d. d., Banka Koper, Petrol,
d. d. Ljubljana, enota Primorska, Edo
tours Postojna – Prevoz oseb Žagar
Edo, s. p., Godina gradbeništvo in
druge storitve, d. o. o., Zidarstvo in
fasaderstvo Fadil Fazlija, s. p., Frank
proizvodnja strojev, Frank Valter, s.
p., Zavarovalnica Triglav, d. d., Krajevna skupnost Ostrožno Brdo, Krajevna skupnost Pregarje, Krajevna
organizacija borcev za vrednote
NOB Lucija, Ustanova Franc Rozman - Stane Ljubljana, Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica, Sonja Frančič de
Rosa.
Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo za prispevana finančna
sredstva.
Ravnateljica:
Manica Renko, univ. dipl. ped.

sodijo v bližino vodnih virov. Izpostavil je predvsem strelišče na Črnih
njivah, ki je nevarno zaradi svinca iz
strelnih nabojev, bližino kamnoloma
in z njim povezan promet ter skladiščenje nevarnih snovi, turistično naselje Sviščaki in načrtovano vetrno
elektrarno na Volovji rebri, od koder
po njegovih besedah odteka kar 80
odstotkov vode v zajetji Bistrica in
Podstenjšek. Za konec je predstavil
tudi vrsto kraških hidroloških fenomenov v naši okolici, od kraških
izvirov, slepih dolin iz podgrajskega
podolja, do presihajočih pivških jezer in umetnih gejzirov pod gradom
Kalc.
Predavanje sta poleg knjižnice organizirala še društvo za krajevno
zgodovino in kulturo ter območna
izpostava JSKD. III

OBVESTILO ZA
UPRAVIČENCE DO
ITALIJANSKE POKOJNINE
Upravičence italijanskih pokojnin, ki
ste prejeli v izpolnitev do 30. junija
2010 obrazce s Patronata INCA, želim
informirati, kaj morajo storiti in kje.
1. Naredite fotokopijo osebne izkaznice (obojestransko).
2. Naredite fotokopijo dohodnine
za leto 2009 (obrazec o dohodnini ste prejeli po pošti ali
pa ga dobite na uradu davčne
uprave v Trnovem (bivša poslovna stavba tovarne TOK).
3. Greste na Patronat INCA v Postojno na Kolodvorsko (stavba
Rdečega križa) s fotokopijo
osebne izkaznice in fotokopijo
dohodnine za leto 2009 ter z
obrazci, ki ste jih prejeli od Patronata INCA.
Urad v Postojni dela vsak ponedeljek od 14. do 17. ure. Uradnik govori slovensko.
4. Uradniku boste izročili vse tri
dokumente in se podpisali dvakrat na obrazce ter 1 podpis izjave, ki vam jo bo dal uradnik
Želim vam uspešno urejanje dokumentov.
Vladimir Čeligoj
Predsednik Občinskega odbora SLS
Ilirska Bistrica

Letošnjega spomladanskega pohoda po poteh partizanske bolnice
Zalesje, ki sta ga že drugič zapored organizirala Krajevna skupnost
ostrožno Brdo in OZ ZB za vrednote
NOB ob pomoči KD Ostrožno Brdo,
se je zaradi napovedi slabega vremena udeležilo nekoliko manj pohodnikov kot druga leta. Vendar pa
je 10. aprila na Ostrožnem Brdu,
kjer je bil zbor, kakih 200 pohodnikov pričakalo celo sonce. Od tod so
krenili proti spominskemu obeležju
partizanski bolnišnici Zalesje, ki je
bila edina tovrstna humanitarna
ustanova na južnem Primorskem,
vodil pa jo je znani partizanski zdravnik dr. Magomed Gadžijev – Mišo.
Letos so organizatorji pohoda v
sodelovanju z OŠ Pregarje in Društvom za krajevno zgodovino in
kulturo izdali tudi ponatis knjižice
Partizanska bolnišnica Zalesje, ki jo
je leta 2002 izdala pregarska šola, v
njej pa so učenci s pomočjo učiteljic
strnili dokumente in pripovedi o tej
pomembni ustanovi in tako spomin
nanjo iztrgali pozabi. Knjižico so

Izkazali ste nam
veliko drobnih
pozornosti
V mesecu marcu in aprilu 2010 ste
občani, društva, politične stranke,
šole in župan izkazali našim stanovalkam in stanovalcem veliko drobnih pozornosti. Ob dnevu žena so
nas razveselili učenci dramske skupine iz OŠ Antona Žnideršiča, ki so
se stanovalkam predstavili z igro
Kralj v časopisu, in članice kulturnega društva iz Šiške. Ob materinskem dnevu pa so srca stanovalk
ogreli učenci OŠ Podgora. Ob zvokih
harmonike in prijetnem programu
Društva invalidov Ilirska Bistrica smo
skupaj preživeli prijetno dopoldne.
Hvala vsem, ki ste s svojo prisotnostjo prispevali, da so stanovalci
doživeli duhovno pripravo in praznovanje velike noči.
Vrata naše hiše so odprta za vse,
ki prinesete žarek topline in dobre
volje med nas! III Katja Prosen Boštjančič, DSO Ilirska Bistrica

dopolnili tudi s predstavitvijo spomladanskega pohoda, za katerega si
organizatorji želijo, da bi postal tradicionalen.
Pohodniki so se po vrnitvi na Ostrožno Brdo okrepčali z domačo joto
in toplim napitkom, prireditev pa
je spremljala tudi kmečka tržnica.
Mladi so pripravili prijeten kulturni
program, ki ga je popestrilo ubrano
petje moškega pevskega zbora Dra-

gotin Kette iz Ilirske Bistrice. Udeležence je nagovoril tudi predsednik
območne organizacijeZB NOB Lado
Čeligoj, ki je ob tej priložnosti naznanil, da je republiška organizacija Zveze borcev za vednote NOB
podelila KS ostrožno Brdo srebrno
plaketo za negovanje in ohranjanje
tradicij NOB. Plaketo jim bodo slovesno podelili na proslavi na Kozjanah 10. maja 2010. III

KOT LIST V VETRU …

Tale »viža« je izšla na novem cd-ju
kvinteta Rosa, čigar promocija je bila
konec aprila v Slovenj Gradcu. Dežele šmarnice tokrat nisem obiskal,
bo že še kakšna druga priložnost, pa
tudi kakšno »procesijo« kdaj lahko
izpustim zaradi lepšega, mar ne …
Tako, in zdaj na koncu bi rad le še
vas, drage bralke in bralce Odmevov,
prav lepo povabil 9. 5. v Podnanos,
kjer se bo v nedeljskem popoldnevu
odvijal predizbor za festival narodno-zabavne glasbe Vurberk 2010.
Mislim, da bo zanimivo, pa tudi kar
nekaj skladb bo takrat premierno
zagledalo luč sveta. Lepo vabljeni!
III MV

Pomlad se prebuja in listje že zeleni
po drevesih. Kakor narava, tako se
spomladi prebujajo tudi vse naše
sanje, ki se pač razlikujejo od človeka do človeka …
KOT LIST V VETRU
Kot oblak, ki zvezde skriva
tvoje spet so kdaj oči,
v jutru rosa cvet umiva,
a le sonce ga zbudi.
Se vedno vse besede nežne
skrijejo med solze, smeh,
a povedat` ni mogoče,
kar je skrito le v očeh.
Kot list v vetru naše sanje
poletijo pod nebo,
skrivamo vsi želje vanje,
si želimo vse lepo.
Kot list v vetru naše sanje
se dotaknejo sveta,
včasih sonce jih poboža,
včasih skrije sneg z gora.
In ko spoznali smo nekoga,
ki vzel nam je srce,
čas prinesel bo spoznanje,
da vsi smo le ljudje ...
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60 LET FILATELIJE NA BISTRIŠKEM
Pred drugo vojno se je z zbiranjem poštnih znamk na Bistriškem ukvarjalo le
nekaj domačinov. Navdušenje za filatelijo so na območje Ilirske Bistrice gotovo zanesli redki bistriški študentje in
izobraženci, pa tudi trgovci. Prvi domači
zbiralci, so bili: Aleksander Ličan, Drago
Ličan, Andrej Žnidaršič, Franc Starec,
Drago Razpor in Janko Milavec iz Bistrice, iz bližnjega Trnovega pa Edvard
Bubnič in Aleksander Perkan. V Kozleku
je zbiral znamke Leopold Oblak, Podgrajah študent prava Franc Poklar, v Zarečju
pa Cveto Prelog. Gotovo se je s filatelijo
ukvarjal še kdo, pa zanj ne vemo.
Generacija zbiralcev, rojena tik pred začetkom druge svetovne vojne, v katero
sodim tudi sam, se je s poštnimi znamkami gotovo najprej srečala v trnovski
samostanski šoli.
Kmalu potem, ko se je sredi leta 1949
v Ljubljani oblikovala Filatelistična zveza
Slovenije (FZS), se je v Sloveniji do konca
tega leta ustanovilo kar 28 filatelističnih
društev. Tudi na Primorskem so se leta
1949 ustanovila prva društva v Tolminu,
Idriji, Novi Gorici in Postojni. Filatelistično društvo Koper je bilo uradno
ustanovljeno že 8. decembra 1948. S
posebno odločbo 29. 10. 1949 je Poverjeništvo za notranje zadeve Ljudskega
odbora Goriške oblasti dovolilo »delovanje Filatelističnemu društvu Nova
Gorica tudi na območju OLO Sežana in
OLO Ilirska Bistrica, dokler se ne bodo
formirala filatelistična društva v teh
dveh okrajih.« Do konca leta 1951 je na
Slovenskem delovalo že 41 društev.
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30. aprila 1950 se je v prostorih Logarjeve hiše, danes Prešernova 9, na
sedežu tedanjega Sindikalno kulturno
umetniškega društva Tone Tomšič Ilirska Bistrica zbrala skupina nad dvajset
bistriških filatelistov in precej mladine.
Izvoljen je bil upravni odbor v sestavi:
Aleksander Ličan – predsednik, Majda
Ličan – tajnik, Danilo Bubnič – blagajnik,
Vojko Čeligoj – zadolžen za mladino,
Janko Milavec – predsednik nadzornega odbora, Josip Luša – predsednik
častnega razsodišča ter člana odbora
Edvard Bubnič in Drago Ličan. V novo
društvo se je takoj včlanilo 21 članov.
Nedeljski filatelistični sestanki pri Logarljevih so bili dobro obiskani. Na sestankah smo dobivali nove priložnostne
poštne znamke in jih z veseljem vlagali
v svoje skromne albumčke, zvezčke ali
kar med liste kakšne stare knjige. Sodelovali smo tudi v akcijah filatelistične
zveze, kot so bile prodaja filatelističnih
srečk, da bi si pridobili kakšno nagrado
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v obliki ovojnice rabljenih znamk. Da
bi društvo v tekmovanju filatelistične
zveze pridobilo višjo oceno med društvi, smo se vključili v družbeno koristno delo in se udeležili udarniških akcij
pri urejanju športnega igrišča Kampo.
V jeseni leta 1950 je bila Ilirska Bistrica
tudi organizator prvega slovensko-hrvaškega festivala. Ob tej priložnosti je bil
na pobudo našega društva izdelan priložnostni poštni žig, ki je bil tudi prvi priložnostni poštni žig na Ilirskobistriškem.
Naslednje leto, 1951, smo vsi člani društva dobili ALMANAH Hrvatskega filatelističnega društva, v katerem je med
slovenskimi filatelističnimi društvi prvič
vpisano tudi naše društvo, tedaj še kot
36. podružnica FZS.
Dejavnost filatelističnega društva v Ilirski Bistrici je žal po nekaj letih zamrla.
Mladi člani smo se porazgubili po raznih
šolah. Na poštah se je ta čas sprostila
prodaja priložnostnih poštnih znamk.
Znamke, ki smo jih prejamali lahko le v
društvu, smo po predhodnem prednaročilu sedaj dobivali kar na pošti. Žal se
društvo tudi v času svojega najbolj aktivnega delovanja ni posebej posvečalo
pripravam filatelističnih razstav, kar bi
gotovo še močneje motiviralo članstvo
za društveno dejavnost.

Filatelisti skupaj z
numizmatiki
Sredi 60. let so se znova pojavile pobude za obnovitev organiziranega dela
domačih filatelistov. V začetku 70. let,
natančno 28. januarja 1973, smo v Ilirski
Bistrici za zbiralce kovanega in papirnatega denarja ter drobnih zgodovinskih
predmetov ustanovili PRIMORSKO NUMIZMATIČNO DRUŠTVO (PND) kot prvo
tovrstno društvo na Primorskem. Sprva
smo še računali, da se bo oblikovalo posebno in samostojno filatelistično društvo v Ilirski Bistrici. Žal se to ni zgodilo.
Zato je občni zbor PND leta 1994 razširil
svojo dejavnost še na področje filatelije in ustanovil filatelistično sekcijo v
okviru svojega društva. Za vodjo filatelistične sekcije je bil izvoljen Slavko Re-

bec, kasneje leta 1996 pa Iztok Ljubič.
Filatelistična sekcija PND Ilirska Bistrica
je bila na občnem zboru Filatelistične
zveze Slovenije uradno sprejeta v zvezo
na občnem zboru zveze v Rakovem škocjanu 11. junija 1994.
V skrbi za strokovno usposabljanje
članstva filatelistična sekcija tekoče dopolnjuje strokovno knjižnico, skrbi za
društveno filatelistično zbirko in organizira izobraževanje članstva. Med predavatelji so bili dr. Peter Suhadolc, Janko
Štampfl in Mitja Jančar. Dejavnost filatelistične sekcije redno predstavljamo
v društvenem glasilu Numizmatični
list, v glasilu FZS Nova filatelija, Poštni
razgledi, Primorske novice ter domačih
glasilih Snežnik, Jesenski listi in Bistriški
odmevi. Poleg tega je društvo organiziralo filatelistične krožke in druge aktivnosti na osnovnih šolah v občini. Za
mlade smo začeli izdajati glasilo Mladi
zbiralec.
Pri Pošti Slovenije je društvo uspelo
s predlogom, da ta izda šest poštnih
znamk z območja bistriške občine z motivi Snežnika, Dragotina Ketteja, Ivana
Cankarja in pustnih mask: škoromati (2)
in vrbiške šeme. Na društveno pobudo
so vse pošte z območja naše občine in
okolice za razne pomembne dogodke
uporabljale kakih sto priložnostnih poštnih žigov. Hkrati pa je društvo izdalo
vsaj 150 dotiskov poštnih dopisnic in
pisemskih ovitkov ter tako promoviralo krajevne posebnosti, dogodke in
zgodovinske obletnice. Večino le-teh je
Pošta Slovenija uvrstila med svoje redne izdaje. Za vse te izdaje smo pripravili filatelistične razstave. Posebej smo
s priložnostnimi žigi in dotiski poštnih
dopisnic izdatno podprli najmasovnejšo
rekreacijsko akcijo domačih planincev
»zimski vzponi na Snežnik«. Člani so
se udeleževali tudi raznih filatelističnih
razstav in prinašali domov vredna priznanja.
Člani filatelistične sekcije so dosti truda
vložili v zbiranje poštnega gradiva,
raziskovali so poštno preteklost na
območju občine in sodelovali pri organizaciji prireditev ob poštnih jubilejih:
ob 100-letnici pošte v Trnovem smo
namestili marmorno ploščo na stavbo
pošte (2003).
Zadnja tri leta si je društvo zadalo program izdaj niza osebnih znamk z liki pomembnih osebnosti iz bistriške občine.
Vključno z letom 2009 je društvo s Pošto
Slovenije izdalo 12 osebnih znamk: Dragotin Kette, Bogomil Brinšek, Fran Valenčič, Anton Žnideršič, France Pavlovec,
Ivan Bilc, Aleksander Ličan, Josip Potepan
(2), dr. Karel Lavrič, Miroslav Martinčič in
Viktor Bobek. III Vojko Čeligoj

ČAJANKA POD TUŠČAKOM
V nedeljo, 28. marca, je KD Tuščak
z Bača v telovadnici OŠ Knežak pripravilo Čajanko pod Tuščakom. V
goste in na prijeten klepet smo povabili g. župnika Borisa Kretiča in g.
Toma Šajna. Program so popestrili
plesalci Otroške folklorne skupine
Tuščak z Bača, pevki Alitea Širca in
Gaja Udovič, harmonikaša Jaka Fidel in Janez Tomažinčič ter trobentač Luka Fidel.
Potekalo je tudi tekmovanje med
dvema zboroma, in sicer med gostujočo Vokalno skupino iz Slavine
in domačim ŽePZ Tuščak, katerega je
na bobnih spremljal Miha Ziccardi.
S terena se je javljal leteči reporter,
ki pa zaradi slabe ceste, ki vodi na
Bač, ni prišel do cilja, zato je svojo
nalogo opravil kar na prireditvenem
prostoru. Zbral je darila in jih ob pomoči domačink poklonil gostoma.
Čajanke pa so se udeležile tudi Vaške klepetulje. Tako kot znajo le one,
nekoliko neuke, radovedne in ker so
Slovenke tudi »foušljive«, so veselo
vrtele svoje namazane jezičke, tarnale o svojih tegobah, na koncu pa
bile zadovoljne, saj jim je voditelj
dovolil sedeti na klopci na odru, v
senci borovčka , kjer so imele dober
pogled nad celotnim dogajanjem.

razkril njeno identiteto. To je bilo KD
Tuščak iz Bača, ki se vsem obiskovalcem lepo zahvaljuje za evrčke v škatli. Čajanka se je zaključila s pesmijo
vseh nastopajočih, zbranih na odru:
Tam v daljavi že od nekdaj hrib stoji,
na čajanko pod Tuščakom vabljeni
ste vsi. Se zabavi, dobri volji prepustite vi, saj po dobrem čaju zdaj
povsod diši. In po čaju je resnično
dišalo, saj ga je bilo dovolj za vse nastopajoče in številno občinstvo.

