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Kulturno-etnološka prireditev Mala južna,
že peta po vrsti, je tudi letos na grajsko
dvorišče na Doljnem Zemonu privabila
številne obiskovalce, ki so si ogledali stare
običaje kuhanja in pokušali tradicionalne
jedi z Bistriškega, ki izginjajo z današnjih
jedilnikov. Organizatorji, Kulturno društvo
Grad iz Dolnjega Zemona, so s finančno

pomočjo Občine Ilirska Bistrica in sponzorjev poskrbeli za pestro dogajanje, k
sodelovanju pa so povabili enajst društev
in skupin, ki so na na odprtem ognju in v
starih posodah pripravila različne tradicionalne domače jedi »na žlico«, značilne
za naše kraje, ki so jih obiskovalci z veseljem tudi poizkusili.

uvodnik
Letošnji avgust nam ni naklonil kaj prida vremena, smo pa
v mesecu, ko so šolarjem šteti
zadnji dnevi oddiha, pripravili
nekaj novosti, ki so in bodo zaznamovale našo občino.
Po večletnem prizadevanju so
Kraške lekarne v Podgradu odprle podružnico, kar predstavlja veliko pridobitev za kraj in
občino nasploh, poleg tega pa
so na Starodu odprli mrliško
vežico. Kulturno dogajanje je
najbolj obarvala tradicionalna
Mala južna, na kateri so društva
obiskovalcem postregla z ljudsko kulinariko naših prednikov,
ki je v sodobni kuhinji premalo
zastopana. Mladi ustvarjalci iz
Ilirske Bistrice so spregovorili z
znanim slovenskim književnikom Cirilom Zlobcem in delček
diskusije odstopili za lokalni časopis. Obeležili smo tudi spomin
na Ludvika Širclja, preminulega
krajevnega pesnika in vsestranskega genija.
Vse to in še mnogo več vam bo
v tej številki pomagalo kratkočasiti bližajočo se jesen, naslednji mesec pa ne prezrite 18.
septembra, ko bo na Hribu svobode potekala počastitev 65.
obletnice konca druge svetovne
vojne in obeležitev praznika priključitve Primorske k matični
domovini ter tradicionalne kmetijske tržnice, ki se odvija konec
septembra.
Želimo vam prijetno branje!
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Otvoritev nove lekarne v Podgradu

zdravila bližje krajanom
Prebivalcem Podgrada in okoliških
vasi ne bo treba več po zdravila v
oddaljeno Ilirsko Bistrico, saj so
po skoraj sedmih desetletjih dobili
svojo lekarno. Kraške lekarne so
20. avgusta v Podgradu namreč odprle novo lekarno, ki je njihova že
sedma podružnica.

Lekarna, ki stoji neposredno ob
zdravstveni postaji v Podgradu in
deluje z enakim urnikom, ima urejen tudi prostor za svetovanje, kjer
bodo uporabniki lahko dobili nasvet
farmacevta, vodila pa jo bo mag.
farmacije Metka Zidar. Investicijo
v vrednosti nekaj manj kot 250.000
evrov so v celoti financirale Kraške

Trak ob odprtju nove lekarne v Podgradu so prerezali (z leve): župan Anton
šenkinc, v.d. direktorice Kraških lekarn Anita Malnar in predsednik KS Podgrad
Drago Jagodnik

lekarne, in sicer iz sredstev pridobljenih na trgu.
Navzoče je nagovoril tudi ilirskobistriški župan Anton Šenkinc, ki je
izrazil zadovoljstvo, da je po dolgoletnih prizadevanjih občinske uprave
in občinskega sveta lekarna v Podgradu končno zaživela. »Upam, da
bosta v kratkem odprti tudi lekarni v

Slovesnost so popestrili člani skupine Volk folk in Franc Gombač z recitacijami

Dutovljah in Prestranku, s čimer bo
zaključena prva faza strategije. Sevada si bomo tudi v bodoče prizadevali za dodatno lekarniško ponudbo
na območju občin ustanoviteljic, saj
so Kraške lekarne javni zavod, ki naj
bi služil dobrobiti prebivalcev teh
občin. Z nadaljnim uspešnim delom
Kraških lekarn bomo zagotovo dosegli tudi te cilje in želje,« je dejal
župan.
V imenu KS Podgrad se je Občini Ilirska Bistrica in Kraškim lekarnam zahvalil predsednik KS Podgrad Drago
Jagodnik. Dejal je, da je lekarna velika
pridobitev za kraj, ki je svojo lekarno
nazadnje imel leta 1943, obenem pa
je izrazil upanje, da bi v prihodnje
uspeli zgraditi tudi prostore za fizioterapijo. Čestitke in dobre želje je ob
novi pridobitvi izrazila tudi predstavnica Lekarniške zbornice Slovenije
Darja Frankič, prostore pa je blagoslovil podgrajski župnik Ivan Furlan,
ki je ob tej priložnosti pripravil tudi
poseben letak s pesmijo, posvečeno
otvoritvi in blagoslovu nove lekarne.
Slovesnost ob otvoritvi so z glasbo
popestrili člani skupine Volk folk,
program pa je z recitacijami povezoval Franc Gombač. III
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AKTUALN O

»To je za nas pomemben dan, saj
odpiramo novo lekarno v kraju, ki si
je že dolga leta želel svojo lekarno.
V sklopu strategije razvoja javnega
zavoda Kraške lekarne smo upoštevali želje ustanoviteljev in načrtovali
širitev lekarniške mreže z izgradnjo
novih podružnic. Glavni cilji zavoda
so namreč kakovostna oskrba prebivalstva z zdravili, bližanje lekarniških
storitev uporabnikom in uvajanje
programa farmacevtske skrbi. Ta
dogodek je za nas velik poslovni
uspeh, za prebivalce pa velika pridobitev,« je na slovesnosti ob otvoritvi
nove lekarne dejala v.d. direktorice
Kraških lekarn Anita Malnar.
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mala južna privabila številne obiskovalce
Kulturno-etnološka prireditev Mala
južna, že peta po vrsti, je tudi letos
na grajsko dvorišče na Doljnem
Zemonu privabila številne obiskovalce, ki so si ogledali stare običaje
kuhanja in pokušali tradicionalne
jedi z Bistriškega, ki izginjajo z današnjih jedilnikov.
Organizatorji, Kulturno društvo Grad
iz Dolnjega Zemona, so s finančno
pomočjo Občine Ilirska Bistrica in
sponzorjev poskrbeli za pestro dogajanje, k sodelovanju pa so povabili
11 društev in skupin, ki so na star
način (na odprtem ognju) in v starih posodah pripravila različne stare
domače jedi »na žlico«, značilne za
naše kraje, ki so jih obiskovalci z veseljem tudi poizkusili.
Mladinska skupnost Trpčane je ponudila koleravo in njoke z marmelado, na stojnici skupine Zeljena
gasa so obiskovalci lahko pokušali
ječmen s svinjskimi kračami in rožičevo potico, Ribiška družina Ilirska
Bistrica je pripravila postrvi in okisan krompir, članice društva Tuščak

Na stojnicah je dišalo po okusnih domačih jedeh, ki so jih pripravila društva

Bač so skuhale pašto s fižolom in
krompirjem, za posladek pa so ponudile šnite, na stojnici KD Podgrad
je dišalo po koleravi in štrukljih, Turistično društvo Il. Bistrica je ponudilo