S prostovoljnimi prispevki smo zbirali denar za največjo družino pod
Tuščakom. Že med prireditvijo je bilo
veliko ugibanj, katera je ta družina.
Šele na koncu prireditve je voditelj

Kot organizatorka prireditve bi se na
koncu rada zahvalila vsem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji in
izvedbi naše čajanke. Bilo vas je veliko in hvala vsem. Še posebej hvala

Tatjani, Marku, Tanji in Maji, ki so
bili pomemben člen pri soustvarjanju programa. Hvala g. Nedi Godec,
ki je v svoji bogati zbirki starin našla
darilo in ga poklonila našemu gostu.
Hvala Mateji Tomšič za lično izdelane hiške. In ne nazadnje, hvala g.
župniku Borisu Kretiču in g. Tomu
Šajnu, da sta se odzvala našemu
vabilu, vsem nastopajočim in pa seveda vsem vam, ki ste se naše prireditve udeležili. Upam, da vam je bilo
z nami lepo in da se prihodnje leto
ponovno srečamo pod Tuščakom.
In da ne pozabim – podobnost naše
Čajanke s katerokoli televizijsko oddajo je zgolj naključna. III Tončka
Porta, KD Tuščak

Člani Območnega združenja zveze
borcev za vrednote NOB Ilirska
Bistrica so 2. aprila na redni letni
skupščini pregledali delo v lanskem
letu in začrtali nove cilje za letošnje
leto.
Kot je povedal predsednik območnega združenja ZB NOB Lado Čeligoj
so v borčevski organizaciji še posebej veseli pridobitve novih članov,
saj se jim je v lanskem letu pridružilo kar 35 mladih simpatizerjev.
Lansko leto tudi sicer ocenjujejo kot
uspešno. Sodelovali so pri organizaciji zelo odmevnega pohoda Po poteh partizanske bolnice Zalesje in se
udeležili kar nekaj proslav. Zelo ponosni pa so tudi na ekipo smučarjev

veteranov, ki se že več kot deset let
udeležuje tekem v spomin na partizanske smučine v Cerknem.
Člani, na skupščini se jih je zbralo več
kot 50, so soglasno potrdili poročilo
nadzornega odbora o finančnem
poslovanju. Kot je poudaril Lado
Čeligoj, se srečujejo s problemom
kandidiranja za sredstva na javnih
razpisih, saj borčevska organizacija
ne sodi v nobeno od dejavnosti, za
katere so razpisana sredstva tako na
občinski kot tudi na državni ravni.
Edina sredstva, iz katerih financirajo
svoje dejavnosti, so tista, ki jim jih
dodeli republiški odbor ZB NOB in
sredstva, zbarana iz članarine.

Nekaj nalog iz programa dela za letošnje leto je že uspešno zaključenih, kot je denimo pohod po poteh
partizanske bolnice Zalesje, ki so ga
10. aprila že drugič zapored izpeljali
skupaj s KS Ostrožno Brdo. Še naprej
bodo pridobivali nove člane, se udeleževali čim več proslav in spominske partizanske smučine v Cerknem.
Pred njimi pa je tudi še gotovo najpomembnejša naloga v letošnjem
letu – organizacija proslave ob
65-letnici osvoboditve in priključitve
Primorske k matični domovini, ki bo
na pobudo republiškega odbora ZB
NOB potekala 18. septembra v Ilirski
Bistrici. Po besedah Lada Čeligoja
pričakujejo nekaj tisoč obiskovalcev
in tudi udeležbo državnega vrha. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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USPEŠNO LETO ZA BORČEVSKO ORGANIZACIJO
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TABORNIŠKE NOVIČKE
26. in 27. marca se je skupina šestih bistriških tabornikov odpravila
na vseslovensko taborniško preizkušnjo nočno orientacijsko tekmovanje. Tokrat je potekalo v Vidmu,
naselju, nedaleč od Grosupljega,
kjer so se poleg nočne orientacije
pomerili tudi v vrisovanju kontrolnih
točk, topografskem testu, testu iz
prve pomoči, signalizaciji, prehodu
minskega polja in hitrostni etapi.
Bistrico so zastopali 2 ekipi, ena v
kategoriji grč, ti so dosegli zavidljivo
11. mesto, druga pa je tekmovala
izven konkurence, saj je pol moštva
pred odhodom zbolelo.
Le teden kasneje, torej 3. aprila, se
je 22 murnov in MČ-jev odpravilo v
ljubljanski živalski vrt. Kljub zgodnji
jutranji uri so se zaspani obrazi hitro
prebudili, ko so zapeli nekaj taborniških pesmi ter tako popestrili vožnjo
z vlakom. V živalskem vrtu so nas
pričakale najrazličnejše domače in
tudi divje živali, ki so si jih otroci z
veseljem ogledali. Domov so se vrnili v popoldanskih urah, polni nepozabnih vtisov.
10 članov ruševskega vodstva se je
v vikendu od 9. do 12. aprila podalo
na motivacijski vikend v Beograd, ki
se je izkazal za sijajnega! Kot vam
lahko vsi zatrdijo, so se imeli res super, tako da bodo v nadaljevanju taborniškega leta še bolj polni zagona
in energije. Dokaz? V naslednjih
dveh vikendih se bodo odvile kar 3

akcije! Dokaz št. 2 pa se nahaja na
priloženi fotografiji. 16. 4. smo obiskali OŠ Jelšane, kjer smo se taborniki predstavili učencem, se malo
skupaj igrali, pozabavali ter jim zaupali prave taborniške skrivnosti.
Takoj naslednji dan, v soboto, 17. 4.,
smo sodelovali v vsedržavni ekološki akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. V okviru našega društva si je
rokavice nadelo prek 90 oseb, zbrali
smo nekaj prikolic razsutega tovora
ter skoraj 200 vreč smeti. Očistili
smo Kindlerjev park, del bazena,
ulico Nikole Tesla od Mikoze pa do
križišča pri Lesonitu, divje odlagališče pri koseškem mostu in velik del

področja med Žabovico in gostilno
Danilo (nekaj km kanalov in potokov). Akcijo smo zaključili s kosilom
pred taborniškim domom. Pohvale
gredo prav vsem nadobudnim prostovoljcem, ki ste prišli pomagat
tako ali drugače! En velik MMMMM
za vse!
Vas zanima, kaj smo počeli na spomladovanju, ekstremu, PP-prehodu,
kotliču, bičikleta žuru, soški olimpijadi ter področnem mnogoboju? Ne
zamudite prihodnje številke.
Več novičk in fotoutrinkov iz naših
pestrih akcij lahko najdete na www.
rusevci.si. III Brača Mršnik
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90 LET FRANČIŠKE
URBANČIČ
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Teh nekaj besed je mišljeno kot
majhna pozornost, kadar razglednica ali celo drago darilo ni najboljši
način, da širnemu svetu povemo, da
so med nami mame, ki si zaslužijo
pozornost.
V mesecu aprilu, mesecu, ki dokončno prinese težko pričakovano
pomlad, je gospa Frančiška Urbančič, ki živi pri svoji hčerki Elki Možina
na Mali Bukovici, praznovala častitljiv jubilej 90 let. Članice ŽPS Kalina
smo ji želele s preprosto slovensko
pesmijo polepšati ta praznik, ji voščiti srečo, lepo prihodnost in vse
najboljše, kar lahko prinese življenje. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

Članice ŽPS Kalina s slavljenko gospo Frančiško Urbančič

Razstave v Knjižnici Makse Samsa
Velikonočna razstava
kvačkanih izdelkov
V Knjižnici Makse Samsa se je Družina Frank (Lina Frank, Staša Frank
in Tamara Urbančič) s svojimi kvačkanimi izdelki predstavila v času
velikonočnih praznikov. Na panoramskih oknih so bili razstavljeni
različni izdelki – rože, kot so nageljni, vrtnice, sončnice, marjetice,
in živali, piščanci, zajčki, labodi, ter
različni prtički, pa tudi pirhi niso
manjkali.
Knjižnica Makse Samsa je pripravila razstavo kvačkanih in ekoloških izdelkov

kšnih umetnij veliko prostega časa,
zato največ izdelkov naredijo pozimi
ali pa tik pred prireditvami. Kot zanimivost nam je gospa Lina še povedala, da potrebuje za izdelavo
nageljna 2 uri, za izdelavo zajčka pa
tudi do 10 ur.
Družina Frank svoje kvačkane izdelke predstavlja na tržnici v okviru
Društva za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom vsako tretjo soboto v mesecu na PC Mikoza.

Prijatelji, ostanimo prijatelji

Stanovalci Doma starejših občanov
Ilirska Bistrica so se udeležili spomladanske prireditve »Prijatelji,
ostanimo prijatelji«.
Na velikonočni ponedeljek popoldne smo se z dvema avtomobiloma
odpravili proti Pivki. V športno dvorano Skala se je vila nepregledna
množica dobre glasbe željnih ljudi.
Prireditev je bila balzam za dušo in

oči. Nastopajočih je bilo veliko ansamblov, ki so dvorano spravili na
noge, vzpodbujali smo jih z bučnim
aplavzom. Polni lepih vtisov in spevnih melodij smo zapuščali prireditev
in se odpravili proti domu. Zahvaljujemo se uslužbencem Radia 94 za
podarjene vstopnice in nepozaben
večer v živo. III Alenka Dolgan, DSO
Ilirska Bistrica

Večkrat so vabljeni tudi na različne
prireditve, da se predstavijo širši
javnosti.

Razstava ekoloških izdelkov
Tudi naša knjižnica se je vključila v
dejavnosti, ki so potekale v okviru
dneva zemlje (22. april). Tako smo
15. aprila gostili dr. Gregorja Kovačiča, ki je govoril o pomenu krasa za
oskrbo s kakovostno pitno vodo in o
težavah z varovanjem kraških voda.
V sodelovanju z založbo Morfem
pa smo v knjižnici med 16. in 26.
aprilom pripravili razstavo ekoloških izdelkov. Založba Morfem je za
osnovne šole organizirala natečaj
za najboljše literarne ekološke prispevke in ekološke izdelke. Iz naše
občine so se na natečaj prijavile tri
osnovne šole (OŠ Antona Žnideršiča,
OŠ Podgora, OŠ Knežak). Iz razstavljenih izdelkov smo izbrali najizvirnejši izdelek, ki je odšel na razstavo
v Ljubljano. Tam je bila 20. aprila
zaključna prireditev, kamor so bili
vabljeni vsi sodelujoči na predstavo
ekocirkusa in na preste s čajem.
Vsem sodelujočim založba Morfem
podarja en izvod ekološke revije Eko
Velikan. III Knjižnica Makse Samsa

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do
20. v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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Gospa Lina Frank je svoja mlada leta
preživela v rodni vasi v Suhorju, kjer
se je vsaka družina ukvarjala z obrtjo, predvsem z ročnimi deli. Tako
je tudi ona spoznala čare ročnih
ustvarjalnosti, saj jo je soseda poučila o kvačkanju. Svoje znanje je kasneje prenesla tudi na svoji hčerki,
Stašo Frank in Tamaro Urbančič.
Zlasti Staša poskrbi za kakšne izvirne
ideje, saj redno prebira in sledi revijam iz tujine na temo kvačkanja. Ponosna je na orhidejo, ki jo je prosto
izdelala po podobi prave orhideje.
Seveda je potrebno za nastanek ta-
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO …
7. maj – praznik Krajevne
skupnosti Ilirska Bistrica

Krajevni praznik je bil proglašen v spomin na boje, ki so se odvijali v Ilirski Bistrici vse do končne zmage partizanske
vojske nad močnim 97. korpusom nemške armade. Številna nemška vojska,
obkoljena v bistriški kotlini, se je brezpogojno predala 7. maja 1945. leta.
Podpis predaje se je zgodil v Zagorju v
hiši družine Fatur – pri Petrovih (opis
na spominski plošči na Tomšičevi hiši v
Trnovem ni natančen, vir: V.Čeligoj).
Znano je veliko zgodovinskih podatkov, ki so zabeleženi v številnih knjigah
in publikacijah. Bolj zanimivi so neobjavljeni spomini Bistričanov o takratnih razmerah. O požigu Sokolskega
doma je nekaj že bilo objavljeno v
januarski 20. številki Odmevov. Nekateri domačini požig pripisujejo topovskemu obstreljevanju pred 7. majem,
z granatami, ki pa niso bile zapaljive.
Na fotografiji tudi ni vidna zasedenost
prostora z ogromnim številom vojaštva in materiala, ki smo mu bili priča
po vdoru 97. nemškega korpusa.

odmevi iz naših krajev

O zaključnih bojih v Ilirski Bistrici pa še
to: nemški 97. korpus se je z Reke prebil v mesto Ilirska Bistrica že 2. maja.
Krajani smo se ponovno poskrili v bolj
varne kleti. Tako skrivališče je bilo tudi
v klavnici Alojza Novaka – Perinščevega v Guranjem kraju. Druga, ki smo
jih že prej uporabljali, so bila pod žagami – pilami v Guranjem kraju. Partizani so Nemce v mestu obstreljevali
s topovskimi rušilnimi granatami s
šembijskega roba. Zadetih in poškodovanih je bilo veliko hiš v mestu, ki je
bilo popolnoma zasedeno s številnimi
nemškimi vojaki. Korpus je štel okrog
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Prvi partizanski tanki (angleški Stuarti) na povratku iz Trnovega, ko so prečesali
in očistili mesto po umiku Nemcev 28. aprila 1945. leta. Tega dne je namreč
motorizirana in tankovska enota prodrla v mesto z reške strani.
16.000 vojakov, medtem ko je Ilirska
Bistrica takrat štela le okrog 1.700 prebivalcev. Vdrli so v vsa poslopja in stanovanja, ki so bila tudi prazna, ker so
se krajani skrivali v skupnih varnejših
prostorih. Dvorišča, ceste in ulice so
bile na vsakem metru založene z vojaškimi vozili, lahkim in težkim orožjem,
s konji, mulami in z ogromno vojnega
materiala. Topovsko obstreljevanje
tako zgoščene vojaške sile je povzročilo veliko žrtev med nemško vojsko.
Civilnih žrtev ni bilo. Mrtve vojake in
živino ,so odpeljali in pokopali v strelskih jarkih, ki so jih že prej na mlakah
za sedanjo bencinsko črpalko ob cesti
proti Kosezam izkopale enote TODT
nemške vojske.
Pogajanja o vdaji so se začela po dveh
ali treh dneh neusmiljenega obstreljevanja nemške vojske, ki v tesnem
obroču ni imela izhoda proti zahodni

meji. Priča sem bil prihodu prve pogajalske delegacije partizanov, ki se je
pripeljala v civilnem avtomobilu s spuščeno streho. Ustavila se je pred Križevo hišo in našim hlevom v Guranjem
kraju. Tam je stanovala družina Mici
Smuk, ki je obvladala nemški jezik
in je bila prva prevajalka pri snidenju
obeh pogajalskih delegacij. Pogajanja
so pričeli v Bilčevi gostilni. V času pogajanj je vladalo premirje, tako da smo
lahko opravljali nujno oskrbo živine.
Znano je, da so se pogajanja zaključila
šele v noči s 6. na 7. maj, v Tomšičevi
hiši v Trnovem na sedanji Gubčevi cesti, na kateri stoji spominska plošča
(napis napačen).
Streljanje se po podpisu predaje ni
umirilo. Eden od generalov se je upiral
brezpogojni predaji. Govorilo se je, da
so upornega generala umirili šele njegovi podrejeni s strelom v glavo. Spominjam se, da se je še dolgo obujalo
spomine in trdilo, da se je 2. svetovna
vojna v Evropi dejansko končala v Ilirski Bistrici šele krepko po 9. in blizu
15. maja. Takrat seveda nismo vedeli
za bitko, ki se je zaključila okrog Poljane na Koroškem šele 15. maja 1945.
Pobudo, da se ponovno obudi praznovanje krajevnega praznika je dalo
Turistično društvo Ilirska Bistrica. Pohvalno je, da je to pobudo sprejel odbor Krajevne skupnosti in objavljen je
tudi že program praznovanja, ki bo 8.
maja. Prazniku bo posvečena otvoritev nove trase »Pohod po bistriški
pešpoti«, ki jo je zasnovalo Turistično
društvo Ilirska Bistrica. Pričakujemo,
da se bo tradicionalno praznovanje 7.
maja nadaljevalo tudi naslednja leta.
III Vitomir Dekleva
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BISTRICA MIRKULOVSKA – ambasadorka
slovenskega jezika in Ilirske Bistrice
Bistrica Mirkulovska je po očetu
Bistričanka iz rodu Kranjec-Ličan-Valenčič, njen oče Marko Kranjec (sin
Josipine Valenčič Ličan) se je z družino leta 1929 preselil v Skopje, kjer
so odraščale njegove hčere.
Bistrica Mirkulovska se je v Skopju
uveljavila kot prevajalka, pisateljica,
pesnica, profesorica in ambasadorka
slovenskega jezika, kulture in literature. Letos v Skopju praznuje kar
nekaj obletnic: najprej svoj jubilej
80 let, nato 60 let ustvarjanja, 40 let
članstva Društva pisateljev Makedonije, 50 let poučevanja slovenskega
jezika na Filozofski fakulteti v Skopju,
pred 50-imi leti sta jo namreč spodbudila slovenski profesor Slodnjak in
makedonska profesorja Koneski in
Polenaković, tako je Bistrica postala
prva profesorica slovenskega jezika
v Makedoniji, v marcu so se njej v
čast zvrstile številne slovesnosti na