AKTUALNO

Društva so na ogled postavila tudi staro posodo

4

Obveščamo vas, do bo Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »VESELI DECEMBER 2010« v Občini Ilirska
Bistrica objavljen v Uradnemu listu RS in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si v prvi polovici meseca septembra.
Dodatne informacije zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. št. 05/71
12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.
sajina@ilirska-bistrica.si.
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sire na domač način in šmorn, na
stojnici KD Grad iz Doljnega Zemona
so bili na pokušino krompir na zevnici, fritalija, štruklji in rižkok, KETŠD
Alojz Mihelčič iz Harij je pripravilo
krompir na ždroci in šnite, KŠD Koseze polento z ocvirki in miške, Društvo Studenec Gornji Zemon sardele
z okisanim krompirjem in palačinke,
KD Huje pa koleravo in potico.
Obiskovalce je pozdravil tudi župan
Anton Šenkinc, ki je izrazil veselje ob
tem, da so občani prireditev sprejeli
za svojo in se je udeležujejo v velikem številu. Prireditev je spremljal
tudi kulturni program, ki so ga oblikovali člani KD Grad Doljni Zemon,
Jasenski kerglci, Brštulin banda in
mladi harmonikaši, za zabavo pa je
poskrbel ansambel Ku adn. V sklopu
prireditve je bila na ogled tudi fotografska razstava vhodnih vrat in dimnikov fotografa Janeza Škrlja ter
slikarska razstava Rajka Kranjca.
Organizatorji se za podporo pri izvedbi pprireditve zahvaljujejo sponzorjem: Plami-pur d.d., Pet Pak-u
d.o.o., Samokec Transportom d.o.o.,
Zemonski vagi, Andreju Primcu s.p.,
Ingri, Metka Iskra s.s., Udovič Vilku
s.p., Vrh Srečku s.p., Zavarovalnici
Triglav d.d., Sib Instalacijam d.d.,
Piceriji Park, Primc Liljana s.p., Avto
Martinčiču s.p., Pro-tom-u d.o.o. in
Euro GV-ju d.o.o. III

OTVORITEV NOVE MRLIŠKE VEŽICE NA STARODU
Na Starodu je bilo 8. avgusta nadvse slovesno in veselo, saj so namenu predali novo mrliško vežico,
ki jo je blagoslovil koprski škof Metod Pirih.

Številne zbrane domačine in goste
je nagovorila predsednica KS Starod Dolores Hrvatin, ki se je ob tej
priložnosti zahvalila županu Antonu
Šenkincu in Občini Ilirska Bistrica,
ki je za gradnjo prispevala 50.000
evrov, ter koprski škofiji, ki jim je v
uporabo odstopila zemljišče, na katerem stoji mrliška vežica. Posebno
zahvalo je namenila tudi sokrajanom iz treh vasi, ki so že v prvih treh
mesecih gradnje zbrali kar 11.370
evrov. »To za prebivalce tako majhnih vasi predstavlja velik znesek, saj
so nekatere družine prispevale tudi
po več sto evrov, za kar smo jim re-

Novo mrliško vežico na pokopališču v Starodu je blagoslovil koprski škof Metod
Pirih

snično hvaležni,« je poudarila Dolores Hrvatin. Ob tem pa je izrazila
tudi željo, da bi kmalu obnovili še
del pokopališkega zidu, ki je v zelo
slabem stanju, in fasado pokopališke cerkvice ter tlakovali okolico pokopališča. Pri tem računajo tudi na
pomoč občinskih sredstev.

priložnost, recitatorka Doris Primc,
mladi harmonikar Blaž Šuštar in
Ivan Šuštar, ki je za to priložnost
spesnil tudi pesem. Program je z recitali in izbranimi mislimi povezovala
Mateja Zidarič, župnik pa je pripravil tudi posebno izdajo Oznanila,
posvečenega prav temu dogodku.

Po blagoslovu in sveti maši, ki jo je
ob someševanju podgrajskega župnika Ivana Furlana daroval škof
Metod Pirih, je sledil kulturni program, ki so ga pripravili domačini.
Nastopili so: domači pevski zbor
pod vodstvom organistke Ivanke
Ferfila, ki se je zbral posebej za to

Po uradni slovesnosti je sledila še
pogostitev in zabava v lovski koči
na Pavlici, ki so jo pripravili domačini. Predsednica KS Starod Dolores
Hrvatin se ob tem zahvaljuje vsem,
ki so sodelovali pri otvoritvi, čiščenju in ureditvi pokopališča, županu,
izvajalcem del, lovski družini za pripravo golaža in domačim ženam za
pecivo.

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

Z izgradnjo mrliške vežice na
Starodu Občina Ilirska Bistrica
nadaljuje z uspešnim izvajanjem programa izgradnje mrliških vežic na vseh pokopališčih
v občini. Trenutno se zaključuje
gradnja vežice v Sabonjah, v
letošnjem letu pa bodo pričeli
z gradnjo vežic na Ostrožnem
Brdu in v Šembijah. V načrtu je
tudi širitev vežice na pokopališču v Ilirski Bistrici, za katero
bo v letošnjem letu izdelana
projktna dokumentacija.
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Nova mrliška vežica je za krajane KS
Starod, ki združuje prebivalce treh
vasi ob slovensko-hrvaški meji, Staroda, Pavlice in Stdene gore, velika
pridobitev. Vežico, ki stoji ob cerkvi
na pokopališču pod vasjo Starod, so
uredili v manjši kamniti hišici, ki je
prej služila za shrambo. Obnovili so
streho in uredili prostor za poslovilni obred, na novo pa so dogradili
prostor za čajno kuhinjo, sanitarije
in skladišče ter uredili dostop do
vežice. Pri tem so tako na novem
kot starem delu ohranili kamen, iz
katerega je bila grajena stavba, saj
so želeli ohraniti stari pridih in novo
vežico vključiti v kraški stil pokopališča.
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SREČANJE NEKDANJIH BRIGADIRJEV V BRKINIH
V Pristavci pri Kilovčah in v Čeljah je
v soboto, 21. avgusta, potekalo srečanje nekdanjih brigadirjev z domačini iz Brkinov, na katerem so obudili
spomin na mladinske delovne brigade.
Po besedah Branka Grahorja, predsednika Kulturno zgodovinskega
društva Turn, ki je srečanje organiziralo, je bil glavni namen prireditve srečanje nekdanjih brigadirjev
z domačini in obuditev spomina na
mladinske delovne akcije na Primorskem, ki so se zaključile z napeljavo
vodovoda v Kilovčah leta 1987.

AKTUALN O

Srečanje se je pričelo v Čeljah, kjer
stoji edini spomenik mladinskim delovnim brigadam v tem delu Primorske, ki so v letih 1956 in 1957 gradile
brkinsko cesto. Nekdanje brigadirje
sta v Čeljah sprejela predsednik KS
Prem Jadran Kirn in predstavnik vaške skupnosti Čelje Jože Frank, ki je
povedal, da so vaščani Čelj hvaležni
za cesto, ki so jo zgradili brigadirji, in
se bodo še naprej trudili ohranjati
vrednote delovnih brigad in jih prenašali na mlajše rodove, predvsem
s prostovoljnim delom za dobrobit
vaške skupnosti. Obiskovalci so se
lahko prepričali, da vaščani Čelj za
spomenik vzorno skrbijo in s tem
negujejo spomin na takratne delovne akcije. Navzoče je pozdravil
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Srečanja na Pristavci se je udeležila tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič.
Na fotografiji v družbi članov zbora Slovenske vojske Ilirska Bistrica

tudi župan Anton Šenkinc, ki je poudaril pomen delovnih brigad za
razvoj brkinskih vasi in ohranjanje
življenja na podeželju, saj so prav s
temi akcijami preprečili izseljevanje
s tega območja.
Srečanja se je udeležil tudi nekdanji
brigadir dr. Ciril Kastelic iz Materije,
ki je sodeloval v mladinski delovni
brigadi že davnega leta 1956 pri gradnji brkinske ceste od Prema proti
Čeljam in si s tem prislužil priznanje udarnika, na kar je še posebej

Nekdanji brigadirji so si v spremstvu domačinov in župana Antona Šenkinca
ogledali spomenik mladinskim delovnim brigadam pod vasjo Čelje
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ponosen. Zbranim je recitiral tudi
brigadirsko himno, ki jo je napisala
Marica Močnik iz Bovca, Kastelic pa
jo še vedno zna na pamet, čeprav
je nima nikjer zapisane. Čeljani so
brigadirjem pripravili tudi bogato
pogostitev v vaškem domu, ki so ga
prav tako zgradili sami s prostovoljnim delom ob finančni pomoči Občine Ilirska Bistrica.
Srečanje se je nato nadaljevalo na
Pristavci, kjer se je odvijala osrednja prireditev, ki pa je bila zaradi
organizacijskih pomanjkljivosti na
žalost bolj slabo obiskana. Posebna
gostja na prireditvi je bila ministrica
za obrambo Ljubica Jelušič, ki je bila
v osemdesetih letih tudi sama brigadirka v Brkinih. V svojem govoru
je obudila spomin na brigadirstvo in
dejala, da so bile mladinske delovne
akcije dokaz, da je slovenska družba
družba prostovoljcev, tovarištva in
solidarnosti, ki se danes kaže v množici prostovoljcev, gasilcev, reševalcev in ostalih, ki s prostovoljnim
delov v različnih organizacijah na
nek način ohranjajo izročilo nekdanjega brigadirstva.
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Milivoj Kaluža, so nastopili
folklorna skupina Gradina, pevski
zbor Slovenske vojske Ilirska Bistrica,
kantavtorica Marjetka Popovski,
Miro Markežič v vlogi Tita in ansambel Nostalgija. III

KMETIJSKA TRŽNICA 2010
ŽABOVCA, 25. 9. in 26. 9. 2010
Prireditev Kmetijska tržnica bo
tudi letos potekala zadnji vikend
v septembru. Letošnja vodilna
tematika prireditve so zelišča.

vabita
na prireditve ob praznovanju

63. obletnice

priključitve Primorske
matični domovini
in 65. obletnice konca
druge svetovne vojne
Program prireditev

17. september 2010: Dom na Vidmu ob 17.00 uri
		
»Na svoji zemlji«
		
otvoritev razstave in projekcija
		
filmskih obzornikov
Oba dneva bo na ogled preko 50 stojnic s kmetijskimi pridelki in izdelki, razstavljena pa bo tudi kmetijska mehanizacija.

Sobota, 25. september 2010
V soboto bo po uradni otvoritvi, ki bo ob 11.00 uri,
sledil bogat program in številna predavanja na temo
zelišč, otroci se bodo zabavali v otroških delavnicah,
kulturni program s folkloro in gledališkimi predstavami pa se bo pričel ob 16.00 uri.
Nedelja, 26. september 2010
V nedeljo bo potekala razglasitev rezultatov regijskega ocenjevanja žganj in medu, v popoldanskem
spremljajočem programu pa bo od 16.00 ure dalje
potekalo tekmovanje harmonikašev ter nastop narodnozabavnih skupin. Na kmetiji Hribar bo potekal
v dopoldanskem času dan odprtih vrat.

SPOŠTOVANI UDELEŽENCI V PROMETU!

18. september 2010: Hrib svobode ob 11.00 uri
		
proslava
pozdravni nagovor:
		
slavnostni govornik:
		
		

Anton Šenkinc,
župan občine Il. Bistrica
Milan Kučan,
nekdanji predsednik
Republike Slovenije

V kulturnem programu, ki ga bo povezoval Franc
Gombač, bodo sodelovali:
		
		
		
		
		
		
		
		

- Ženski pevski zbor Kombinat
- združena zbora MoPZ Dragotin Kette in
zbor Slovenske vojske Il. Bistrica
- združena pihalna orkestra Ilirske Bistrice
in Glasbene šole Il. Bistrica
- folklorni skupini Tuščak in Gradina
- Janja Konestabo, Laura Zafred,
Igor Starc, Zoran Lupinc

AKTUALN O

Začelo se je novo šolsko leto. Na cesti bo veliko razposajenih šolarjev, zato bodite še bolj pozorni na
dogajanje na cesti in ob njej. Upoštevajte prometno
signalizacijo in prilagodite hitrost. Poskrbimo za varnost in srečo naših otrok, našo bodočnost!
Srečno in varno vožnjo Vam želi
občinski SPV Ilirska Bistrica.

BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Obvestilo imetnikom vozil
Kot smo vas že v julijski številki Bistriških odmevov obvestili, smo
zaradi racionalizacije poslovanja
opustili neobvezno vnaprejšnje obveščanje občanov o poteku veljavnosti javnih listin: osebne izkaznice,
potnega lista ter vozniškega in prometnega dovoljenja.
Zakon o varnosti cestnega prometa
(v nadaljevanju zakon) v 190. členu
in naslednjih določa, da smejo biti v
cestnem prometu le tista motorna
vozila, ki so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje ter so
označena s predpisanimi registrskimi
tablicami. Voznik, ki v cestnem prometu upravlja vozilo, ki ni registrirano
in nima veljavnega prometnega dovoljenja, stori prekršek, za katerega
je predpisana globa v višini 500 €.

O BČINSKI o dmevi

Vozilo se registrira ob predložitvi
naslednjih listin:
• dokaz o izvoru in lastništvu vozila
oz. posameznih naknadno vgrajenih delov,
• dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi – homologacija,
• dokaz o sklenjenem obveznem
zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
• dokazilo o tehnični brezhibnosti
vozila, ki ne sme biti starejše od
30 dni (razen za vozila, za katera
tehnični pregled ni obvezen - npr.
vozila, mlajša od 4 let ipd.) ter
• dokazilo o poravnani letni dajatvi
za uporabo vozil v cestnem prometu.
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Ob registraciji se izda prometno dovoljenje in ustrezno število registrskih tablic. Registracija in prometno
dovoljenje sta časovno omejena na
čas, v katerem so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji – večinoma je to
eno leto.
197. člen zakona določa primere, ko
mora lastnik odjaviti motorno vozilo
in hkrati z odjavo izročiti registrske
tablice.
Kot razlog za obvezno odjavo vozila
iz prometa je tudi potek veljavnosti prometnega dovoljenja za več
kot 30 dni. V kolikor lastnik niti v 15
dneh po prejemu poziva upravne
enote ne odjavi vozila, upravna
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

enota črta vozilo iz evidence registriranih vozil ter obvesti policijo, ki
odvzame registrske tablice.
Lastnik vozila, ki kljub pozivu upravne
enote ne izpolni odjavne obveznosti,
stori prekršek, za katerega je predpisana globa v višini 160 €.
V letošnjem letu opažamo porast
števila poslanih pozivov k odjavi vozil zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja nad 30 dni. Leta
2008 je bilo poslanih 250 pozivov,
leta 2009 – 280 pozivov, v prvih sedmih mesecih letošnjega leta pa že
250 pozivov.
Bodimo odgovorni udeleženci v
cestnem prometu, poskrbimo za
lastno varnost in varnost drugih
udeležencev tudi z uporabo tehnično brezhibnih vozil, ki imajo
veljavno prometno dovoljenje.
Povzročitev prometne nesreče z
neregistriranim vozilom nima za
posledico le moralne ali kazenske
odgovornosti, pač pa tudi lahko
zelo hude materialne posledice.
Poskrbimo za pravočasno podaljšanje registracije naših vozil.

Nove določbe za
voznika začetnika
Obveščamo vas, da so 13. 8. 2010
začele veljati določbe 140. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 UPB5, 58/09 in 36/10; v nadaljevanju:
ZVCP-1), ki opredeljujejo vsebinsko
področje voznika začetnika. Določbe
v prvem odstavku citiranega člena
opredeljujejo naslednje:
• voznik začetnik, ki ima v Republiki
Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji
opravil vozniški izpit in pridobil
vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije A2 ali
A ali B in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je skladno s tem zakonom pridobil slovensko vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorije A ali B na osnovi
veljavnega vozniškega dovoljenja,
izdanega v tujini, če je od izdaje
tega vozniškega dovoljenja minilo
manj kot leto dni in v državi, kjer
je pridobil vozniško dovoljenje, ni
opravil programa za voznika zače-