Univerzi v Skopju.
Za svoje literarno delo je Bistrica
Kranjec Mirkulovska prejela številna
visoka priznanja. Na jubiljnem 30.
mednarodnem literarnem srečanju v
Tetovu leta 2001 je prejela nagrado
zlato pero, leta 2002 pa najvišje makedonsko priznanje Kiril Pejčinović
za svoj prevajalski opus. Za prevajalsko delo je dobila tudi slovensko priznanje Potokarjevo listino, leta 1987
za prevajanje slovenskih del v jezike
jugoslovanskih narodov. Prejela je
zlato plaketo Univerze Cirila in Metoda v Skopju in priznanje Inštituta
za makedonski jezik.
Bistrica Mirkulovska, ki nosi ime našega kraja, je ponosna na svoje korenine, na simpozijih in predavanjih
vedno bere pesmi o Bistrici in zelo
spoštljivo govori o koreninah svojega
očeta, kljub temu da je Ilirsko Bistrico

Kje, Domovina si? – pregled pesniških
del in prevodov Bistrice Mirkulovske,
izdana ob njeni 80-letnici

obiskala le nekajkrat. V počastitev
njenih visokih jubilejev jo pričakujemo v septembru, ko bo predstavila
svoje delo. III Tjaša Poklar

LESENE SKRINJICE s SLOVENSKIMI KRASILNIMI MOTIVI

Čudovite lesene skrinjice, ki jih je izdelal Egon Smrdel iz Jablanice

Emila Smrdela iz Jablanice je že
odnekdaj veselilo mizarsko delo.
Minulo zimo pa se je lotil prav posebne naloge - izdelave čudovitih
lesenih skrinjic.
K izdelavi skrinjic ga je spodbudila
vnukinja Michelle, ki mu je omenila,
da si zelo želi imeti majhno skrinjico,
v katero bi shranila svoje dragocenosti. »Nono, ti mi jo boš naredil,

saj zate to ne bo noben problem,
mi je rekla vnukinja. To mi je dalo
misliti in sem si rekel, zakaj pa ne,«
pripoveduje Egon Smrdel. Les ni bil
problem, saj nekaj desk hrani doma.
Ker sam nima vsega orodja, mu je
pri razrezu in obdelavi lesa pomagal
dober prijatelj. »Največ problemov
sem imel s tem, kako skrinjice okrasiti in pobarvati,« je povedal. Začel
je brskati po literaturi in v roke dobil

Vnukinja Michellle, ki je nonota pri
delu ves čas opazovala, je bila nad
izdelavo skrinjic tako navdušena, da
se je tudi sama poskusila v barvanju
in žganju izrezljanih koškov lesa in jih
nekaj v obliki obeskov naredila tudi
za svoje sošolke. »Podobno skrinjico
sem nato izdelal še za vnuka Dameja, narejenih pa imam še nekaj.
Te skrinjice so lahko zanimivo darilo
ali pa spomin na bogato slovensko
kulturno dediščino, vsekakor pa so
tudi lep okras. Dolge zimske dni pa
si občasno zapolni tudi z izdelavo
modelov starih ladij. Seveda v najboljši družbi mojih vnukov,« pove
Egon Smrdel, ki ga modelarstvo in
obdelava lesa zanimata že od mladih let.
Vse, ki bi tako leseno skrinjico želeli
kupiti, Egon Smrdel vabi, naj si jih
pridejo ogledati na njegov dom v Jablanico 32 c. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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knjigo Slovenska krasilna umetnost,
v kateri so ponazorjeni številni
vzorce in motivi slovenske krasilne
umetnosti, kot so nagelj, srce, cvetje ipd. S temi vzorci, ki jih je skrbno
izbral in natančno narisal, je nato
v žgani, barvani ali rezkani tehniki
okrasil pokrove skrinjic.
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Čisto okolje in nova oprema
za gasilsko vozilo

Člani PGD Vrbovo so prostovoljno
čistilno akcijo organizirali že konec
marca. V dvodnevni akciji, ki je potekala v vasi Vrbovo in bližnji okolici,
je sodelovalo 20 gasilcev. Delo prostovoljnih gasilcev je bilo učinkovito
in vsestransko koristno. Očistili so
divja odlagališča in pri tem nabrali
tudi nekaj koristnega materiala.
»Akcija Očistimo okolje je na presenečenje vseh uspela dvostransko.
Pobrali smo smeti in 18 ton starega
železa. Smeti smo odpeljali na deponijo, železo pa v surovino Pivka. Za
dobljene evre bomo opremili specialno gasilsko vozilo, kar nujno potrebujemo,« je povedal predsednik
PGD Vrbovo Anton Baša - Matjac. III
Petar Nikolič

ČESTITKA
Ob 25. obletnici škofovanja
koprskega škofa msgr. Metoda
Piriha iskreno čestitamo in obenem želimo, da bi svoje poslanstvo opravljal še mnoga leta.
Verniki ilirskobistriške dekanije

odmevi@ilirska-bistrica.si
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA DIABETIKOV ILIRSKA BISTRICA V MAJU
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Datum

Vsebina-aktivnosti

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel.št.

Vsak ponedeljek

Organizirana telovadba

Ob 19. uri - društveni prostori

Venčka Bergoč 031/475-404

Vsak torek

Vaje za sprostitev

Ob 19. uri - društveni prostori

Venčka Bergoč 031/475-404

Vsako sredo

Balinanje ženske in moški

Ob 16. uri - športni Nada Žagar

Jože Maljevac 051/610-951

Maj - september

Balinanje, OBZ “B” liga

Porazporedu OBZ

Jože Maljevac 051/610-951

Vsako sredo

Dežurstvo v društvu z merjenjem KS in KT

Od 11. do 12. ure - društveni
prostori

Ivan Bergoč 041/726-036

Vsak semanji dan - (1. in 16. Dežurstvo v društvu z merjenjem maščob, KS in KT
v mesecu)

Od 10. do 12. ure - društveni
prostori

Ivan Bergoč 041/726-036

Sobota 1. maj 2010

Pohod na Kozlek z druženjem in meritvami KS in KT

Ob 8. uri - društveni prostori

Jože Kalčič 05 714 58 10

Vsak ponedeljek maj - junij
in september - oktober

Plesne vaje

Ob 20. uri - društveni prostori

Marica Renko 05 714 43 50

Sobota 8. maj 2010

Pohod po bistriški pešpoti - startnina 3,00 EUR za
malico po pohodu

Ob 9. uri - društveni prostori

Jože Kalčič 05 714 58 10

Četrtek 13. maj 2010

“S koraki za zdravje” in predavanje: “meritve KS
diabetikov, ki niso na insulinu

Ob 16. uri “Grill” Danilo,
Bazoviška 46

Ivan Bergoč 041/726 036

Sobota 29. maj 2010

Izlet in športno rekreativno srečanje diabetikov
Slovenije, na Rogli v organizaciji Društva diabetikov
Celje

Ob 6. uri - avbusna postaja
Ilirska Bistrica, prijave do 19.
maja 2010

Edvard Čotar 031/234 444
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ZBIRAMO PRIJAVE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica v sodelovanju z OOZ Postojna in OOZ Cerknica
vabi, da se nam v četrtek, 20. maja 2010, ob 16. uri
pridružite na delavnici Pravni in davčni vidik izterjave (izvršba, pobot, asignacija, cesija). Delavnica bo
organizirana v ŠC Postojna.

Na podlagi Pravilnika o uporabi znamke Zeleni kras,
sprejetega na 39. seji Sveta Notranjsko-kraške regije
dne 13. aprila 2010, vabimo potencialne upravičence
k oddaji vloge za pridobitev pravice do uporabe
znamke. Zeleni kras je znamka območja Notranjskokraške regije in je plod sodelovanja občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in
Postojna. Znamka se lahko uporablja za promocijo
občin in geografskega območja ter za promocijo oz.
trženje blaga in storitev, nastalih na geografskem območju znamke.
Upravičenci, pogoji in postopek za pridobitev pravice
so določeni v Pravilniku o uporabi znamke, ki je skupaj s potrebnimi obrazci objavljen na spletni strani
www.zelenikras.si. Obrazce in informacije o prijavi
dobite tudi pri skrbniku znamke: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, info@
rra-nkr.si , T: 05 72 12 243 ali 05 72 12 240, (kontaktna oseba: Mateja Simčič).
Mag. Boštjan Požar
Direktor RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

BREZPLAČNO CVETJE ZA
VSA GOSPODINJSTVA

V petek, 11. junija 2010, ob 14. uri pa bo, prav tako
v ŠC Postojna, organizirano redno usposabljanje za
voznike, ki je obvezno in ga morajo opraviti vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred
iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode
Evropske unije. Redno usposabljanje je potrebno
opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto
v trajanju najmanj 7 ur. Za člane, ki imajo poravnane
obveznosti iz naslova članarine, je usposabljanje
brezplačno. Predhodna prijava je obvezna.
Območno obrtno-podjetniška zbornica
Ilirska Bistrica

KMEČKE TRŽNICE V MAJU
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom obvešča, da bodo v maju izvedene naslednje
kmečke tržnice:
• 3.05.2010: Ilirska Bistrica - sejemska tržnica na Placu
• 8.05.2010: Ilirska Bistrica - redna tržnica PC Mikoza
in prireditev Sprehod ob vodi na PLACU
• 10.05.2010: Pivka (sejemski prostor) - sejemska
tržnica
• 14.05.2010: Postojna (pred hotelom Kras) prireditev ob zaključku praznovanja 100-letnice
Postojne od 17.00 ure dalje
• 15.05.2010: Postojna (pred Primorko) - redna tržnica
• 17.05.2010: Postojna (pred Primorko) - sejemska
tržnica
• 22.05.2010: Pivka (sejemski prostor) - redna tržnica

Občina Ilirska Bistrica je tudi letos v
okviru projekta Moja dežela – lepa
in gostoljubna, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, vsakemu gospodinjstvu v naši občini
podarila okrasno balkonsko cvetje.
Vsako gospodinjstvo je prejelo po
tri viseče pelagronije oz. bršljanke, s
katerimi bodo občani polepšali svoje
domove in tako prispevali k lepšemu
in urejenemu okolju, ki je pogoj za
kakovostno življenje. Občina je za izpeljavo tega dela projekta namenila
11.000 evrov. Cvetje so razdeljevale
posamezne krajevne skupnosti. Na
fotografiji je stojnica pred Domom
na Vidmu, kjer je cvetje razdeljevala
KS Ilirska Bistrica. III
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gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Povabilo subjektom za oddajo
vloge za pridobitev pravice do
uporabe znamke Zeleni kras
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NOVI USPEHI MLADIH KARATEISTOV

Najmlajši karateisti so se odlično odrezali na Zmajčkovem
pokalu v Ljubljani

,V soboto, 13. marca 2010, je v športni dvorani v Žalcu v organizaciji
karate kluba Žalec potekal 8. mednarodni turnir Grand prix Žalec 2010.
Turnirja so se poleg mnogih tujih ter
slovenskih tekmovalcev udeležili tudi
bistriški karateisti Shotokan karate
kluba Muha Špela Ilirska Bistrica.
Na tekmovanju so v ekipnih nastopih
osvojili dve odličji, in sicer: v kategoriji kate ekipno, 11–13 let so dekleta,
v sestavi Anita Janežič, Nika Blokar
in Ajša Tomšič Bazina, osvojile 3. mesto. V članski konkurenci, v kategoriji

Maja, Urška in Saša so na mednarodnem turnirju v Žalcu
osvojile drugo mesto

nad 16 let pa so dekleta v sestavi
Saša Štefančič, Urška Jenko in Maja
Kaplarevič osvojile 2. mesto. Iskrene
čestitke!
V soboto, 20. marca, je karate klub
Zmaj Ljubljana v telovadnici osnovne
šole Mirana Jarca v Ljubljani organiziral prijateljski turnir Zmajčkov pokal.
Turnirja so se pod vodstvom trenerke
Špele Muha udeležili tudi bistriški
karateisti, ki so se odlično odrezali in
dosegli naslednje rezultate.
V kategoriji rumeni pasovi (dečki in
deklice) je 3. mesto osvojila Nina Pa-

šolstvo in šport

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
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V petek, 16. aprila 2010, se je 12 plesalk OŠ Dragotina Ketteja in 6 plesalk
OŠ Antona Žnideršiča udeležilo področnega tekmovanja Šolski plesni festival, ki se je odvijalo na osnovni šoli
v Vipavi. Šolski plesni festival spada
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

v okvir šolskih športnih tekmovanj,
na katerih učenci in učenke pokažejo
svoje znanje in sposobnosti, hkrati pa
spoznajo svoje sovrstnike in navežejo
stike s sotekmovalci.
Na področnem tekmovanju je v B-

vlovič. V isti kategoriji pa je Marko
Primc uspel premagati vso konkurenco in se tako povzpel na najvišjo
stopničko ter domov odnesel zlato
medaljo. V kategoriji zeleni pasovi
(fantje in dekleta) je zmago slavila
Nika Blokar, ki je premagala vse, ki so
ji stali na poti, tudi fante, in z nastopi
dokazala, da so dekleta lahko boljša
od fantov. Na tekmovanju so nastopili tudi Jaka Blokar, Nuša Valenčič
in Tevž Lever Boštjančič. Iskrene
čestitke! III Shotokan karate klub
Muha Špela Ilirska Bistrica
kategoriji (učenci in učenke od 4. do
6. razreda) ter v C-kategoriji (učenci
in učenke od 7. do 9. razreda) tekmovalo kar okrog 270 plesalk in plesalcev. Naše plesalke so tekmovale
posamično in ekipno v treh plesnih
zvrsteh: hip-hop, pop in latino s predpisanimi koreografijami na predpisano glasbo. V težki konkurenci so se
v četrtfinale uvrstile: Ajša Tomšič Bazina, Petra Stopar, Pranvera Berisha in
Anja Zaplata iz OŠ Dragotina Ketteja
ter Eva Iskra iz OŠ Antona Žnideršiča.
V šolski plesni festival je v tem šolskem letu vključenih nekaj manj kot
50 otrok iz obeh šol. Skozi vse leto smo
trenirali plesne koreografije ter svoje
znanje utrjevali na šolskih prireditvah
ter občinskem in področnem tekmovanju. Kljub temu da nam uvrstitev v
nadaljnji krog ni uspela, sva mentorici
plesnih treningov z napredkom in dosežki naših plesalk in plesalcev zelo
zadovoljni. Nasmeh na obrazih naših
otrok in užitek v plesu je več kot dober dokaz za uspešno plesno leto. III
Mentorici plesnih treningov Vesna
Boštjančič in Barbara Jenko

USPEŠNA OTVORITEV RIBIŠKE SEZONE
Tudi letos se je ob otvoritvi ribolovne sezone na tradicionalnem
tekmovanju v ribolovu na največjo
postrv, ki ga vsako leto 1. aprila
prireja Ribiška družina Bistrica,
na akumulacijskem jezeru Klivnik
zbralo okrog 150 ribičev iz vse Slovenije in obmejnih krajev sosednjih
držav.