tnika, mora opraviti program dodatnega usposabljanja;
• vozniku začetniku se ob izdaji
vozniškega dovoljenja izda tudi
karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja
voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.
V zvezi z navedeno zakonsko določbo, podajamo naslednje pojasnilo:
1. Kandidatom za voznike motornih
vozil kategorije A2 ali A ali B, ki so
opravili vozniški izpit in pridobili vozniško dovoljenje pred uveljavitvijo
citiranih določb 140. člena ZVCP-1
(to je vključno do 12. 8. 2010), se
bo vozniško dovoljenje podaljšalo
brez opravljenega programa za voznika začetnika.
2. Kandidatom za voznike motornih
vozil kategorije A2 ali A ali B, ki so
pridobili vozniško dovoljenje pred
uveljavitvijo citiranih določb 140.
člena ZVCP-1 (to je vključno do 12.
8. 2010), po tem terminu pa bodo
pridobili še vozniško dovoljenje
druge kategorije (A2 ali A ali B), se
kasneje, ob podaljšanju vozniškega
dovoljenja, ne bo zahtevalo predložitve potrdila o opravljenem programu.
3. Vsem ostalim kandidatom za voznike, ne glede na to ali so opravili
vozniški izpit pred uveljavitvijo citiranih določb ali ne, se vozniško
dovoljenje, vključno od 13. 8. 2010
dalje, izda po določbah 140. člena
ZVCP-1.
To pomeni, da se bo ob izdaji vozniškega dovoljenja izdalo tudi karton
voznika začetnika za spremljanje
njegovega dodatnega usposabljanja. Ob podaljšanju vozniškega dovoljenja bo voznik, med ostalimi
pogoji za podaljšanje, moral predložiti tudi potrdilo o opravljenem
programu dodatnega usposabljanja
za voznika začetnika, ki bo vseboval
vožnjo odličnosti, vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa.
Več informacij lahko dobite neposredno na upravni enoti ali na naši
spletni strani: www.upravneenote.
gov.si/ilirska_bistrica/ ali na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve: www.mnz.gov.si/.III

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka o glasilu Občine Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 14/08) je uredniški odbor glasila Bistriški odmevi na svoji seji, dne 184.87.201008, določil
naslednja

PRAVILA

O IZRABI ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV ŽUPANSKIH
KANDIDATOV IN NJIHOVIH PROGRAMOV TER PREDSTAVITEV LIST
IN STRANK NA LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010
1. člen
V glasilu Bistriški odmevi bo vsem organizatorjem
volilne kampanje zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.

2. člen
Brezplačno objavo bomo omogočili glede na obseg
glasila, število kandidatov za župana ter število list in
strank za občinski svet v 29. številki glasila Bistriški odmevi, ki bo izšla predvidoma 30. septembra 2010, v naslednjem obsegu:
kandidati za župana ter liste in stranke s kandidati
za občinski svet imajo za predstavitev na voljo polovico časopisne strani.
Poslano besedilo mora biti v formatu Word, ilustrativno gradivo pa v JPG- ali PDF-obliki.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje naj lektorirana gradiva oz. predstavitvena besedila dostavijo po elektronski pošti na naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si ali
na CD-ju na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Uredništvo

Bistriških odmevov, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, do 20. septembra 2010 do 12. ure.

4. člen
Vrstni red predstavitev v glasilu bo določen z javnim
žrebom, ki ga bo opravil uredniški odbor glasila 21.
septembra 2010 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu).

5. člen
V skladu z Odlokom o glasilu Občine Ilirska Bistrica
bo uredništvo objavilo tudi dodatne prispevke organizatorjev volilne kampanje, ki presegajo določen brezplačni prostor, s pogojem plačila po veljavnem ceniku
za oglase, vendar največ do zapolnitve prostora, namenjenega oglasom (10 odstotkov skupnega obsega časopisnih strani). Posamezen kandidat, stranka ali lista
lahko zakupi največ polovico časopisne strani.
Katja Kirn,
odgovorna urednica

Nastop folklorne skupine Gradina na tradicionalnem srečanju „Na meji brez
meje“, ki je letos potekalo v Klani

Tradicionalno srečanje prebivalcev treh obmejnih občin, Ilirske Bistrice,
Klane in Matulji, »Na meji brez meje« je letos po enoletnem premoru potekalo v Klani na Hrvaškem.
Namen srečanja, ki se je letos odvilo že petič zapored, je druženje in krepitev
stoletja starih vezi med prebivalci ob tem delu slovensko-hrvaške meje, ki se
tudi po osamosvojitvi Slovenije in vzpostavitvi schengenske meje niso nikoli

povsem pretrgale. Eden od ciljev
vsakoletnega srečanja je namreč
tudi »mehčanje« meje, ki je močno
zarezala v družbeno in gospodarsko
življenje prebivalcev ob meji.
Gostitelji prireditve, Občina Klana,
so v nedeljo, 22. avgusta, pripravili bogat kulturni, športni in družabni program, ki so ga združili s
praznovanjem občinskega praznika
sv. Roka. V šprtnem delu prireditve
so se pomerili balinarji iz vseh treh
občin, obiskovalci pa so se lahko
udeležili tudi kolesarjenja in malega
nogometa, v kulturnem programu
pa so nastopili KUD Učka Matulji,
folklorna skupina Gradina iz Ilirske
Bistrice in pevski zbor Matko Laginja
iz Klane. Srečanje se je nadaljevalo v
ponedeljek, 23. avgusta, ko je potekala okrogla miza na temo varovanja
okolja, na kateri so sodelovali župani
vseh treh občin – ilirskobistriški župan Anton Šenkinc, načelnik občine
Klana Matija Laginja in načelnik občine Matulji Mario Ćiković. III
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SREČANJE »NA MEJI BREZ MEJE« LETOS V KLANI
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NAJBOLJŠI MLEČNI IZDELKI KRASA IN BRKINOV
V okviru projekta »Povežimo
kmečke tržnice ob meji« so LAS
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom iz Il. Bistrice, LAS Krasa in Brkinov iz Sežane ter LAS Kras iz Trsta skupaj s
Slovensko kmečko zvezo iz Trsta,
ki sodelujejo pri omenjenem projektu, na prazniku sv. Roka v Nabrežini izpeljali prvo ocenjevanje
kmetijskih izdelkov, in sicer mlečnih izdelkov Krasa in Brkinov. V nadaljevanju projekta pa bo izvedeno
še ocenjevanje žganj in likerjev ter
ocenjevanje mesnin.

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Ocenjevanje mlečnih izdelkov Krasa
in Brkinov je potekalo v četrtek, 12.
avgusta, ko so v prostorih Kmetijsko
svetovalne službe Sežana sprejeli in
ocenili vzorce mlečnih izdelkov. Izvajalec ocenjevanja je bilo Društvo turizma na kmetijah Fraska iz Sežane,
ki je imenovalo tričlansko komisijo,
ki so jo sestavljali Davorin Koren,
Marta Koruza in Evgen Grželj. Ta je
ocenila 20 vzorcev enajstih proizvajalcev z obeh strani meje in določila
prejemnike 4 zlatih, 8 srebrnih in
enega bronastega priznanja.
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Najboljše ocenjenim izdelkom so
priznanja za kakovost slovesno podelili zvečer na prireditvi ob prazniku sv. Roka v Nabrežini (Italija),
v kleti Martina Petelina. Navzoče
sta nagovorila župan Občine Devin
- Nabrežina Giorgio Riet, ki je tudi
podelil priznanja, ter predsednik
LAS Kras in Slovenske kmečke zveze
iz Trsta Franc Fabec. O poteku ocenjevanja proizvodov je spregovoril
Srečko Horvat, predstavnik Društva
Fraska, ki je izvajalo ocenjevanje.
Zlato priznanje so prejeli: Lenard
Vidali iz Bazovice za poltrdi sir iz
kravjega mleka, Andrej Penko iz
Petelinj za albuminsko skuto iz kravjega mleka, Mojca Brožič iz Jablanice za albuminsko ovčjo skuto in
Matjaž Žerjal iz Tomaja za jogurt iz
kozjega mleka.
Srebrno priznanje so prejeli: Andrej
Penko iz Petelinj za poltrdi sveži sir z
zelišči iz kravjega mleka in za poltrdi
sveži sir z orehi iz kravjega mleka, Sidonja Radetič iz Medje vasi, Devin
- Nabrežina, za poltrdi sir iz kravjega
mleka, Veterinarska Fakulteta, CSR
Vremščica, Gabrče, za poltrdi ovčji
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sir, Franjo Penko iz Gornje Bitnje za
poltrdi ovčji sir, družinska kmetija
Štemberger iz Vrbice za sveži kozji
sir in Matjaž Žerjal iz Tomaja za albuminsko kozjo skuto in za poltrdi
kozji sir.
Bronasto priznanje je prejela Sonja
Pirc iz Cerovelj, Devin, za kačoto
(mladi sir) s koromačem iz ovčjega
mleka. Ostali proizvajalci so dobili
priznanja za sodelovanje.
Po podelitvi in krajšem kulturnem
programu je sledila degustacija
ocenjenih mlečnih izdelkov Krasa
in Brkinov, obiskovalci večdnevne
prireditve praznika sv. Roka pa so izdelke nekaterih proizvajalcev lahko

poskusili in kupili tudi na stojnicah
na osrednjem trgu v Nabrežini.
Namen projekta »Povežimo kmečke
tržnice ob meji«, ki se izvaja v okviru
programa Leader in ga poleg naštetih občin sofinancira tudi Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja,
je povezati ponudnike na tržnicah
z obeh strani slovensko-italijanske
meje na področju Krasa in Brkinov.
Projekt se bo nadaljeval z aktivnostmi na Kmetijski tržnici v Ilirski
Bistrici med 25. in 26. septembrom,
kjer bo poleg sodelovanja ponudnikov na stojnicah izpeljano tudi ocenjevanje žganj in likerjev Krasa in
Brkinov. III

SKZ V SKRBI ZA SLOVENSKEGA KMETA
Na sestanku Slovenske kmečke
zveze (SKZ), ki je potekal avgusta
v Hruševlju, so člani razpravljali o
stanju primorskega in slovenskega
kmetijstva.
Sestanka so se udeležili Vitomir
Bric, Metod Štrancar, Klemen Šavli, Tonjo Janežič, Branko Strgar in
Milivoj Božeglav, ki so se strinjali,
da je kmetijstvo v najhujši krizi po
osamosvojitvi Slovenije in nanizali
nekaj najbolj perečih problemov na
Primorskem; od nizke cene mleka in
grozdja, nižanja že tako nizkih cen
govejega mesa do finančnih in organizacijskih težav zadrug in problematike neizplačevanj subvencij, pa
tudi, kar je morda najbolj žalostno,
slabega ugleda kmetov in kmetijstva

v družbi. V razpravi so nanizali nekaj
konkretnih predlogov in ukrepov za
izboljšanje stanja, predvsem pa poudarili, da je treba vztrajati pri delu
kljub začetnim morebitnim neuspehom in slabemu stanju v kmetijstvu.
Rezultat razprave je bilo kar nekaj
sklepov, med drugim tudi to, da se
po lokalnih volitvah ponovno sestanejo v celotni zasedbi in opredelijo program dela, ki bo temeljil na
statusu družinske kmetije. Še prej
pa bodo aktivno nastopali v predvolilnem času ter si medsebojno
obveščali in pomagali, pri čemer
pričakujejo podporo vrha SLS in ponovno organiziranje SKZ po vsej Sloveniji. III Tonjo Janežič

MLAKE 2010
V soboto, 14. avgusta, je na Mali
Bukovici Društvo rejcev hladnokrvnih konj Furman v sodelovanju z
ostalimi akterji in sponzorji organiziralo tretje, že tradicionalno, tekmovanje v spretnostnem jahanju
»Mlake 2010«, ki je potekalo na
travnati parceli, imenovani Mlake.

Letos se je prijavilo enajst udeležencev različnih starostnih skupin,
večinoma doma iz Ilirske Bistrice
in njene okolice. Vsi konji so morali
opraviti testiranje za IAK-bolezen, tj.
virusno okužbo kopitarjev. V predtekmovanju so tekmovalce razdelili
v dve ekipi, ki so v parih na dveh
enakih progah z devetimi ovirami
generacijsko različnim obiskovalcem
pokazali svoje hitrostne in spretnostne veščine. O kočljivih situacijah
je odločala sodniška ekipa, v naslednji, tekmovalni krog pa so se iz
vsake skupine uvrstili trije najboljši.
Med njimi so prva tri mesta osvojili
naslednji: Borut Delost, ki je domov
prinesel pokal za prvo mesto, drugo
je s pomočjo mlade žrebičke osvojila
Barbara Jolič, na tretje pa se je uvrstil Matjaž Krebelj. Ostalim tekmovalcem so bile podeljene praktične
nagrade za sodelovanje.
Misel na slabo vreme so obiskovalci
odgnali s popestritvijo programa – z
vleko vrvi, konjskimi stavami, katerih glavna nagrada je bila samokolnica, lopata in grablje, ter z oceno
teže pršuta, ki ga je na koncu prejel
obiskovalec z najboljšim približkom.
Družabni dogodek se je pričel ob
14. uri, zaključil pa se je s prijetnim
glasbenim vložkom Jana Mikuletiča
in Damjana Brnetiča na harmoniki,
Gregorja Volka na kitari ter Tonija
Novaka na trobenti.
Organizatorji se za sodelovanje za-

Tekmovalca iz nasprotnih ekip sta se pomerila na enakovredni progi

hvaljujejo številnim sponzorjem, vaški mladini, starejšim, že izkušenim
vaščanom in vsem ostalim, ki so na
kakršen koli način pripomogli k re-

alizaciji vseh ciljev; upamo, da bo z
njihovo podporo tudi naslednje leto
program ravno tako pester in kakovostno izpeljan. III Rok Smrdelj

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

ODKUP ŽIVINE

Informacije: g. Janko ŠIRAJ, tel.št.: 031-333-409

Kozarci za vlaganje

+ pokrovèki

PESTER
IZBOR

Bogata
ponudba veder
za hrambo in
kisanje
AKCIJA - toèenega vina

Dornberško belo

Akcija podaljšana do 30.09.2010 oz. do razprodaje zalog. vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.
Minister za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

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

Slike so simbolne.

1,05 €/L
LEPO
VABLJENI!
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odmevi i z naši h krajev

Tekmovanje je pred dvema letoma
na isti lokaciji prvič organiziral Ivan
Amon, takratni veterinar na Ilirskobistriškem, sicer letošnji častni gost
prireditve in povezovalec programa.
Lani je vodilne niti predal nadobudnemu podmladku z Male Bukovice;
Alešu Batisti, Mateju Lakoti in Janu
Mikuletiču, ki so z letošnjim delom
potrdili prizadevajoče nadaljevanje
tradicije.
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PESTRO NA SHODU V PODGRAJAH
Tudi letos smo Podgrajci stopili skupaj in v nedeljo, 18. 7., ponovno pripravili izvrstno zabavo v osrčju naše
vasi. Letošnje priprave so bile zelo
intenzivne, saj smo želeli preseči
lanski dogodek. In smo tudi ga. Celotna ekipa je dihala in živela za ta
dan. Mnogi vaščani so nas presenetili, ko so z denarnim ali drugačnim
prispevkom podprli naša prizadevanja. Iskrena hvala! Sami pa smo se
pognali v lov za nagrade za srečelov
ter številne rekvizite, ki smo jih potrebovali za pripravo prizorišča. Pridno smo delali, se družili, zabavali
in kalili javni red in mir že v petek in
soboto in bili več kot le pripravljeni
za nedeljsko dogajanje.
Z budnico smo poskrbeli, da se je
dan kljub črnim oblakom začel veselo. V ta namen smo pripravili in
okrasili voz, ki je v spremstvu pesmi
in dobre volje vabil na pestro dogajanje na Rantah. In potem… Ljudje
so prihajali od svete maše in preprosto so se morali ustaviti. Na Rantah jih je pričakal oder, ki se je šibil
pod težo domačih mojstrov glasbe.
Mnogi so veselo pregledovali nagrade, ki so jih dobili na resnično
bogatem srečelovu. Sproščeno kramljanje, glasba, ples in razposajeno
vzdušje so kar zahtevali, da se je po
kosilu treba vrniti.
Cel dan se je razlegala vesela pesem,

popoldan je bilo poskrbljeno tudi za
brezplačno zabavo za otroke, odvijale so se razne športne igre, prazne
želodčke smo okrepčali z golažem.
Proti večeru je domače muzikante
zamenjal ansambel Biseri, kasneje
pa so na oder stopili domači Ventilčki, ki so poskrbeli, da se je zabava
zavlekla dolgo v noč.
Zadovoljni smo, da nam je ponovno
uspelo prebuditi našo zaspanko,
hkrati pa nas različne dobronamerne sugestije ženejo naprej in
tako že pridno kujemo načrte za nov
podvig v naslednjem letu.