Kot je povedal Denis Iskra, gospodar Ribiške družine Bistrica, ki šteje

Blaž Fabič

Tomaž Blažič

okrog 200 članov, so v letos od novembra do aprila v jezero Klivnik

vložili 820 kg postrvi, v jezero Mola
pa 300 kg krapov ter po 200 kg ščuk
in smuča. V reko Reko pa so od mostu v Zabičah do Famelj vložili 600
kg šarenke in soške postrvi.

15. MAJ – DAN DRUŽENJA IN
GIBANJA TREH GENERACIJ
Na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se že tretje leto zapored vključujemo v vseslovensko akcijo »ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA
TREH GENERACIJ«.
Prireditev bo v soboto, 15. maja 2010, na športnem igrišču ob šoli in bo
potekala po naslednjem programu:
• od 9. do 9.30 – zbor udeležencev, podelitev priponk
• od 9.30 do 10.30 – pohod ob reki Reki
• od 10.30 do 11.30 – različne dejavnosti: škrebanje, košarka, FIT čutna
pot, Fit gibalne igre, tečaj teka
• ob 11.30 – zaključek prireditve z glasbenimi in plesnimi nastopi ter s
podelitvijo nagrad najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu, najštevilčnejši družini. Glasbeni gost prireditve bo Marjan Uljan.
Spremljajoče dejavnosti:
• zbiranje starega papirja in starega železa
• srečelov
• meritve krvnega pritiska, srčnega utripa in sladkorja
Izkupiček akcije zbiranja starega papirja, železa in srečelova bomo nakazali
v šolski sklad, zbrana sredstva bomo namenili sofinanciranju dejavnosti socialno šibkim učencem, ureditvi učilnice na prostem in nakupu interaktivne
table. Denarne prispevke za šolski sklad lahko posamezniki ali podjetja
nakažejo na podračun 01238-6030653312 s pripisom »za šolski sklad«.
Vabimo občane in občanke na prireditev - za zdravje in medgeneracijsko
sodelovanje!
Učenci in delavci OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

V Ribiški družini pa so ustanovili
tudi sekcijo za krapolov, gre za t. i.
ribolov »primi - pusti«, ki je registrirana tudi za mednarodno tekmovanje. V ta namen so na jezeru Mola
uredili 14 pozicij za lov krapa. Letos
bodo tako prvi vikend v juniju prvič
gostili državno prvenstvo, za katero
je že prijavljenih 12 ekip. Sicer pa na
jezeru Mola od maja do septembra
oz. dokler dovoljujejo vremenske
razmere prirejajo sedem tekmovanj. Domača ribiška družina ima
tudi uspešno tekmovalno ekipo, ki
na tekmovanjih po Sloveniji dosega
visoke uvrstitve. Mladinci so se lani
na regijskem tekmovanju uvrstili na
drugo mesto, člani pa na peto.
Denis iskra je ob tej priložnosti opozoril tudi na težave, ki pestijo ribiče
zaradi prevelikega izpusta vode iz
akumulacijskih jezer. Na to so že
opozorili predstavnike Agencije RS
za okolje in upravljalca jezer, VGP
Dravo Ptuj. Ti so jim obljubili, da
bodo sedanji pretok vode zmanjšali,
tako da bi se ta v akumulacijah obdržala celo leto. Vendar paje bil do
tistega dne izpust vode še vedno
enak, zato so ribiči nad obljubami
države razočarani. III
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Letos je med člani največji ulov uspel
Blažu Fabiču iz Prestranka, ki se mu
je na trnek ujela kar 2,78 kilogramov
težka postrv, nič kaj dosti pa ni za
njim zaostajal Janko Pirih z 2,75 kg
težko postrvijo. Tretji je bil Sadmir
Merčič, ki je domov odnesel 2,54
kg težko ribo. vsi trije so člani RD Bistrica. Uspešni so bili tudi mladinci.
Zmagovalno postrv (1,83 kg) je ujel
15-letni Tomaž Blažič iz Tomaja.
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ODLIČEN ZAKLJUČEK IZJEMNE
SEZONE KK PLAMA PUR
Z zmago v Portorožu se je končala
izjemno uspešna košarkarska sezona v Ilirski Bistrici, saj je domači
klub osvojil visoko 3. mesto v močni
2. SKL-zahod!
Glede na napovedi pred sezono, ko
so po raznih forumih na medmrežju
skeptiki imenovali Plamo kot enega
glavnih 'kandidatov' za izpad iz 2.
lige, so zdaj igralci dokazali vsem,
da so se pošteno ušteli, saj je tretje
mesto najboljši dosežek za bistriški
klub v zadnjih osmih letih.
Povsem na vrhu 2. lige sta letos pričakovano visoko favorizirana Splošna Plovba iz Portoroža ter Aktiva
Skupina iz Radovljice, za katera pa je
ravno Plama dokazala, da nista nepremagljiva. Našim je letos uspelo
ugnati Radovljico (78 : 77), v zares
sijajni predstavi v zadnjem kolu rednega dela pa tudi Portorož (65 :
97). Glede na dejstvo, da imamo
eno izmed najmlajših ekip v ligi
(povprečna starost je le nekaj več
kot 18 let), lahko v naslednjih letih
pričakujemo zelo dobre rezultate in
morda tudi preboj v višjo ligo, kar
bo najbrž eden od tihih ciljev v naslednji sezoni.
Nosilci letošnje zgodbe KK Plama
Pur so igralci, večinoma fantje iz
bistriške občine in bližnje okolice:
Luka Puntarič (Logatec), Aljaž Iskra,
Jakob Bizjak, Uroš Kuret, Tilen Iskra,
Robi Hreščak, Anže Srebovt, Peter
Iskra, Bojc Gorjanc, Jernej Turnšek (Polzela), Denis Polh, kapetan
Uroš Jenko, bivši kapetan Martin
Novak in navsezadnje tudi Uroš Trdan (Logatec), ki je moštvu, zaradi

prijateljsko tekmo z istoimensko domačo ekipo, ki je na pragu preboja
v prvo bosansko ligo. Tekma je bila
izjemno težka, saj je bila za nami
dolga osemurna pot, vendar smo
jo odigrali zelo dobro in na koncu
domačine premagali s 83 : 77. Izlet
v Bosni smo zaključili še z ogledom
olimpijskega Sarajeva!
Za konec se zahvaljujemo vsem
podpornikom košarkarskega kluba
Plama Pur: sponzorjem Plama Pur,
Banka Koper, Emil Stadler, d. o. o.,
Zavarovalnica Triglav idr., staršem,
dekletom igralcev ter vsem ostalim,
ki ste nas letos spodbujali! Z obljubo,
da bo naslednja sezona vsaj tako dobra ali pa morda še boljša kot letos,
vas tudi naslednjo jesen vabimo, da
se v čim večjem številu zbirate na
Plaminih tekmah. Čakajo vas nove
odlične predstave in zmage! III Za
KK Plama Pur – Jakob Bizjak

OBVESTILO
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mnogih izključitev na tekmi v Kopru,
pomagal na srečanju v Portorožu.
Zelo dobro delo je opravil tudi trener Rok Zupan, ki je to mlado ekipo
pripeljal zelo daleč in ima z njo, kot
sam pravi, visoke cilje v prihodnosti. Hkrati moramo pohvaliti tudi
bistriško občinstvo, saj ste nam ob
pomoči najboljših navijačev Slovenije, Dwjih japodov, na vsaki tekmi
pripravili čudovito vzdušje. Izjemen
je namreč podatek, da si je letošnje
ligaške tekme Plame Pur povprečno
ogledovalo kar 200 gledalcev, kar je
rekord za drugo ligo.
Tik pred zaključkom sezone smo se
igralci KK Plama Pur, kot nagrada
za izjemno sezono, odpravili na
dvodnevni izlet v Bosno in Hercegovino, natančneje v Kakanj. Ogledali smo si tamkajšnjo podružnico
podjetja našega glavnega sponzorja
PLAMA-PUR. V Kaknju smo odigrali

Vpis v Glasbeno šolo Ilirska Bistrica
za novo šolsko leto 2010/2011
bo ob sredah, 5., 12., 19. in 26. maja 2010 od 15.
do 18. ure ter v soboto, 29. maja 2010, od 9. do 12.
ure.
Vpis bo potekal v prostorih GŠ Ilirska Bistrica, Ulica
IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica.
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Mrzla uoda ponovno na stopničkah
V organizaciji rafting kluba Mrzla
uoda je Slovenija prva letos gostila
rafting tekmo za evropski pokal, ki
je štela tudi za tekmo državnega
prvenstva. 19 rafting ekip iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske,
Srbije in Slovaške se je prvi dan, v
soboto 10. aprila 2010 pomerilo v
sprintu, boju na izpadanje (H2H) in
slalomu na reki Savi v Tacnu pri Ljubljani, naslednji dan, v nedeljo, 11.
aprila pa še v spustu na reki Soči.

da je bila edina ekipa v ženski konkurenci, so se odlično odrezale in se
počasi približujejo rezultatom v moški konkurenci.
Državno prvenstvo (v kategoriji R6)

se bo nadaljevalo junija na reki Savi
pri Litiji. V mesecu maju sledi še državno prvenstvo za osnovnošolske
ekipe, v mesecu juniju pa za srednješolske ekipe. III Nataša Mršnik
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Umetne brzice reke Save so največ
uspeha prinesle domačemu moštvu,
dolgoletnim državnim prvakom Gimpex Straža - zmago v sprintu in slalomu med 15-imi moškimi ekipami.
V sprintu jim je sledila posadka
Team Italy, bron pa je pripadel hrvaškim veslačem Delta – Sport Split.
Na zahtevni slalomski progi, ki jo je
postavil Tomaž Šajn, sta se za Gimpexi najbolje odrezali Team Italy in
slovaška BVS Raft Team. Prvi čas si
je v boju na izpadanje priborila srbska ekipa Vir, drugo mesto so osvojili
BVS Raft Team iz Bratislave, sledila
je posadka Delta – Sport Split.
Soča pa stražiškim raftarjem ni bila
toliko naklonjena, saj so na zahtevni
progi med Srpenico in Trnovem ob
Soči dosegli peti najboljši čas na
spustu. Prva tri mesta so šla zasluženo v roke raftarjev Team Italy, BVS
Raft Team in madžarskemu moštvu
Kanyon Raft Team.
Na tekmi za državno prvenstvo so v
vseh štirih tekmovalnih disciplinah
zmagali Gimpex Straža. V sprintu
in slalomu so si drugo mesto priveslali raftarji Seaeagle Vidra iz Litije.
Tretje mesto je pripadlo ekipi Mrzla
uoda iz Ilirske Bistrice, ki je osvojila
tudi drugo mesto v disciplini H2H
pred RK Maribor. Spust po Soči je
za Gimpexi najbolje odveslala Seaeagle Vidra, Mrzla uoda je pristala
na tretjem mestu. Za bistriško ekipo
so veslali Tomaž Šajn, Janez Ferlež,
Luka Špilar, Matjaž Smerdel, Tomaž
Kandare, Damjan Mežnar in Sebastijan Ivančič.
Za državno prvenstvo je bila to
druga tekma. Prva tekma se je odvijala 27.3.2010 na reki Kolpi v Lazah,
katere se je poleg moške ekipe udeležila tudi ekipa punc, v naslednji
sestavi: Anja Jenko, Marija Pranjić,
Amanda Ferlež, Helena Torjan, Tjaša
Jagodnik in Anja Moran. Kljub temu,

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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PODROČNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE
NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
V petek, 26. marca, smo na OŠ Dragotina Ketteja organizirali in izvedli
30. področno tekmovanje iz fizike.
Gostili smo približno 110 nadobudnih fizikov iz 8. in 9. razredov
obalne regije.
Učenci smo že v začetku marca na
svojih šolah reševali naloge na šolskem tekmovanju iz fizike za bronasto Stefanovo priznanje, na katerem
lahko tekmujejo vsi osmošolci in
devetošolci. Letos se je tekmovanja udeležilo 5 učencev 8. razreda
in 13 učencev 9. razreda naše šole.
Učenci, ki se na šolskem tekmovanju najboljše odrežejo, se uvrstijo na
področno tekmovanje, kjer tekmujejo za srebrno Stefanovo priznanje.
To tekmovanje poteka vsako leto na
drugi šoli. Na področno tekmovanje smo se med našimi učenci uvrstili Katarina Barbara Reberc, Kerry
Mahne, Jure Valenčič in Andrej
Maljavac, nanj smo se pripravljali z
mentorico Andrejo Maljevac, ki je
bila tudi organizatorica letošnjega
področnega tekmovanja.
Na naši šoli je bilo tako zadnji petek
v marcu zelo živahno. Spoznali smo
nekaj svojih vrstnikov iz kar 30-ih
šol. Čeprav so bile naloge zahtevne,

Z leve: Kerry Mahne, Jure Valenčič, Andrej Maljavac in Katarina Barbara Reberc

je bilo vzdušje po tekmovanju prijetno. Druženje smo zaključili ob malici in dobrem filmu.
Na področnem tekmovanju je srebrno Stefanovo priznanje osvojilo 20
osmošolcev in 20 devetošolcev. Med
tekmovalci naše šole je priznanje
prejela osmošolka Katarina Barbara
Reberc. Najboljših deset tekmoval-

cev se bo pomerilo še na državnem
tekmovanju, ki bo 10. aprila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Za finančno pomoč pri izvedbi področnega tekmovanja se lepo zahvaljujemo g. Antonu Šenkincu, županu
občine Ilirska Bistrica. III Tekmovalci
OŠ Dragotina Ketteja

šolstvo in šport
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V četrtek, 8. aprila 2010, so osnovnošolski atleti in atletinje Tekaškega društva Bistrc tekmovali na 3. mitingu Notranjsko-kraške lige v športni dvorani v Pivki.
17 naših tekmovalk in tekmovalcev se je pomerilo v štirih disciplinah: šprintu na 30 metrov, teku na 300 metrov,
skoku v daljino z mesta ter štafeti 4 x 100 metrov.
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

V šprintu na 30 metrov so na zmagovalnih stopničkah
stali: Jakob Škrlj (1. mesto), Klemen Boštjančič (3. mesto), Maja Ribič (1. mesto), Lea Morano (3. mesto),
Deja Dekleva (3. mesto), Nastja Šenkinc (2. mesto) in
Nataša Seizović (3. mesto).
Naši mladi atleti in atletinje so dosegli tri dobre uvrstitve tudi v teku na 300 metrov: Maja Ribič (1. mesto),
Elena Morelj Rolih (2. mesto) in Noemi Smajla (2. mesto).
Dobra odrivna moč se je pokazala tudi pri skokih v daljino z mesta, kjer smo osvojili pet priznanj: Jakob Škrlj
(2. mesto), Nika Štemberger (2. mesto), Lea Morano (3.
mesto), Nataša Seizović (2. mesto) in Nastja Šenkinc (3.
mesto).
Dve naši ekipi sta tekmovali tudi v štafeti 4 x 100 metrov, v kateri je ekipa starejših deklic osvojila odlično 2.
mesto, ekipa mlajših deklic pa 4. mesto.
S tretjim mitingom Notranjsko-kraške lige smo zaključili
s tekmovanji v dvorani. Zadnja tekma v okviru te lige
bo na zunanjem stadionu v mesecu maju v Postojni.
Seveda pa ne smemo pozabiti omeniti vzdržljivostnih
tekov, ki se jim bomo v atletskem krožku posvetili zelo
kmalu, saj se bomo v maju in juniju udeležili treh tekem, med katerimi bo zadnja v Ilirski Bistrici – 3. bistrški tek. III Vesna Boštjančič

PODROČNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
V sredo, 31. marca 2010, popoldne
je na OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
potekalo področno tekmovanje iz
znanja matematike za srebrno Vegovo priznanje. Gostili smo 32 tekmovalcev iz 7., 8. in 9. razreda in
njihove mentorice. Tekmovanja so
se poleg naših učencev udeležili še
učenci OŠ Antona Žnideršiča, OŠ
Dragotina Ketteja, OŠ Jelšane, OŠ
Toneta Tomšiča Knežak in OŠ Podgora.
Učenci so se preizkusili v zanimivih
in dokaj težkih nalogah. Vsi so se
potegovali za srebrno Vegovo priznanje. Dosegli pa so ga sedmošolci
Luka Perovič iz OŠ Podgora, Amela
Dedić iz OŠ Antona Žnideršiča, Barbara Škrlj iz OŠ Dragotina Ketteja ter
Katja Šelj iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak; osmošolci Luka Baša iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Anže Počkaj iz
OŠ Dragotina Ketteja ter Doris Primc
iz OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in
devetošolci Julijana Šajina iz OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad, Kristina
Šlosar in Andrej Iskra iz OŠ Antona
Žnideršiča ter Grega Morano, Jure
Valenčič in Kerry Mahne iz OŠ Dra-

gotina Ketteja.
Na državno tekmovanje so se uvrstili Luka Perovič iz OŠ Podgora, Luka
Baša iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
Julijana Šajina iz OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad in Kristina Šlosar iz OŠ Antona Žnideršiča.
Pri izpeljavi tekmovanja so nam
pomagali tudi donatorji, ki so tekmovalce in mentorje razveselili s

praktičnimi darilci in okusnim kosilom. Prispevali so: Banka Koper Il.
Bistrica, Godec Vladimir, s. p., Mesarstvo Puc, Papirnica DZS, Petrol,
d. d., Plama-pur, Termoplasti Plama,
d. o. o., Trgovina Vopex Podgrad
in Zavarovalnica Triglav. Za njihove
prispevke se jim najlepše zahvaljujemo. III Organizatorji področnega
tekmovanja

Mogoče vam je naslov nekoliko nerazumljiv? »Mojšnca« je jed (vam
bolj znana kot jota), ki smo jo skuhali in ponudili člani kuharskega
krožka iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak
na celjskem sejmu ALTERMED v
okviru delovanja EKO-šole.
Ob našem nastopu na DEMO-odru
se je hitro zbralo veliko sladokuscev.