odmevi i z naši h krajev

Mednarodno srečanje motoristov
ILIRSKA BISTRICA
3., 4. in 5. september 2010
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Moto klub FEISTRITZ prireja prvi vikend v septembru že 11. mednarodno srečanje
motoristov, ki se bo odvijalo na že ustaljeni lokaciji v Vrbici.
Vabimo vse motoriste, vse ljubitelje motorjev in ljudi, željne zabave, da se nam
pridružijo v petek, soboto in nedeljo – 3., 4. in 5. septembra.
Vse dni bo poskrbljeno za hrano in pijačo, dobro zabavo, glasbo, igre …
Še posebej vabimo motoriste na panoramsko vožnjo, ki bo v soboto ob 17.00.
Tako v petek kot v soboto se nam bodo predstavile rock in metal skupine, v soboto
zvečer nas bo zabavala legendarna rock zasedba iz nekdanjega jugoslovanskega
prostora

DIVLJE JAGODE.

Lepo vabljeni!

Moto klub FEISTRITZ
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli in prispevali k realizaciji
shoda. Posebna zahvala gre vsem
sosedom, ki ste odstopili svoje prostore in več dni slabše spali. Iskreno
se zahvaljujemo tudi sponzorjem, ki
so omogočili srečelov:

Krajevna skupnost Zabiče, Zavarovalnica Triglav-PE Postojna, Optika Primc,
LMM Profesional Boštjan Maljevac,
Gostilna Videm Sušak, Bar Kočanija Trpčane, Robis bar Novokračine, Oranž Bar
Il. Bistirca, Miranda bar Selce, Pri-Val,
Planet Mi3, Zidarstvo Boštjan Fabec,
Zidarstvo Žilj, Zidarstvo Grlj, Zidarstvo
Alojz Rutar, Vopex, Kalister, Zavarovalno
zastopništvo David Poklar, Trgovina Sara
Keuc,Burek Pivka, Pizzeria Kudra, JP Komunala Ilirska Bistrica, Pekarna Đemo
pek, Trgovina Silver mode, Tomažič
Milan-mlekomat, Cvetličarna Margita,
Čevljar Toni, Parfumerija Jelka, Sladki
bar, Šuštar Majda, Romana Jagodnik,
Tone Sedmak, Baumit Sežana, Kmetija
Dujc, Cvetličarna Polona, Brigita Matko,
Gostilna Zemonska Vaga, Avtoshop,
Gradbeni material Iskra Miro, Gostilna
in picerija Jovica, Tuš Ilirska Bistrica, SIB
inštalacije, Trgovina Mavrica, Avtopralnica Koren, Okrepčevalnica Petrol Ilirska
Bistrica, Avtoprevozništvo Žgur Matej,
Terra Sežana, Gostilna Danilo, Cvetličarna Rosa, Vzajemna, Frizerski salon
Nives, TIB storitve, Maestro, Irbis, Sadje
in zelenjava Bonita,Gostilna Morski konjiček, Keramičarstvo Peter Sedmak,
Ernest Boštjančič, Pizzeria Zala, Grama
GS, TS Jaksetič, Džedo Marmi , Allegro
Bar, Farma Zabiče, Družinska kmetija
Štembergar Vrbica,Elektro Skok, Pizzeria
Coccolo, Daibo Podgrad, Elita Sežana,
Frizestvo Fani, Gostilna Pod gradom,
Planet Tuš Koper, Trgovina Orjent, Spar
Ilirska Bistrica. III Organizacijski od-

bor

VESTI IZ KINOLOŠKEGA DRUŠTVA

nje nabirali v treh skupinah. Tečaje
sva vodila Kristina Kožman in Marko
Šenkinc. Spomladansko sezono smo
želeli zaključiti z vsakoletnim članskim druženjem. Žal nam jo je zagodlo vreme tako, da smo druženje
prestavili na poznejši čas.
Tudi v jesenskem obdobju bomo
v Kinološkem društvu organizirali
tečaj vzgoje in šolanja psov. V dobi
odraščanja pes oblikuje svoj karakter, ki je lahko toleranten do drugih
psov in domačih živali, ki zaupa ljudem in ni agresiven. Lahko pa zaradi
napačne vzgoje postane težko obvladljiv ali celo agresiven do lastnika
in članov družine. Naloge društva so
v v prvi vrsti aktivnosti, da bi čim več
lastnikov psov pridobilo osnovno
znanje za vzgojo psov in obnašanja
v urbanem okolju. Ena od teh de-

Bistrški skavti aktivni čez poletje
Kot vsako leto smo tudi letošnje poletje skavti iz Ilirske Bistrice preživeli
dejavno, pestro in predvsem napozabno.
Izvidniki in vodnice (od 11 do 16 let)
so se naučili izdelovati loke, kuhati
na ognju, postavljati zgradbe, prehoditi Pot preživetja, ki je vedno
polna iznajdljivosti, različnih trikov
in krikov in seveda smeha.
Vsako noč so pazljivo branili tabor
in taborno zastavo. Pa tudi pazljivost ni vedno dovolj. Tretjo noč so
nočno igro Kraja zastave uspešno
izvedli starejši soskavti – klanovci.
Le-ti (od 17 let dalje) so, poleg skrbi
za budnost vodnic in izvidnikov, letošnji čas svojega, sicer potovalnega
tabora (hoja/kolo, nahrbtnik, 7 dni,
7 prenočiš, 7 novih destinacij, dru-

javnosti so tudi tečaji. Ko vodnik in
pes obiskujeta tečaj, se med njima
navadno vzpostavi pravilna relacija,
kjer postane vodnik vodja psu in ne
obratno. Jesenski tečaj se bo pričel
v nedeljo, 5. 9. 2010, ob 9. uri na
vadbišču na Črnih njivah. Na prvi
sestanek pridite brez psov, ker bo
srečanje informativne narave. Vse
informacije o poteku šolanja, vpisu
in pogojih lahko dobite na tel. številki 041 714 386.
Če bo zanimanje, bi v drušvu organizirali druženje tudi za lastnike starejših psov, ki so že obiskovali tečaje
v našem društvu. Osnovni namen bi
bil druženje tako lastnikov kot psov,
ob tem pa bi se naučili kaj novega
ali mogoče rešili kakšen problemček
ipd. III Marko Šenkinc

ženje, pot in pomoč sočloveku ipd.)
namenili obnovi skavtske sobe.
Tudi voditelji, kot vsako leto, nismo
počivali. Poleg taborov s svojimi
skavti smo pomagali tudi pri vodenju izobraževanj na državni ravni
(kjer so bili z udeležbo pridni tudi
nekateri klanovci), ta pogumni pa
smo se udeležili tudi taborne šole
pravega preživetja v naravi v Kočevskem Rogu.
Takole na kratko. Več o poletnih in
seveda tudi drugih dogodivščinah
na http://ilirska-bistrica1.skavt.net/
blog/ ali pa povprašajte kakšnega
našega skavta.
Narava, druženje, iznajdljivost, akcija ... PRIDRUŽI se nam! Pričakujemo te 10. septembra ob 17. uri v
župnišču (v naši novi skavtski sobi).
Kontakt: 031/246-836 (Helena). III
Bistriški skavti
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010
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Poletna vročina je popustila, dopusti so se iztekli in ponovno je prišel
čas druženj z našimi kosmatinci na
vadbišču Črne njive. V spomladanskem obdobju našega delovanja se
je nanizalo kar nekaj dogodkov.
Ena od nalog, ki smo si jo zastavili
na občnem zboru društva, je bila
včlanitev društva v Kinološko zvezo
Slovenije. To nam je v mesecu aprilu
tudi uspelo. Ker so bili pristopni
stroški precej visoki, so nam priskočili na pomoč naši donatorji. Tako bi
se ob tej priložnosti zahvalil za donacije županu Občine Ilirska Bistrica
Antonu Šenkincu ter podjetjem INVOP, d.o.o. Ljubljana, Avto Martinčič, d.o.o., Banka Koper, d.d., EML
Stadler, d.o.o., Jadran Maurič, s.p.,
Oskar Bajc, s.p., Plama-pur, d.d. , Liburnia, d.o.o., in Treda, d.o.o.
V mesecu juniju smo sodelovali pri
prireditvi HOW SHOW, ki jo je organiziral Klub študentov Ilirska Bistrica in skupina Pes – moj prijatelj.
Predstavili smo delovanje društva
in oblike delovanja društva, preko
katerih želimo privzgojiti odnos do
psov in preprečiti neželjena nasilja
oz. neprijetne situacije, ki pri odnosu med psom in človekom lahko
nastanejo.
Konec meseca junija smo zaključili
spomladanske tečaje vzgoje in šolanja psov. Tečajev se je udeležilo 20
psov z njihovimi vodniki, ki so zna-
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HUJE V ZNAMENJU SHODA IN BALINANJA
V soboto, 7. avgusta, se je v okviru shoda
v Hujah odvijal tretji tradicionalni turnir
v balinanju. Letos so zaradi velikega zanimanja dvojice zamenjale trojke. Turnirja
se je kljub temu udeležilo rekordno število ekip. Prijavilo se je 16 ekip iz različnih
brkinskih krajev. Ekipe so balinale v Hujah
ter v Javorju, Obrovu in Gradišču.
V finalu je ekipa Kosez premagala domačo
ekipo iz Huj ter si z rezultatom 13 : 5 zagotovila prvo mesto. V tekmi za tretje mesto
je ekipa Javorja premagala ekipo Brkini.
Vrstni red po končanem tekmovanju je bil
sledeč:
1. Koseze (Koren, Jagodnik, Mizgur)
2. Huje (Zadnik, A. Bubnič, M. Bubnič)
3. Javorje (Maslo, Urh, Z. Valenčič, M. Valenčič)
4. Brkini (Frank, Kljun, Konestabo, Kocjančič)
Po končanem tekmovanju se je veselje nadaljevalo do jutranjh ur z ansamblom Ku
adn. V nedeljo, 8. avgusta, so se zbrani po
maši lahko zavrteli na prvem plesu z do-

mačimi muzikanti. Zvečer pa so zopet zaigrali fantje iz skupine Ku adn.
Za ponedeljkov večer pa so domačini na shod povabili mlado skupino
fantov pod imenom Voki toki.
V upanju, da se naslednje leto zopet snidemo, se ŠKD Studenec Huje
zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji balinarskega
turnirja in vaškega shoda. III Boštjan Zadnik

odmevi i z naši h krajev

KAKO NEIZMERNO LEPO JE RUŠEVSKO POLETJE
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V vročih dneh letošnjega poletja so
Ruševci spletli kar dobro prepleteno
mrežo novih prijateljstev. Najprej
so se s tem ukvarjali na državnem
mnogoboju. To je tekmovanje za tabornike iz vse Slovenije, ki je letos
potekalo 24.–26. 6. v Gorenju nad
Zrečami. Tega se je udeležilo 7 ruševskih ekip, ki so nestrpno pričakovale
sto in eno nepozabno dogodivščino
med 3-dnevnim bivanjem v naravi
– in res, imeli so se nepopisno lepo,
povrh vsega pa so dosegli same pohvale vredne rezultate.
Takoj zatem, v nedeljo, 27. 6., je bil
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

prirejen piknik s
starši, ki je potekal pri taborniški
koči v Črnem dolu.
Poskrbljeno je bilo
za kosilo in kratek
čas, namreč člani
so predstavili naučene taborniške
veščine in znanja,
v nekaterih pa so
se lahko pomerili
tudi starši in spremljevalci sami. Bilo
je res enkratno!
Potem so vsi že težko pričakovali …
TABORJENJE! Letos je trajalo 11 dni
(6.–16. julij), potekalo pa je s Koprčani v Podvolovljeku blizu Logarske
doline. Tu se je našel pravi naslov za
vse tabornike, ki si želijo izkusiti resnično taborniško življenje, namreč
– kar tako desetkrat prenočiti v šotoru, obdanem z naravo, ni kar tako.
Kaj šele pripravljanje vsega potrebnega za udobno preživljanje časa
na sicer krasnem odmaknjenem
kraju ... To je res pravo doživetje!
Pa tudi to jim še ni bilo dovolj, kajti
poleti so se nekateri GG-ji in PP-ji

odpravili na jamboree (mednarodni
zlet), kjer so spet neznansko uživali
še 11 dni pri sosedih Madžarih. Da
so se imeli res neverjetno noro, potrjuje dejstvo, da si prav nihče še ni
želel domov, in mnoga prijateljstva,
ki jih zlahka ne gre pozabiti.
Ampak tudi to še ni vse! Letos so
Ruševci spet pripravili serijo rodovih kratkih majic, ki so na voljo
v praktično vseh velikostih, in pa
serijo dolgih majic, katerih velikosti so primerne za malce večje.
Trenutno na ruševski strani življenja
potekajo izobraževanja, da bodo v
novo šolsko leto stopili še bolj pripravljeni na vse (če je to sploh mogoče). Že prvi vikend septembra RSR
organizira vseslovenski »TOTeM«
(taborniško odbojkarsko tekmovanje na mivki), na katerega ste vabljeni prav vsi – pa čeprav gledalci
in navijači. Kakorkoli že, pestro dogajanje lahko redno spremljate tudi
preko spletne strani rusevci.si, ki je
sveže prepleskana že pripravljena
na vaš ogled.
Lep taborniški pozdrav! III Brača
Mršnik, RSR

Ansambel Osminka v Ameriki

V mesecu juniju se je Ansambel
OSMINKA odpravil na turnejo po
Združenih državah Amerike, kjer je
gostoval pri tamkajšnjih izseljencih.
Prijetnemu letu in pristanku v Chicagu je sledilo 21 radostnih, veselih,
srečnih in nepozabnih dni, ki so za
družbo enajstih popotnikov minili
prehitro.
Največ smo se potepali po mestu
Cleveland, kjer je tudi največ Slovencev in kjer smo tudi največkrat

poprijeli za svoje inštrumente. Seveda pa smo med drugim igrali še v
mestu Detroit in Pittsburg - Pensilvania. Koncerti, ki smo jih odigrali v
tamkašnjih klubih, so bili nekaj nepozabnega, čudovitega in polnega
čustev, prav tako ljudje – Slovenci, ki
so nas z obema rokama sprejeli, kot
da nas poznajo že vrsto let, za kar se
jim lepo zahvaljujemo!
Igrali smo tudi na poroki slovenskega para, ki je bila nekaj poseb-

nega. Zabavali smo okrog 500 svatov
in vzdušje je bilo enkratno.
Vsako leto v ZDA gostujejo različni
ansambli, pevski zbori ali folklorne
skupine iz Slovenije in tudi tokrat
so se tamkaj potepali skupina Atomik Harmonik ter fantje in dekleta
iz društva ljubiteljev harmonike Godič.
Prosti čas smo čez lužo izkoristili za
ogled turistično zanimivih krajev,
kot so: Polka Hall of Fame (edini
muzej polke na svetu), Rock ‘n’ Roll
Hall Of Fame, Niagara falls itd.
Seveda pa ni minil večer, da ne bi
poprijeli za svoja glasbila ter zaigrali
in zapeli v družbi gostiteljev, v slovenskih gostilnah ali pa kar tako, na
ulici. VEDNO V DRUŽBI GOSTOLJUBNIH LJUDI!
Zaključimo lahko s tem, da je bilo
res edinstveno doživetje, ki si ga želi
vsak mladi ansambel. Dobili smo
nova poznanstva, pohvale ter si razširili obzorja. Seveda nam je vse to
skupaj v čast in dodatna motivacija
za delo v prihodnosti.
Več o turneji po ZDA si lahko tudi
ogledate na naših spletnih straneh
www.ansambel-osminka.net. III Ansambel osminka