Spremljali so pripravo »mojšnce« in
v kratkem času s pokušino izpraznili
naše lonce. Z veseljem so vzeli ponujene recepte, jed pohvalili, nekaj
udeležencev pa se je tudi samoiniciativno obvezalo, da jo bodo v naslednjih dneh skuhali. Pohvalili so tudi
kruh, ki so ga spekle mame naših
otroških udeležencev.

Privabljanje poslušalcev ni bilo
enostavno, saj so bile stojnice na
celjskem sejmu številne in zelo zanimive. Dandanes se veliko ljudi odloča za zdravo prehrano, za zdravje
nasploh. Za naš prispevek k zdravju
smo se pripravili in obiskovalce prepričali s sceno stare kuhinje, člani
kuharskega krožka in folklorne skupine pa so zapeli, zaigrali na »šknt«
in grablje ter zaplesali v starih oblačilih ljudske plese.
Veliko je bilo dopisovanj, priprav in
sodelovanja med delavci in učenci
šole.V teh dejavnostih se sodelujoči
še nismo prav zavedali naše dediščine. Obiskovalci DEMO-kuhinje, ki
so bili z drugega dela naše male Slovenije, pa so pokazali, da cenijo naše
delo in dediščino, ki je drugačna od
njihove, vendar zanimiva. Na sejmu
so bili veseli tudi naših daril – lesenih žlic z napisi in recepti.
Veseli smo, ker je bilo, kljub številčnim razstavljalcem, naše delo na
celjskem sejmu opaženo in pohvaljeno. III Morena Hostinger
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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Obisk pesnice Barbare Gregorič Gorenc
Ne moreš sanjati –
brez sanj.
Ne moreš si želeti –
brez želja.
Ne moreš leteti –
brez kril;
a še manj –
brez neba!
Barbara Gregorič Gorenc
V letošnjem letu praznujemo 50.
obletnico bralne značke, ki sta jo
osnovala ravnatelj osnovne šole na
Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor slovenščine na
tej šoli, Stanko Kotnik. Prvo tekmovanje za Prežihovo bralno značko
so razglasili jeseni leta 1960, prve
Prežihove bralne značke pa so bile
podeljene maja 1961 v Kotljah na
Koroškem.
Branje za bralno značko se je hitro
prijelo v vseh koncih Slovenije in že
50 let učenci berejo, pripovedujejo
in razpravljajo o prebranih knjigah.
Po tradiciji se je bralno značko poimenovalo po znanem pesniku ali
pisatelju, tako smo v Ilirski Bistrici
pripovedovali in osvajali Kettejevo
bralno značko, poimenovano po našem rojaku s Prema.

Da bi počastili ta visoki jubilej smo se
ob svetovnem dnevu knjige učenci
in učiteljice OŠ Antona Žnideršiča in
OŠ Dragotina Ketteja zbrali na pristavi Turn, ki leži nasproti vasi Prem
in je v starih časih pripadala premski
grajski gospodi.
V goste smo povabili sodobno mladinsko pesnico Barbaro Gregorič
Gorenc. Za pesnico so članice literarnega kluba OŠ Antona Žnideršiča
pripravile kratek recital njenih pe-

smi, mlada novinarka pa jo je v intervjuju povprašala nekaj o njenem
življenju in pesniškem delu. Barbara
Gregorič Gorenc se je z veseljem
pogovorila z nami in nam recitirala
nekaj svojih starih in nekaj še neobjavljenih pesmi, v katerih se dotika
sveta odraščanja, šolskih skrbi, prvih
ljubezni in poljubov … S svojo nagajivo, sanjavo in prodorno poezijo
nam je privabila nasmehe na lica. III
G. B. B.

je oblike zdravil, dejavnosti v lekarni
in nekatere procese, ki jih izvajajo v
njihovem laboratoriju. Pokazala nam
je tudi pripomočke, ki jih uporabljajo
pri izdelovanju praškov. V pripravi teh
smo se preizkusili tudi sami. Naredili

smo prašek iz kakava in saharoze ter
ga pravilno shranili v tako imenovane
papirnate kapsule. Učili smo se zelo
natančnega tehtanja in odmerjanja
posameznih sestavin.
V zadnjem sklopu vaj pa smo pripravili negovalno kremo za roke. Vse sestavine in pripomočke ter embalažo
nam je prinesla ga. Metka iz lekarne.
Uporabili smo pateno, v kateri smo
zmešali potrebne sestavine: vazelin, lanolin, glicerol, vodo. Pripravljeno kremo smo dali v plastične
lončke. Ga. Metka nam je povedala,
kako pravilno označimo tak izdelek.
Kremo smo nato tudi sami preizkusili. Ure, pri katerih smo pobližje
spoznali poklic farmacevta, so bile
zelo zanimive in poučne. Še si želimo
takšnih ur.
Kraške lekarne so naš izbirni predmet podprle z donacijo denarnih
sredstev. Denar bomo uporabili za
izvedbo nadstandardnih dejavnosti
v okviru našega predmeta. Za donacijo se Kraškim lekarnam najlepše
zahvaljujemo. III Učenke in mentorica OŠ Antona Žnideršiča
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Pri izbirnem predmetu rastline in človek, ki ga vodi učiteljica Nada Šircelj,
nas je obiskala diplomirana farmacevtka Metka Zidar. Za prvo uro nam
je pripravila obsežno predstavitev farmacevtskega dela. Predstavila nam
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

»FRIŠNE« NOVICE IZ OŠ JELŠANE
Učenci prve triade so letos obeležili
materinski dan malo drugače kot
prejšnja leta. Zbirali so pesmice o
mamicah in jih brali ter peli. Risali
so mamin portret. Likovne izdelke,
ki so bili zelo izvirni, so potem razstavili. Največje presenečenje tega dne
sta bili gostji ga. Vojka Pirih in njena
vnukinja Doris. S seboj sta prinesli
harmoniki. Gospa Vojka jim je pripovedovala zanimive stvari o materinstvu in vzgoji otrok, o svojem risanju
ter peki. Izvedeli so, da je bila tudi varuška številnim drugim otrokom. Pokazala jim je tudi veliko »bukvo«, v
kateri hrani svoje spomine in zanimivosti cele rodbine. Z vnukinjo Doris
sta jim zaigrali nekaj pesmic o mamicah. Pridružila se jim je še učiteljica
Nives s kitaro in vsi skupaj so veselo
zapeli nekaj znanih ljudskih pesmi.
Kot so nam povedali najmlajši, so
preživeli lep in zanimiv dan.

V soboto pa smo čistili skupaj s svojimi starši in krajani v svojem okolišu.
Vse smo tudi arhivirali in kot EKO-šola
poročali na šolskih oglasnih deskah.
Na razrednih urah smo sklenili, da
se bomo za čisto okolje bolje trudili,
kajti svet, v katerem živimo, je samo
eden in mi vsi smo zanj odgovorni.
Kako pa je na naši novi šoli? V tem
mesecu smo nadaljevali z urejanjem
šolske okolice. Učenca 9. razreda, Tomaž Ujčič in Jan Čekada, sta hišniku
Igorju pomagala posaditi živo mejo iz
belega gabra. Nestrpno čakamo, kdaj
bo ozelenela. Tudi drevesa, ki nam jih
je podarila drevesnica Štivan iz Matenje vasi, bodo kmalu začela brsteti.
Še vedno pa se stiskamo v čudovitih
5 učilnicah in nestrpno pričakujemo
tehnični pregled ter selitev v nove
prostore, kabinete in telovadnico. III
Novinarki: Špela in Maja z mentorico N. Pirih

Agrocenter ŽABOVCA
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05/ 7118 180

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC PROIZVAJALCA

LABIN PROGRES

(freze, prekopalniki, motokultivatorji)
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0,63dalj€/e kom
10

% POPUST
NA VSO ZEMLJO

Ugodne cene in pestra izbira

GRADBENEGA MATERIALA
(cement, maltit, modularec,...)
17. MAJA 2010 vas med 9. in 12. uro vljudno vabimo v AC ŽABOVCA,
kjer vam bo priznani strokovnjak g. SLAVKO ZGONEC
odgovarjal na vprašanja o NEGI in VZGOJI RASTLIN.
Akcija traja od 19.04. do 31.5.2010 oz. do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Slike so simbolne.

Delovni èas:

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

LEPO VABLJENI!
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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V petek, 16. aprila, smo se na naši
šoli pridružili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Razdelili smo si naloge, nadeli rokavice,
v roke prijeli metle in vrečke in se
podali na delo. Čistili smo ob potoku,
mlaki ter dalje do Jurčka. Najmlajši
so pospravili in očistili okoli šole in
na igrišču ter zalili vsa drevesca. Po
zasluženem počitku in malici so se
nam predstavili bistriški taborniki s
svojimi veščinami in nas povabili, da
se jim pridružimo.
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STARŠEM S HVALEŽNOSTJO

Ko na koledarju obrnemo list in se
pred nami pojavi mesec marec,
takoj pomislimo, da je to mesec
pomladi, da je to mesec, ki je še posebej posvečen mamam in ženskam.
8. marec, dan žena, in 25. marec,
materinski dan. Takrat ženskam in
mamam radi namenimo pozornost,
hvaležnost, toplo besedo ali samo
objem.
26. marca so se tudi učenci in otroci
iz vrtca OŠ Toneta Tomšiča Knežak s
proslavo staršem zahvalili za vso njihovo ljubezen in skrb. Na proslavi so
zapeli, zaplesali in nastopali s pesmicami o mamah in očetih. Sodeč po
aplavzih, so bili vsi obiskovalci nad
njihovimi nastopi navdušeni. Otroci
so staršem podarili tudi rožice, ki so
jih izdelali iz odpadnega materiala.
Te rožice ne bodo ovenele, tako da
bodo lahko starše še dolgo spominjale na to, da imajo otroke, ki jih
imajo radi. III M. S.

KALINA ZAPELA V BOLJUNCU
Že 41. revija pevskih zborov Primorska poje je tudi letos
povezala Primorsko, Tržaško, Goriško, Benečijo in Zagreb.
Tako smo lahko na reviji, ki se je pričela 27. februarja v
Ilirski Bistrici, lahko videli 33 koncertov z 217 zbori in skoraj 4.600 pevci. Primorska poje, ki se ponaša z 41-letno
tradicijo, ohranja slovensko besedo v pesmi in bogato
ljudsko izročilo. Revija dokazuje, da je zborovsko petje
najljubša kulturno-ljubiteljska dejavnost Slovencev na
obeh straneh slovensko-italijanske meje, hkrati pa odraža zgodovinsko navezanost Primorcev na svojo zemljo,
pesem in jezik. V veliko veselje nam je, da je tudi ŽPS Kalina lahko pristavila svoj pisani delček v mozaik, ki ga imenujemo Primorska poje. III

kultura

PODARIMO PESEM
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V petek, 19. 3. 2010, smo imeli na OŠ
Podgora Kuteževo prireditev Podarimo pesem. Organiziralo jo je KŠD
Prem v sodelovanju z OŠ Podgora.
Posvečena je bila vsem ženskam, ki
so jo tudi v velikem številu obiskale.
Program sta povezovali Jana Mikuletič in Špela Boštjančič.
Prvi so se nam predstavili vrtčevski
otroci, ki so zapeli in zaigrali. Naslednji je zapel otroški in mladinski pevski zbor OŠ Podgora. Predstavili so se
nam člani folklorne skupine Gradina.
Poslušalce je navdušila tudi ženska
klapa Rožice, ki prihaja iz Šapjan. Zaplesali so folkloristi OŠ Podgora, ansambel Lojzeta Bajca s prijatelji (na
fotografiji) nam je zapel, otroci pa so
ob veselih vižah spontano zaplesali.
Večer smo zaključili s pogostitvijo in
plesom. III Jana Šestan in Rebeka
Iskra

Pestra sezona za KŠTD Tabor Kalc 1869
Za člani in članicami KŠTD Tabor
Kalc 1869 je še en uspešen in pester
pričetek leta. Mešani pevski zbor je
tudi v letošnjem letu z veseljem prevzel organizacijo ene izmed revij Primorska poje, ki se je ob pohvalnih
besedah tako udeleženih zborov kot
novoizvoljenega predsednika Zveze
pevskih zborov Primorske Antona
Baloha odvila sredi marca v kneški
osnovni šoli. Le nekaj dni kasneje
se je mlada kneška pevska zasedba
odpravila v Idrijo, kjer je tudi sama
na istoimenski prireditvi predstavila
najnovejši izbor skladb in požela
številne pohvale – tako zbranega
občinstva kot stroke.
Športna sekcija Športin pa je minulo
zimo znova izvedla smučarski vikend
na Kopah, saj člani društva poleg veselja do petja radi poskrbimo tudi
za zdrav način življenja. Tako smo
od 19. do 21. februarja 2010 združili petje in gibanje ter se odpravili
na smučanje na Kope. Pričakala nas
je prava zimska idila, ki je postregla
tako z obilnim snegom kot s soncem.

Društvo se je brez oklevanja vključilo tudi v najbolj množično čistilno
akcijo v državi doslej - Očistimo
Slovenijo v enem dnevu. Po svojih
zmožnostih smo tudi mi prispevali
svoj delež k čistejšemu domačemu
kraju in domovini.

PRAZNUJMO SKUPAJ

8. maja pa zbor v OŠ Knežak pripravlja tradicionalni Koncert treh
zborov, na katerem bosta poleg
gostiteljev nastopili še dve pevski
zasedbi: Dekliška vokalna skupina
Ubeljsko in Moški pevski zbor Napev iz Batuj. III Jernej Biščak
jih je tudi spremljal s harmoniko. Na
koncu so gledalcem obraze razjasnili
naši najmlajši, vrtčevski otroci, ki so
uprizorili igrico o Rdeči kapici. Bučen
aplavz pa so poželi naši nadebudni
harmonikarji. Po koncu prireditve so
bile vse obiskovalke obdarovane s
priložnostnimi darili. Vsi skupaj smo
druženje nadaljevali pri zakuski.
Prireditev je bila dobro obiskana
in želimo si, da bi se v podobnem
številu srečali tudi prihodnje leto in
uživali v skupnem druženju. III Novinarski krožek OŠ Pregarje
Aktiv pevskih zborov in skupin
Ilirska Bistrica
vabi vse zbore, da se pridružijo
pobudi

šole, vrtčevski otroci ter Fantje spod
Karlovice, ki se v mesecu aprilu odpravljajo na turnejo po Ameriki.
Kulturni program je bil zelo pester.
Učenci so se predstavili z deklamacijami, s plesno točko, zaigrali so
igrico o Vodnem možu in lepi Poloni.
Kulturni program je popestril tudi
šolski pevski zbor z gostom, svetovnim mladinskim prvakom na diatonični harmoniki Nikom Polesom, ki

Primorska poje svobodi
V soboto, 8. maja, ob 21. uri
bomo skupno zapeli po vsej
Primorski. Pridružite se nam tudi
na Titovem trgu v Ilirski Bistrici.
Informacije: Janja Konestabo
(031 481 668), predsednica
Aktiva pevskih zborov Il. Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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Učenci in delavci OŠ Pregarje smo v
sodelovanju s KS Pregarje tudi letos
priredili že tradicionalno prireditev
Praznujmo skupaj, ki je potekala v
prostorih šole v petek, 26. marca
2010. Prireditev je namenjena našim mamam in nasploh vsem ženskam, ki v mesecu marcu praznujejo
kar dva praznika: 8. v mesecu dan
žena, 25. pa materinski dan.
Na prireditvi smo nastopali učenci
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DROBTINE IZ ZGODOVINE NAŠIH GRADIŠČ

NAŠA DE DI ŠČ INA

Obdobje pozne bronaste
dobe (13.–8. st. pr. n. št.) pa
je znano po velikih sprememembah, nastalih pri nas in
v večjem delu Evrope. Naziv
“kultura žarnih grobišč” je
dobilo po novem načinu pokopa v planih žganih grobiščih. Za razliko od prejšnjega
skeletnega pokopa v gomilah, so po sežigu pokojnika
žganino in predmete, ki jih
je pokojnik uporabljal v času
življenja ali naj bi mu služili
v onostranstvu, v ločeni žari
ali pa tudi brez nje položili v
ozko izkopano grobno jamo
in pokrili s kamnito ploščo.
Obdobje je v zgodovini posebej obeleženo glede na
velike spremembe v materialni in duhovni kulturi. Posnetki pridatkov iz žganega
groba nad Trnovim pa lepo
Izsek kartice o razporeditvi gradišč z delnim dopolnilom, avtor J.Jeličić
ponazarjajo visoko stopnjo
razvoja in napredka v posavse pogostejše selitve na nova obOb opisovanju predmetov in dogodmeznih
dejavnostih.
močja, bogatejša z rudninami, kar je
kov 500-letne rimske vladavine pri
nujno povzročalo pogoste spore in
nas je prav, da vsaj bežno osvežimo
Še do radikalnejših življenjskih in
spopade s sosedi, s tem pa potrebo
spomin tudi na bogato zgodovinsko
družbenih sprememb je prišlo v
po učinkovitejši obrambi, ob novem,
dogajanje iz 1.500-letnega obdobja
naslednjem obdobju, znanem po
vse bolj izpopolnjenem orožju. In
pred rimsko zasedbo. To je obdobje,
strokovnem nazivu starejša železna
tako je nekje v 2. polovici bronaste
ki je zaradi odkritja in predelave kodoba (8.–4. st. pr. n. št.). Bogata najdobe nuja privedla prve priseljence
vin brona in železa dobilo v stroki
tudi v naše kraje. Že vešči bojevniki,
ime bronasta oz. železna doba.
utrjeni po dolgoletnih pohodih in
selitvah, so svoje domove oblikovali
Že z odkritjem zlitine brona, pridov strnjenih naseljih, na načrtno izbljene iz bakrene litine z dodatkom
branih strateških višinskih predelih
kositra, je tedanji človek pridobil trnove domovine in jih zavarovali z
dnejša orodja in uspešnejša orožja,
več ali manj visokimi nasipi ali paliki so zamenjala dotedanja iz kamna,
sadami. Prav ti nasipi in neposredno
kosti in lesa. To je bistveno pripomoob njih pokopi pokojnikov v značilglo k izboljšanju življenjskih pogojev
nih, večkrat kar mogočnih družinin s tem povečanju števila prebivalskih gomilah, nam po tisočletjih še
stva. Temu so pričakovano sledile
vedno nemo pričajo o njihovi prisovelike družbene spremembe. Vse
Trnovo : Železna sklepna zapestnica iz
tnosti pri nas.
večje potrebe po osnovnih surovižganega groba
nah, bakru in kositru, so narekovale
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Trnovo : Bronasta fibula »očalarka« iz žganega groba
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

Trnovo : Lepo oblikovano lončeno vretence za statve

Trnovo : Primerki železove žlindre izpod gradišča

dišča nove kovine, železne rude, že
kar na površini v obliki meteornega
nabiralnega železa, in izpopolnjena
tehnika taljenja rudnine v rudimentalnih talilnih pečeh so bili izvor
tedaj neslutene možnosti vsestranskega razvoja in napredka. Po številnih najdbah kovaške železove žlindre
upravičeno sklepamo, da je tudi pri
nas že vsako gradišče imelo eno ali
več talilnih peči ali jam. Žal pa je ob
tem skokovito naraščala tudi proizvodnja množičnega, ofenzivnejšega
orožja. Za obrambo naselij so bili
potrebni znatno višji, mogočnejši
okopi, pogosto pa tudi selitve bivlišč
na višje ležeče in strateško dominantne predele. Vsestranski razvoj in
napredek na področju železarstva in
obdelovanja kovin, tkalstva, lončarstva, steklarstva in drugih dejavnosti je omogočal tudi vse uspešnejšo
menjavo s sosednjimi ljudstvi.

Trnovo : Prazgodovinska keramika izpod gradišča

novano “notranjsko-kraško skupino”
vemo le za nedoločeno opredelitev
o pripadnosti “Ilirskim ljudstvom z
vzhoda”. Številna, večkrat nedoločena in celo nasprotna si poročila
grških in rimskih piscev nam ne nudijo pravih odgovorov. Tudi grobne
raziskave pod Avstrijo in Italijo niso
dale zadovoljivih zaključkov glede
tega. Po drugi strani je tudi res, da
še ni bilo načrtnih strokovnih raziskav številnih gradišč, ki bi lahko
dopolnile to, kar nudijo pridatki iz
grobišč. Sicer je pa ob vsem povedanem dokaj žalostna ugotovitev,
da že 32 let zaman čakamo na opis
in opredelitev pridatkov 133 grobov
iz zaščitnega izkopa na grobišču nad
Trnovim. Ti so, žal, še vedno “na čakanju” na boljše čase v muzejskih
depojih. Ob tem pa skoraj vsako-

dnevno prebiramo obširna poročila
in opise zgodovinskih najdb po vsej
Sloveniji in pri naših sosedih! III
Franc Poklar
Uporabljeni viri :
• Guštin Mitja: Kronologija Notranjske skupine, Arheološki vestnik 24, 1973 in “Notranjska”,
Ljubljana 1979.
• Elena L. Poklar: Prazgodovinska
gradišča na Ilirsko-bistriškem in
na Pivki, Bistriški zapisi 5, ll. Bistrica 2000, 148-161.
• Marija Škiljan: La cultura dei vastellieri in Istria, kartografski prikaz J. Jelić (delno dopolnjen).
• Fotografije iz fotoarhiva avtorja
prispevka.

Trnovo : Ogrlica s steklenimi jagodami
in vložki jantarja

Številne prazgodovinske gomile v gozdu, severnozahodno od Šembij
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

NAŠA DE DI ŠČ INA

Žal pa nam stroka še ne nudi ustreznega pojasnila o poreklu graditeljev in tisočletnih prebivalcev naših
gradišč. Razen umestitve v tako ime-
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PRIČETEK POMLADI PO BRKINSKO

kultura

V nedeljo, 21. marca, ravno na prvi
dan pomladi, se je v domu na Vidmu
v Ilirski Bistrici odvijala prireditev,
ob 10. obletnici delovanja folklorne
skupine Brkini skupaj s prireditvijo
knjige Brkinske stezice. Avtorica
knjige Slavka Cetin Čufar in Brkinska
folklora so pripravili pester program,
poln plesa, petja, glasbe in igre. Na
odru se je odvijal pravi šov. Začelo se
je z igro in obupano Pepo, ki bi rada
od marjetice izvedela, ali jo fant ljubi,
in nadaljevalo s plesom otroške folklorne skupine iz Osnovne šole DBB
Hrpelje. Potem je gospa Slavka Cetin
Čufar povedala, kako je sploh pričela
s pisanjem zgodbic, ki so (nekatere)
jih tudi folklorna skupina Brkini uprizorili v večernih igrah. Pogovor s
gospo Slavko je spretno vodil Sandi
Fabjančič, ki je tudi med plesi Brkincev vskočil kot plesalec. Za poživitev
programa so poskrbeli mladi glasbeniki iz Evrokrem benda, ki so poželi bučen aplavz. Nič kaj manjšega
aplavza pa niso bile deležne pevke iz
ženskega pevskega zbora Prem, ki so
se na odru predstavile dvakrat. Da
kmečko orodje ni samo za kmečka
opravila, ampak še za marsikaj drugega, so dokazali fantje iz Brkinske
bande, ki so presenetili z eno najmanjših harmonik v Sloveniji.
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Kaj se je med tem časom dogajalo
s Pepo? Ja, uboga revica se je skupaj s prijateljico Johanco kar naprej
štimala, da bi jo Tone pogledal. Na
koncu pa jima je le uspelo in Tone je
Pepo povabil na ples in jo tako zavrtel, da je bila cela v lufti. V lufti pa
ni bila samo Pepa, ampak tudi prepir
med Miho in Zalo (uprizorila Barbara
Grželj in Sandi Fabjančič), ki sta se
tako zbadala in zmerjala, da ni bilo
videti konca. Še sreča, da je bila to le
prebrana pesmica iz knjige, drugače
bi pomislili, da je še vse res. Večer pa
so sklenili Mladi kraški muzikantje, ki
pridno igrajo na svoje inštrumente že
dobrih 6 let. Ker pa mlade zelo srbijo
prsti, so se jim priključili še Evrokrem
bend in veselju ni hotelo biti konca.
Dvorana v domu na Vidmu je kar
obsedela in nobenemu se ni mudilo
več domov. Tako, po spomladanskih
Brkinskih stezicah smo se folklorna
skupina Brkini sprehodili tudi v Ilirski
Bistrici in iskreno se moramo zahvaliti cvetličarni Polona, ki nam je tudi
tokrat stala ob strani in za nas okrasila oder. III Anja Kirn
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

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

Avtorica akvarela: Joanna Zając - Slapničar

Slovenske splošne knjižnice
objavljamo

LITERARNI NATEČAJ 2010:

KNJIŽNICA IN KNJIGE PO MOJEM OKUSU
Če smo vas lani spraševali, kako diši vaša knjižnica, vas letos sprašujemo po vašem okusu.
Vabimo vas, da opišete idealno knjižnico - kakšna je po izgledu, kdo dela v njej,
kakšni so knjižničarji, police. Kakšne so knjige v tej knjižnici, katere izbirate in zakaj.
Na katere prireditve hodite, s kom se tam srečujete, kako tam dihate.
Vstopate z občutkom, da je to res demokratičen prostor za obiskovalce,
knjige in avtorje vseh vrst? Ima ta knjižnica posebne kotičke? Kateri so to?
Zaupajte nam trenutke, ko je knjižnica najbolj po vašem okusu tukaj, na drugem planetu ali v nebesih.
Naj bo taka, kakor jo hočete VI! Pišite.
Naš natečaj vabi k pisanju vse generacije.
Izdelek žanrsko ni omejen, le napisan mora biti v slovenskem jeziku.
Lahko vsebuje največ 6000 znakov (šteto brez presledkov), napisan naj bo v elektronski obliki.
Brezplačen dostop do elektronske pošte lahko poiščete tudi v knjižnicah.
Avtorji odstopate pravice do objave besedil.
Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše,
ki bodo izšle tudi v knjižni obliki - v 3. literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice
.
Zgodbo naslovite in jo pošljite na elektronski naslov: natecajknjiznic@gmail.com
do 15. septembra 2010, do 24. ure.
Spremni dopis mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek avtorja, psevdonim,
vaš naslov zgodbe, elektronsko pošto in naslov bivališča, telefonsko številko.
Rezultati izbora bodo objavljeni 30. oktobra 2010
na spletni strani: http://sites.google.com/site/sekcijazasplosneknjiznice.
Slovesno jih bomo razglasili na praznovanju
Dneva slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra 2010.
Dodatne informacije dobite na tel. št. 05 731 00 31 (Nadja Mislej – Božič).
Veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo in novih zgodb se veselimo,
slovenske splošne knjižnice.

Naj bo zgodba »za pojest«.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Sekcija za splošne knjižnice

V KORAK S KUBIKOM
Podjetje Kubik inženiring d.o.o. prinaša v Ilirsko Bistrico
drugačen pristop k poslovanju z nepremičninami
V podjetju se od ustanovitve dalje ukvarjajo z nepremičninami vse od pridobitve
zemljišč, sodelovanja pri pripravi projektov, izbiri izvajalcev, gradnji, prodaji, in nenazadnje pri UPRAVLJANJU OBJEKTOV.
S sodobno ter za uporabo prijazno spletno
aplikacijo izvajajo upravljanje več lastniških objektov na način, da so vse informa-

cije, ki so za etažne lastnike pomembne
vedno dosegljive.
Pri poslovanju na trgu nepremičnin nastajajo med udeleženci različna razmerja.
Srečujejo se prodajalci in kupci nepremičnin, bodisi posredno preko posredniških agencij ali neposredno. Obstoječe
nepremičnine lastniki ponujajo v najem
in tako stopajo v stik s
potencialnimi najemniki.
Pojav novih nepremičnin
je povezan z gradnjo. Obstoječe nepremičnine pa
potrebujejo upravljanje
in vzdrževanje.
Poslovanje z nepremičninami je iz zgoraj navedenega sklop zelo različnih
pa kljub vsemu med seboj
zelo povezanih in prepletenih dejavnosti. Le
usklajeno in kakovostno

delovanje različnih ponudnikov nepremičninskih storitev lahko vodi do zadovoljstva
etažnih lastnikov, najemnikov in uporabnikov nepremičnin.
V novo odprti Poslovni enoti v Ilirski Bistrici bodo vsem, ki bodo potrkali na
njihova vrata, z veseljem predstavili odgovore na različne izzive iz področja poslovanja z nepremičninami.
Njihovo vodilo je strokovna in korektna
storitev.

UGODNOST ZA NAŠE STRANKE
HRANILNICA VIPAVA D.D.

Plačevanje naših položnic

brez provizije
www.kubik.si

(05) 789 00 88

OTVORITEV NOVE POSLOVALNICE
V ILIRSKI BISTRICI
Spoštovani zavarovanci Vzajemne!

Z veseljem vas obveščamo, da je Vzajemna d.v.z. odprla svojo poslovalnico tudi v ILIRSKI BISTRICI.

V novi poslovalnici vam bomo z veseljem:
sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje VzajemnaZdravje,
A
ŠK

VI

ZO
BA

uredili spremembe pri vašem dopolnilnem zavarovanju,

C

ST

CE

IČEVA

A

sklenili zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v
tujini VzajemnaTujina,

ADAM

ULICA

N

A

ZM

RO

uredili vsa ostala zavarovanja, ki jih ponuja Vzajemna
(VzajemnaNadomestila+, VzajemnaDiagnoza+,
VzajemnaNezgode+),

A

LIC

AU

JEV

AR

K
AN

VA

O

nudili informacije o ugodnostih, ki jih imajo zavarovanci
Vzajemne ter,

A

C

LI

U

svetovali in odgovorili na morebitna vprašanja.

VABIMO VAS, da nas obiščete na Bazoviški 25A (v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje)
ali nas pokličete tel: 05 78 35 870.

URADNE URE
PONEDELJEK:
od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 15.00

SREDA:
od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 17.00

To, da ima Vzajemna NAJNIŽJO PREMIJO DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA, pa že veste, kajne?
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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OZ RDEČEGA KRIŽA OBVEŠČA

Vabimo vas na dogodke, ki jih organiziramo v tednu Rdečega križa od 8. do
15. 5. 2010.
datum

ure

dogodek

kraj - prostor

torek,
11. 5. 2010

od 9. ure
naprej

Dan odprtih vrat
Dom upokojencev
Razstave: Rdeči križ nekoč in danes, društvo Ilirska Bistrica
Vezi in VDC Ilirska Bistrica
Meritve: krvni sladkor, krvni tlak in holesterol
Prikaz oživljanja: učenci ekipe prve pomoči
OŠ Antona Žnideršiča
Prikazovanje filmov o RK in drugo

sreda,
12. 5. 2010

ob 19. uri

RAK, PREHITIMO GA!
Predavala bo dr. Jadranka Jermančič Vrh

Dom upokojencev
Ilirska Bistrica

petek,
14. 5. 2010

ob 16. uri

Otvoritev razstave slikarke Vinke Zakrajšek iz
Prelož

Oranž bar v Domu
upokojencev

POMEMBNO OBVESTILO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE!
Na podlagi 3. odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
l. RS št. 56/99 in 64/01) in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi
za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS. Št. 136/2006) za podjetja,
ki so zavezana usposobiti zaposlene za izvajanje prve pomoči, kot pooblaščena organizacija za izvajanje programa usposabljanja za prvo pomoč, obveščamo, da izvajamo 8-urne tečaje prve pomoči za gospodarske
družbe.
Vabimo vas, da se prijavite po telefonu s številkama 041 233 194 ali
05/ 711 0790, kjer boste dobili podrobnejše informacije.
OZ RKS Ilirska Bistrica
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA IN
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ILIRSKA BISTRICA

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

ORGANIZIRAMO DOBRODELNO AKCIJO!
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OBVESTILO GLEDE
OBVEŠČANJA
O IZTEKU PRAVICE DO
OTROŠKEGA DODATKA
Zaradi racionalizacije poslovanja so se na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve odločili, da bodo z mesecem aprilom
2010 prenehali pošiljati obvestila o izteku pravice do otroškega dodatka.
Center za socialno delo Il. Bistrica upravičence do otroških
dodatkov opozarjamo, da preverite, kdaj vam poteče pravica do
otroškega dodatka, kar je navedeno v odločbi, ki ste jo prejeli,
tako da boste lahko pravočasno
vložili novo vlogo.
DIREKTORICA
Miranda VRH

odmevi@ilirska-bistrica.si
Vabljeni k sodelovanju!

Kolonija 2010

KOVANEC ZA SOŠOLCA
V TEDNU RDEČEGA KRIŽA
OD 8. DO 15. MAJA 2010
ODPOVEJMO SE SLADOLEDU
IN DARUJMO 1 € ZA SOŠOLCA V STISKI.
AKCIJA BO POTEKALA
PO OSNOVNIH ŠOLAH IN NA GIMNAZIJI.

… plaža, sončni zahodi, bazenček, igrišča …

PACUG … zabava, prijatelji, morje, izleti …
od 21. julija do 31. julija 2010

Na nepozabno poletno dogodivščino se lahko
prijaviš na Rdečem križu ali v šoli, kjer dobiš
tudi prijavnico.
Prijave sprejemamo do 18. junija 2010.

OZ RKS Ilirska Bistrica
LEPO JE DELITI!

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

Zaradi številnih vprašanj in različnih
informacij, ki prihajajo na Center za
socialno delo v zvezi z delovanjem
dvigala v PTC Mikoza, želimo občane
seznaniti z dejstvi glede reševanja
tega vprašanja.
Ko se je Center za socialno delo Il.
Bistrica v letu 2002 preselil v nove
prostore v PTC Mikoza, je izrecno
zahteval tudi zagotovljen dostop z
dvigalom. Dvigalo je dejansko tudi
delovalo, vse do vsem znane afere
glede ugotavljanja lastništva parkirišča oziroma do rekonstrukcije
trgovine TUŠ, ko je bilo parkirišče
nekoliko dvignjeno. Po zaključku
adaptacije dvigalo ni več delovalo.
Tukajšnji Center za socialno delo se
je ves čas trudil za ponovno delovanje dvigala in zahteval odpravo ovir
za ponovni zagon, vendar so strokovnjaki ugotovili, da je okvara strojnega sistema tako huda, da bi bila
adaptacija neracionalna. Ker nam je
vsem jasno, da imajo VSI uporabniki
pravico do dostopa do vseh storitev
(javne službe, trgovine, gostilne …)
je bil na to temo dne 1. 12. 2009 v
prostorih Centra za socialno delo
sklican Zbor lastnikov PTC Mikoza,
kjer je bilo med drugim dogovorjeno, da se oblikuje fond rezervnega
sklada, na katerem se bodo vsak
mesec zbirala namenska sredstva za
vzdrževanje in sanacijo objekta. Na
podlagi prejetih ponudb se je izbralo
izvajalca, ki bo montiral novo strojno
opremo za dvigalo. Ker je predvideni
strošek okrog 25.000 evrov, je bilo
dogovorjeno, da bo mesečni prispevek rezervnega sklada v letu 2010
nekoliko višji, tako da bi, v skladu z
načrtom, novo dvigalo lahko začelo
obratovati že konec leta 2010.
Tako kot doslej, bomo na Centru za
socialno delo tudi v bodoče storili
vse, kar je v naši moči, da se bo dogovor dejansko tudi realiziral. III
Miranda Vrh, direktorica

odmevi@ilirska-bistrica.si
Vabljeni k sodelovanju!

POZIV
OBČANKAM IN OBČANOM ZA IZBIRO IZBRANEGA
ZDRAVNIKA IN IZBRANEGA ZOBOZDRAVNIKA
V Zdravstvenem domu ugotavljamo, da se še veliko občanov ni izbralo/
opredelilo svojega izbranega zdravnika in zobozdravnika ali da svoje izbire niso
uskladili z obstoječimi možnostmi.
Ker je financiranje osnovnega zdravstva vedno bolj odvisno od glavarine (števila opredeljenih oseb), pozivamo in prosimo vse občane in občanke, ki izbire
še niso opravili ali imajo izbranega zdravnika/zobozdravnika, ki ni več aktiven
pri nas, da čim prej uredijo to svojo pravico in obveznost iz OZZ. Tako se boste
izognili nevšečnostim, vedeli boste, koga obiskati takrat, ko boste potrebovali
zdravniško pomoč.
Izbira ali zamenjava izbranega zdravnika/zobozdravnika je enostavna in hitra. Po predhodni najavi obiščite ambulanto zdravnika/zobozdravnika, kjer
imate zdravstveni karton oz. zdravnika/zobozdravnika, ki ga želite izbrati. Izpolnili boste enostaven obrazec, podpisali izbiro in se pogovorili o nadaljnjem
sodelovanju.
Brez utemeljenih razlogov izbranega zdravnika/zobozdravnika pred potekom
enega leta ne morete zamenjati.

SPLOŠNE/DRUŽINSKE AMBULANTE
V splošnih ambulantah imate možnost opredelitve/izbire pri sledečih zdravnikih:
• Jasna Taučer Mičetič, dr. med., spec. druž. med.,
• Maksimilijan Modic, dr. med., spec. spl. med.,
• Sonja Lovrič Kiselić, dr. med., spec. spl. med.,
• Barbara Dekleva, dr. med.,,spec. druž. med. (ambulanta v DSO),
• Sunčana Marija Šegota Tomić, dr. med.,spec. druž. med. (po 1. 7. 2010).
Novo izbiro morajo opraviti vsi pacienti, ki so še opredeljeni za asis. Gordano
Živčec Kalan, dr. med., spec. spl. med., in za Anjo Štemberger, dr. med., spec.
druž. med. K takojšnji izbiri zdravnika vabimo tudi vse tiste, ki še nimate izbranega
zdravnika. Za šolsko mladino priporočamo izbiro zdravnice Odineje Komen, dr.
med., spec. spl. med., ki dela v Šolskem dispanzerju ZD, za predšolske otroke pa
pri koncesionarju, Ivanu Kauzlariću, dr. med., spec ped. v Zasebni pediatrični ordinaciji.
ZOBOZDRAVSTVO
Po obveznem zdravstvenem zavarovanju je potrebna tudi izbira osebnega
zobozdravnika. Možnost izbire imate med vsemi terapevti:
• Mirjana Kasić Škrobonja, dr. dent. med.,
• Simeon Efremov, dr. dent. med.,
• Olgica Sarafova, dr. dent. med.,
• Karl Sakelšek, višji dent.,
• Emil Crnkovič, višji dent.,
• Meta Česnik, dr. dent. med. (ambulanta v OŠ Antona Žnidaršiča – priporočamo za otroke in šolsko mladino).
Novo izbiro morajo opraviti vsi pacienti, ki so še opredeljeni za Sandro Grk,
dr. dent. med, Nevijo Žnidaršič Mitič in Lučiana Surina, dr. stom.
K takojšnji izbiri vabimo tudi vse tiste, ki še nimate izbranega zobozdravnika.
MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA
Vse delodajalce in podjetnike pozivamo, da opravijo zakonsko predpisane
predhodne in obdobne preglede delavcev v našem Dispanzerju za medicino
dela prometa in športa. Opozarjamo, da je zakonsko ustrezen le pregled pri
zdravniku – specialistu medicine dela, prometa in športa, ki deluje tudi v okviru
ZD Ilirska Bistrica. Ponujamo pa vam celovito, kakovostno, hitro in poceni storitev, z vašo odločitvijo pa boste pomagali ohraniti to dejavnost v Ilirski Bistrici.
VABIMO, DA SE NA POZIV ODZOVETE TAKOJ IN V ČIM VEČJEM ŠTEVILU !
Direktor:
Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

DVIGALO V
PTC MIKOZA
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ZAKLJUČEK LITERARNEGA NATEČAJA
»Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav
trave, reko, drevo ali kamen …« so
bili Minattijevi verzi, s katerim je
Klub študentov Ilirska Bistrica v mesecu februarju, mesecu kulture in
ljubezni, nagovoril vse občane k sodelovanju v nagradnem literarnem
natečaju na temo Ljubezen.
Natečaj, ki je trajal mesec dni, je
v petek, 26. marca, doživel vrhunec. Ilirskobistriški Klub študentov
je v sodelovanju s Knjižnico Makse
Samsa organiziral literarni večer, na
katerem so bili predstavljeni in nagrajeni vsi avtorji in njihova dela. V
projektu, za katerega gredo študentom vse pohvale, je sodelovalo 12
avtorjev in 22 del. Presenetljivo je
bilo predvsem dejstvo, da so v omenjeno dogajanje uspeli zajeti široko
starostno strukturo udeležencev, od
osnovnošolcev do zaposlenih.
Poslane prispevke je 6. marca
pregledala in ocenila tričlanska
strokovna žirija, ki je ocenjevala kreativnost, slog, jezik, spretnost pove-

zave vsebine in oblike ter celostni
umetniški vtis literarnega besedila.
Glede na slišano so bili obiskovalci
lahko prepričani, da ima Ilirska Bistrica s takimi posamezniki, ki imajo
tako izreden posluh do literature,
besed in umetnosti, velik potencial.
Organizatorji natečaja so bili namreč posebno veseli tega, da so bili

naši mladi in najmlajši

TUDI SONČKI ČISTILI SLOVENIJO
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Otroci in mentorici Dnevnega centra
Sonček smo se že v petek, 16. aprila
2010, vključili v čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Tokrat smo spremenili potek našega
delovnega dne. Po kosilu nismo pisali domačih nalog in se učili, ampak
smo si pripravili orodje za čiščenje.
Nato smo se odpravili v park pod
pošto, kjer ob lepem vremenu veBISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

likokrat preživljamo popoldanske
urice. Tam smo nabrali kar nekaj
vreč smeti. Ko smo očistili park, smo
čiščenje nadaljevali ob reki. Ker smo
bili pridni in smo naše delo dobro
opravili, smo se po čiščenju okrepčali s pijačo in čipsom. Veseli smo,
da smo tudi mi lahko prispevali k čistejši Sloveniji. III Sončki

udeleženci prav z njimi pripravljeni
deliti del tega svojega skrivnostno
umetniškega sveta, svoje najgloblje
misli in občutke.
V prejeti množici kakovostnih del je
bilo resnično težko izbirati najboljšega, zato so bili v petkovem večeru
zmagovalci pravzaprav vsi in tako so
bili udeleženci tudi obravnavani, saj
jim je bila izkazana pozornost, predaja priznanja, cvetja in nagrade.
Trud udeležencev bo vsekakor deležen pozornosti, njihov umetniški
potencial pa viden širši javnosti, saj
bodo prav vsa dela objavljena in izdana v zbirki.
K popestritvi celotnega večera je s
svojimi glasbenimi točkami prispevala tudi Glasbena šola Ilirska Bistrica in nastop mladega imitatorja
Patrika Tomšiča, ki je izvedel posebno točko in Prešernovo poezijo
predstavil v nekoliko drugačni zvrsti, z zabavnim pridihom. Literarni
večer, je glede na odzive prisotnih
zadostil njihova pričakovanja in veliko prispeval k širjenju kulture med
občane.
Kot je še poudarila predsednica
Kluba Andreja Kuret, so študentje v
zadnjih mesecih ponosni predvsem
na povezovanje kluba z ostalimi
društvi in organizacijami v občini.
»Pomembno se nam zdi tudi to, da
se s svojimi aktivnosti približamo
širšemu občinstvu, vsem občanom,
ne zgolj populaciji študentov, ki jo
večkrat omenjamo kot prioriteto.
Trudimo se organizirati široko paleto
dejavnosti in slediti aktualnemu dogajanju in potrebam v naši občini.«
III Doris Komen

MEDIMEDO AMBULANTA

Otroke, ki obiskujejo ilirskobistriški vrtec, so v aprilu
obiskali prav posebni zdravniki, ki so jim pokazali, da je

obisk zdravnika lahko prav zabaven. V okviru projekta
Medimedo ambulanta, ki poteka pod okriljem Društva
študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor, so študentje medicine otrokom, starim
od 3 do 5 let, na prijazen način skozi igro predstavili delo
zdravnika, da bi se tako znebili strahu pred zdravniki in
ambulantami, ki je prisoten pri večini otrok.
Igra je potekala tako, da so zbolele njihove igrače, ki so
jih prinesli s seboj v vrtec in jih pospremili k zdravniku,
kjer so jih nato skupaj pozdravili. Otrokom se tako ni bilo
treba bati, da bi bili sami deležni neprijetnih pregledov, in
so zato sproščeno sodelovali pri igri. Aktivno so se vključili v pregled bolne igrače, za katere so izdelali tudi zdravstvene izkaznice, in spoznavali medicinske pripomočke.
Po končanem pregledu pa so odšli še v lekarno, kjer so
jim prijazne farmacevtke izročile zdravila.
Otroci so v okviru projekta, katerega pobudnica in koordinatorka je bila ga. Marinka Fabijan, obiskali tudi bistriški zdravstveni dom in si ogledali reševalno vozilo. Za
pomoč pri izvedbi projekta se strokovne delavke vrtca zahvaljujejo Zdravstvenemu domu in Kraškim lekarnam, ki
so prispevale sanitetni material. III

Mladinski klub Nade Žagar objavlja

Vabimo vse glasbene skupine na
območju občine Ilirska Bistrica, ki
bi želele predstaviti sadove svojega
glasbenega ustvarjanja na letošnjem,
tretjem zapored, Festivalu bistr'ških
bendov, da se prijavijo k sodelovanju.
Prijavo, ki naj vsebuje ime glasbene skupine, kratek opis skupine in
zvrsti glasbe, ki jo izvaja, ter ime, priimek in telefonsko številko kontaktne
osebe, je mogoče oddati do 12. junija
2010, na e-naslov: festbb@gmail.
com.
Komisija Festivala bistr'ških bendov 2010 bo vse prispele prijave
obravnavala in sprejete odločitve
prijaviteljem posredovala najkasneje
do 19. junija 2010. Pri izboru nastopajočih bodo imele prednost skupine
z avtorsko glasbo.
Festival bistr'ških bendov 2010 se
bo odvijal na vrtu Mladinskega kluba
Nade Žagar, v petek in soboto, 25. in
26. junija 2010.
Za podrobnejše informacije pokličite po telefonu () s številkami: 041
343 690 in 041 333 456 ali pišite na
zgoraj omenjeni e-naslov.
Mladinski klub Nade Žagar
Bazoviška 26
6250 Ilirska Bistrica

DOBRODELNI KONCERT

LEPO JE DELITI

za Kristjana in Matteota
DOM NA VIDMU,
nedelja, 9. maj 2010 ob 17. uri
Zabavali Marko Vozelj
vas bodo:

Organizator KD Grad Dolnji Zemon

Malunca (Laura Zafred, Matic Smolnikar)
Zapeljivke
Tamburaška skupina Vremš� ica
Marjan Malibu Volk folk
Osminka
Folklorna skupina OŠ A�
Q1
KD Grad Dolnji Zemon
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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JAVNI RAZPIS
za nastop glasbenih
skupin na Festivalu
bistr'ških bendov 2010
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KAJ JE VEČERNA DEBATA IN KJE JO LAHKO DOBIMO?
Večerna debata je literarno glasilo
bistriške mladine. Glasilo predstavlja delo mladih Bistričanov zunaj
šolskih klopi; izdanih bo pet številk. Do sedaj sta izšli dve. Prva je
izšla 10. septembra 2009, druga
pa 28. januarja 2010. Od 26. aprila
dalje lahko kupite že tretjo. Glavno
prodajno mesto je Knjižnica Makse
Samsa. Cena izvoda je 3 evre.
Vzrokov za nastanek glasila je kar
nekaj. Prvi vzrok pojasnjuje tudi ime
glasila. V Ilirski Bistrici med mladimi
ob sobotnih večerih v raznih lokalih
potekajo številne zanimive debate in
razprave. Lahko si predstavljate, koliko dobrih debat nastane, in škoda
bi bilo, da se te debate ne bi nekje
zabeležile. Tako lahko širša množica ljudi vidi, kako mi mladi razmišljamo in kaj sploh ustvarjamo. To
je bil glavni namen, da smo izdali
to glasilo. Za Večerno debato se je
zbrala dobra družba in opravili smo
tudi zelo konstruktivne debate, ki so
v dovršeni meri obrodile sadove v
sodelovanju z Debatnim klubom na
Gimnaziji Ilirska Bistrica.
Kljub temu da je naše mesto
majhno, se v njem najde ogromno
dobrih literatov. Vsi ti literati so preveč zapostavljeni in premalo pred-

stavljeni javnosti. Namen Večerne
debate in drugi vzrok za nastanek je
torej, da se širši javnosti predstavi
mlade literate iz Ilirske Bistrice in da
jih vzpodbujamo ter podpiramo pri
njihovem ustvarjalnem delu.
Tretji vzrok je nekoliko širše zastavljen. Vsi se pritožujejo, da se v Ilirski Bistrici in občini na splošno nič
ne dogaja. Mi se s tem ne strinjamo
in se borimo proti navedeni ideji.
Mladi Bistričani si prizadevamo, da

Čistili smo okolico šole

naše obdobje ne bi bilo označeno
kot obdobje stagnacije in praznih
besed, ampak kot ustvarjalna doba,
ko smo nekaj naredili in pustili za
sabo; prizadevamo si, da bi se kultura širila tudi med mladimi Bistričani. Z glasilom celotni Ilirski Bistrici
in Sloveniji dokazujemo, da pri nas
ni pasivne mladine, ampak je zgolj
aktivna, ki se bori za določene prioritete in cilje. To je edina pot, da
si mladi postavimo temelje za našo
prihodnost, saj bomo mi tisti, ki
bomo prevzeli določene funkcije v
družbi. Tako spreminjamo stvari na
bolje.
Od tretje številke dalje je prenovljen
uredniški odbor, ki ga sestavljamo
Luka Butinar, Nejc Mršnik in Rok
Smrdelj, ki smo se odločili, da bomo
s čim večjim trudom poskušali uresničevati navedene vzroke in hkrati
cilje ustvarjanja.
Za kakršne koli informacije, naročila,
vprašanje, pohvalo, grajo, mnenje …
lahko pišete na elektronski naslov rok.
smrdelj@gmail.com. Živimo v času,
ko nam sistem ne dopušča niti minute
časa za kulturo, vendar se bomo mladi
v Ilirski Bistrici borili proti temu in poskusili kaj premakniti. III Rok Smrdelj,
odgovorni urednik
Vabimo vas
na prireditev

SONCE SE SMEJE
naši mladi in najmlajši

Dan druženja in gibanja
treh generacij

44

KDAJ? 15. maj 2010 ob 8.45
KJE? Vrtec Ilirska Bistrica

OBVESTILO

Tudi na OŠ Podgora Kuteževo smo
se odločili, da bomo pomagali očistiti Slovenijo. Čistili smo kar dva
petka zapored. Pomagali smo prav
vsi učenci, pa tudi učitelji in hišnik
so bili pridni. Očistili smo šolski
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

park, gozdiček za šolo, prekopali
gredice, posadili vrtnice … Predstavniki šolske skupnosti so poskrbeli za
lep izgled spomenika padlih borcev
v Podgrajah. III Ines Šestan, 9. r. OŠ
Podgora

Obveščamo vas, da lahko za
Center za usposabljanje Elvira
Vatovec Strunjan od 12. 4. do
12. 5. 2010 uporabniki Mobitela
in Simobila donirate 1 € - in sicer tako, da na št. 1919 pošljete
sporočilo z besedo CUEV.
Z zbranimi sredstvi bodo izpeljali
nujno potrebno obnovo prostorov centra in nakup opreme.

Mladi obnovili košarkarsko in teniško igrišče

se študentje niso mogli lotiti popolne prenove dveh športnih igrišč,
ker je to seveda povezano z visokimi
finančnimi stroški, je velika pridobitev že to, da so na obeh igriščih
na novo vzpostavljene igralne črte,
sveže prebarvane konstrukcije ter
sanirani košarkarski obroči in kupljena nova teniška mreža.
Za omenjeni projekt gredo KŠIB-u
vse pohvale, saj so znova dokazali
dobronamernost svojega delovanja
v prid vsem mladim v občini in zanimanje za lokalno dogajanje in druženje. III Doris Komen

HURA, ZA NAŠE STARŠE!

Ob zaključku projekta »Spoznavamo
poklice in hobije naših staršev«, smo
starše povabili k nam v vrtec. Presenetili smo jih z gledališko predstavo
»Živali pri babici Zimi«, nato pa jih
še povabili v skupino metuljčkov,
kjer smo izdelovali velikonočno de-

koracijo. Druženje smo sklenili s
skupinsko fotografijo.
Hvala staršem za tako velik in pozitiven odziv. III Za metuljčke: Vesna
in Mirjam, OŠ Antona Žnideršiča,
enota vrtec

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

PESTER APRIL
V KNJIŽNICI
V muhastem aprilskem mesecu so
knjižnico Makse Samsa obiskali vrtčevi otroci. V počasitev 2. aprila,
mednarodnega dneva knjig za
otroke, rojstnega dne Hansa Christiana Andersena, so otroci skozi poslušanje pravljice Kraljična na zrnu
graha stopili v pravljični svet. Pred
odhodom so si otroci sami izdelali
krono, si jo poveznili na glavo in iz
knjižice veselo odkorakali kot pravi
kraljeviči in kraljične.
Ob slovenskem dnevu knjige, 20.
aprilu, katerega namen je promocija branja oz. spodbujanje vseh, še
zlasti pa mladih, da odkrijejo užitek
ob branju, smo v knjižnico povabili
učence osnovne šole Podgrad. Predstavili smo jim dejavnosti knjižnice
ter dejstvo, da knjižnica ni samo za
izposojo knjig, temveč je tudi prostor za srečanje z vrstniki, za raziskovanje in odkrivanje novih znanj.
Mesec april bomo v naši knjižnici zaključili z dvema ustvarjalnima delavnicama. Izdelovali bomo pomladne
izdelke in umetne rože iz nogavic in
žice. III Vlasta Kirn
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010
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Klub študentov Ilirska Bistrica je zopet pokazal zanimanje za lokalno
dogajanje in reševanje občinske
problematike. Glede na to da so
predvsem športne površine na Bistriškem tiste, ki so deležne najmanj
obnov in pozornosti, so se študentje
odločili kar samoiniciativno ukrepati
ter poprijeli za delo.
Po lanskoletni celoviti prenovi odbojkarskega igrišča na mivki v Športnem centru Trnovo (pri kateri so
sodelovala tudi nekatera lokalna
mladinska društva in občina), so v
bistriškem Klubu študentov izkazali
interes in voljo za nadaljevanje prenove tudi na drugih športnih površinah v Športnem centru. Glede na
to da so bile črte na košarkarskem
in teniškem igrišču že povsem zabrisane, sestavni deli športne površine
(obroči, teniška mreža) pa neuporabni, je bil cilj študentov vsaj delno
popraviti izgled ter funkcionalnost
omenjenih igrišč. »Zanimanje mladih za tenis in košarko je v omenjenem centru precejšnje, zatorej
je bilo vsekakor smiselno vložiti del
naših sredstev v ta projekt,« je prepričana predsednica Kluba študentov Andreja Kuret.
Četudi je povsem razumljivo to, da
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Zaključek bralne
značke na OŠ
Dragotina Ketteja
Učenci od 1. do 5. razreda so med
šolskim letom pridno brali knjige za
Kettejevo bralno značko. Za nagrado
so si 13. 4. , v Koloseju Koper, ogledali sinhronizirano 3D-risanko Kako
izuriti svojega zmaja. Prvo navdušenje so učenci pokazali že ob prihodu
v Koper, ko so občudovali velikanke
v pristanišču Luke Koper. Vriskanja
in navdušenja pa kar ni bilo konec,
ko so si v kinu nadeli 3D-očala, ki so
jim pričarala občutek, kot da so se
preselili v kraljestvo zmajev. III Razredničarke od 1. do 5. razreda na
OŠ Dragotina Ketteja

naši mladi in najmlajši

Čebelice na reviji Naša pomlad
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Pomladna delavnica
v skupini Zajčki
Pa smo jo le dočakali – POMLAD. Letos je bila zima res dolga in mrzla. V
prvem pomladnem tednu pa se je
vreme le nekoliko otoplilo. V skupini
ZAJČKI smo se odločili, da bi prihod
pomladi praznovali v ustvarjalni likovni delavnici s starši in otroki.
Starši so se vabilu radi odzvali in ob
prijetnem druženju so pod spretnimi
rokami otrok in njihovih staršev nastajali zanimivi izdelki – spomladanske
cvetlice in košarice. Otroci so svoje izdelke veselo odnesli domov. Ti bodo
v njihove domove prinesli pomlad in
spomin na prijetno druženje s starši v
vrtcu. III Milka in Sabina, OŠ Antona
Žnideršiča, Enota vrtec
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2010

Otroci pevskega zbora “ Čebelice”
iz ilirskobistriškega vrtca smo v mesecu aprilu nastopili na občinski reviji Naša pomlad v Domu na Vidmu.
Kot najmlajši med nastopajočimi
smo občinstvo navdušili s tremi pesmimi. Začeli smo s prelepo pesmico
o mamici in nadaljevali s poskočno
Gugalnico. Simpatičen nastop pa
smo zaključili z Račkami na potepu.
Med samim nastopom so nas spremljale Vesna Rutar, Cilka Ipavec in
Maja Porta. Vsi skupaj pa se že veselimo nastopa na vrtčevski prireditvi
v mesecu maju. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem vsem staršem za skrb in
čas, ki so ga in ga še bodo namenili
našim nastopom. III Erika Iskra Tomažič
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Vodoravno: 1. francoska tovarna avtomobilov, 8. izdelovalec opank, 9. nekdanji francoski smučar (Michel), 10. solmizacijski zlog, 11. posamezna rastlina vinske trte, 12.
kulturna rastlina, 13. drog z železno kljuko, 14. pluta, 15. kar se spozna, ugotovi, 17.
tržaški skladatelj (Pavle), 18. slovenska bibliotekarka (Ančka Strajnar), 20. čas od sončnega zahoda do popolne teme, 26. bršč, 27. kar živi ali je mišljeno kot živo, 28. up, 29.
glavno mesto Gane, 31. soglasnika v domu, 32. koničasti izrastek pri nekaterih rastlinah, 33. središče zahodne Ukrajine, 34. statua, 35. luka na zahodni obali japonskega
otoka Honšuja, 37. nemški idealistični filozof (Immanuel), 38. ferment, 39. osebe kot
družbena skupnost, 41. nemški pesnik in pisatelj (Wilhelm), 42. angleški fiziolog, nobelovec (Edgar Douglas).
Navpično: 1. hribovec, 2. prebivalke grške pokrajine Epir, 3. svetišče, tempelj, 4. Ana
(ang.), 5. učenje, 6. francoski naravoslovec (Jean-Baptist), 7. slovenski pisatelj, dramatik in publicist (Vinko), 12. departma v Franciji (Orleans), 14. knezova hči, 16. smradna
žleza, 18. ameriški rockovski glasbenik (Paul), 19. glinasta piščal, 21. dlake nad obrvmi,
22. ime filmske igralke Farrow, 23. skrajni konec polotoka, 24. ajdovska deklica, 25.
mesto na Bavarskem, 29. žoga izven igrišča, 30. avstralski medvedek, vrečar, 33. bleščeča tkanina za ženske večerne obleke, 34. sodnik, ki sodi po koranu, 36. kretnja, 37.
indijski polosel, 40. začetnici nekdanjega predsednika Drnovška.

Rešitev nagradne križanke
pošljite na naslov: Bistriški
odmevi, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, s
pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20.
maja 2010.
Med prispelimi pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali
tri nagrajence, ki bodo
prejeli BON ZA PICO, ki jih
podarja OKREPČEVALNICA
ZALA v Knežaku.

Na poljih z rdečimi številkami dobite ime slovenskega skladatelja, našega rojaka.
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KJE

KDAJ

KDO

INFO

Istrski večer v besedi, glasbi Knjižnica Makse Samsa
in sliki
Ilirska Bistrica

6. maj ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Sprehod ob vodi

Plac, za Hodnikovim
mlinom

8. maj od 9.00 dalje

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

031/585 602

Koncert treh zborov:
Vokalna dekliška skupina
Ubeljsko, MoPZ Napev
Batuje in MePZ Tabor Kalc
1869 Knežak

Osnovna šola Toneta
Tomšiča Knežak

8. maj ob 20.00

KŠTD Tabor Kalc 1869
Knežak

041/804 920
Andrej Novak

Primorska poje svobodi

Titov trg,
Ilirska Bistrica

8. maj ob 21.00

Aktiv pevskih zborov in
skupin Ilirska Bistrica

031/481 668
Janja Konestabo

Shod ob godu sv. Florjana

Cerkev sv. Florjana,
Dobropolje

9. maj ob 15.00

Društvo sv. Florjan
Dobropolje

Dobropolje@siol.net

Dobrodelni koncert »Lepo
je deliti«

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

9. maj ob 17.00

KD Grad Dolnji Zemon

Bioterapija po metodi
Zdenka Domančića

Turistična kmetija
Ivankotovi, Prem 65

10. do 13. maj

Studio Lazarus

031/624 322
Ljubo Zatković
www.studio-lazarus.com

Predstavitev knjige »Ženske Knjižnica Makse Samsa
v Titovi senci«, avtor Miro
Ilirska Bistrica
Simčič

13. maj ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Debatno srečanje:
Akumulacijski jezeri Mola
in Klivnik sta primerna vira
pitne vode

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

14. maj ob 19.00

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

05/714 41 88

Prireditev za predšolske
otroke »Sonce se smeje«

Vrtec Ilirska Bistrica

15. maj od 8.45 dalje

OŠ Antona Žnideršiča,
enota vrtec

05/711 01 92

Šport špas – dan druženja
in gibanja treh generacij

Športno igrišče pri OŠ
Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica

15. maj od 9.00 dalje

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica

05/7110 260

Predstavitev knjige
»Potovanje ob vodi«, avtor
Stojan Ržek

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

20. maj ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Koncert ansambla Osminka

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

23. maj ob 19.00

Glasbeno društvo Osminka

041/585 155
Nevio Prosen,
www.ansambel-osminka.net

Čajanka

OŠ Dragotina Ketteja

27. maj ob 17.00

Krožek Začetna angleščina
(učenci od 1. do 3. razreda)

05/7110 380
Anja Frank,
Ester Juriševič

Predavanje Janka
Boštjančiča o rodbinah
Kalister in Gorup iz Slavine

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

27. maj ob 19.00

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

05/714 41 88

Test hoje na 2 km

Stadionu v Trnovem, Ilirska
Bistrica

28. maj med 9.00 in 11.00 Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica

05/ 71 12 132
Andreja Rebec

Prireditev ob 25-letnici
delovanja Društva invalidov

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

28. maj ob 17.00

Društvo invalidov Ilirska
Bistrica

05/71 42 147
Jožica Žibert

Predstavitev knjige »Misli
o športu«

VDC Koper, enota Ilirska
Bistrica

28. maj ob 18.00

VDC Koper, enota Ilirska
Bistrica

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