V nedeljo, 8. 8. 2010, smo se člani
vokalno-inštrumentalne
skupine
Kerglci izpod Ahca povzpeli na
Snežnik. S seboj smo prinesli tudi
svoje značilne inštrumente in razveselili obiskovalce primorskega
očaka. Bilo je živo, zabavno, veselo
in nepozabno. Kerglci smo tokrat
ponovili lanskoletni vzpon, ko smo
igrali v čast oskrbnikoma planinske
koče, zakoncema Škobrne, ki sta takrat praznovala rojstna dneva. Lani
sta Janja in Slavko skupaj naštela
100 let. Letos jih je bilo 102. Člani
skupine smo se odločili, da bomo
tradicijo vzdrževali tudi v bodoče,
torej vsako drugo nedeljo v mesecu
avgustu bomo muzicirali na najvišji
primorski gori. In kdo smo bili junaki
tega nepozabnega dogodka – naj
nas na kratko predstavim: neformalni vodja ansambla Bojan Dovgan
- Gršče starejši s harmoniko, Stano
Samsa – vokal in bučna trobenta,
Jože Baša – vokal in ritem grablje,
Stanko Baričič - Vrtnar - vokal in

lončeni bas, Janko Ferlež na bobnu
s činelo, Nadja Čebokli s harmoniko
in, moja malenkost, Zlatan Kovačevič – vokal, bučna trobenta in bariton. Tokrat je na Snežniku zaradi

zdravstvenih težav manjkal Cvetko
Prosen (šoubajs). Veselje se je ob
povratku v dolino nadaljevalo še
pred planinskim domom na Sviščakih vse do večernih ur. III Z. K.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

odmevi i z naši h krajev

KERGLCI IZPOD AHCA ZABAVALI PLANINCE
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VELIKI ŠMAREN NA SOZAH
Kot vsako leto smo se tudi letos na
Marijin praznik udeležili romarske
svete maše na Soze. Priljubljena romarska pot je edina v naši občini.
Vreme nam je služilo, mašno bogoslužje je bilo na prostem, udeležilo
se ga je veliko vernikov. Po stari
tradiciji na ta dan blagoslovijo zelenje in cvetje, ki ga je nabrala in v
šopke povezala članica KETŠD Alojzij Mihelčič. Omenjeno društvo je
pripravilo in sodelovalo v kratkem
kulturnem programu. Zaigrali so odlomek veseloigre »Veselo god godujemo«, nastalo izpod peresa gospe
Alenke Penko, in vernike nasmejali do solz. Zapeli so člani Brštulin
bande, domača muzikanta pa sta
raztegnila frajtonarici, mi pa smo se
lahkih nog zavrteli.
V imenu vaščanov Soz se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali,
da sta prireditev in sveta maša iz-

polnili svoj namen: da so se verniki
zadovoljni vračali v svoje domove.
Zahvala ne bo poimenska, ampak
skupna, vsak se lahko najde v njej
in velja toliko ali še več, kot če bi bil

imenovan poimensko, ker le skupno
sodelovanje pripelje do dobre izvedbe načrtovanega.
Nasvidenje do naslednjega velikega
šmarna! III Alenka Dolgan

MLADI JURČKI SREDI POLETJA
pesmijo »Spomin na poletno noč«. No, letos so pa
tam nastopali mladi Jurčki. Sama tematika pesmi
je bila po mojem mnenju zelo izvirna in mlademu
ansamblu primerna … čeprav ne avtobiografska,
kakor je pri meni pogosto v utečeni navadi.

POISKAL NEKOČ BOM TEBE

odmevi iz naših krajev

Veter pel je melodijo, bil je tih pomladni dan.
V stari skrinji belo pismo me zbudilo je iz sanj.
Ko v tišini čas obstal je, sem začutil utrip srca,
tisti hip se je končala te mladosti pravljica.
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Letošnje poletje je sonce žgalo in pripekalo kot za stavo! Zato
sem se malo med dopustom hladil v morju, malo pa vandral
naokoli po naši prelepi deželici Sloveniji ter občudoval nje lepote in prelesti. Brez klime bi šlo bolj težko.
Baje da imajo tudi naše gozdne užitne gobe rade bolj spomladanski ali jesenski vlažen in deževen čas, a sam sem imel
tokrat sredi avgustovske vročine res veliko srečo, da sem na
koroškem koncu naletel na prav velik kolobar mladih Jurčkov,
vmes pa še na eno prav simpatično mlado Lisičko. Seveda
tokrat ni šlo za zaresne užitne gobice, temveč za mlad in nadebuden ansambel Jurčki iz Horjula pri Vrhniki. Na festivalu
»Graška Gora poje in igra 2010« so izvajali moj valček z naslovom »Poiskal nekoč bom tebe«.
Na omenjeni festival me tudi drugače vežejo prav lepi spomini,
kajti tam je bil leta 2008 postavljen eden glavnih temeljev
moje prihodnje glasbene kariere z ansamblom Roka Žlindre in
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Gledal sam sem liste bele, solze svoje brisal z njih.
Vračal tja se med spomine, davno tebe več ni v njih.
Stare slike obledele, tam neznani so ljudje,
a premlad sem bil, da mati bi povedala mi vse.
Poiskal nekoč bom tebe, moja prava mamica,
in tedaj ti bom zaupal, kar zdaj nosim sred' srca.
Poiskal nekoč bom tebe, vse povedal brez besed.
Vem, bila si še premlada, in pred tabo celi svet.
Noč zaprla je vsa okna, Mesec tiho je zaspal.
Kdo bi vedel vse skrivnosti, ki jih čas ne bo izdal?
A nocoj je vse drugače, misli v dalje mi beže,
ko srce se le sprašuje, a kdaj spomniš se na me …
Festival je minil v prijetnem vzdušju, besedilo je
dobilo drugo nagrado, pot do doma je pa bila potem kar dolga …. III mv

NAJMLAJŠI BISTRIŠKI GASILCI NA TABORJENJU
Najmlajši člani PGD Ilirska Bistrica
smo bili tudi poleti, kljub šolskim
počitnicam, dejavni na različnih področjih. Ob zaključku krožka smo se
julija odpravili na taborjenje v Črni
dol, kjer smo združili prijetno s koristnim. Z gasilskimi igrami smo utrdili
svoje dosedanje znanje, na taboru
pa smo pridobivali tudi nova znanja
in tako opravili gasilske veščine preventivec, naravoslovec in bolničar.
Večere smo si popestrili s taborniškim ognjem, nočno stražo in družabnimi igrami, presenetili pa so nas
tudi gozdni obiskovalci.
V soboto smo se v hladnem in meglenem jutru vsi skupaj odpravili
proti Sviščakom in nato Snežniku.
Na cilj smo prispeli vsi, od najmlajšega do najstarejšega, in na vrhu ponosno razprostrli slovensko zastavo,
ki je bila naša spremljevalka vse dni.
Za nagrado smo lahko z vrha občudovali gamse na snežniških stenah,
opravili pa smo tudi gasilski krst
članov, ki so bili prvič na Snežniku.
Mlade gasilce so z veseljem sprejeli
tudi v koči na Snežniku, kjer so nas
prijazni oskrbniki postregli s planin-

skim čajem, za kar se jim najlepše
zahvaljujemo. Prav tako pa bi se
za izvedbo taborjenja radi zahvalili
Rodu snežniških ruševcev in vodstvu
PGD Ilirska Bistrica.
Po taborjenju pa je prišlo na vrsto
bolj resno delo. V začetku avgusta
se je ekipa mladincev PGD Ilirska
Bistrica udeležila tradicionalnega

tekmovanja v sosednji Hrvaški v organizaciji DVD Klana, konec avgusta
pa smo že začeli s pripravami na državno tekmovanje iz orientacije, ki
bo potekalo v okolici gradu Snežnik
ter na regijsko tekmovanje Društva
mladi gasilec, ki bo v Izoli. III PGD
Ilirska Bistrica

S tem izrekom smo se odpravili na
pot. Ne, nismo mislili tisto nadaljevanje s hrano, pač pa … naj si ga dobro ogleda.

Bistriški upokojenci smo junijski
obisk posvetili nekdanjemu, za naše
znane može pomembnemu političnemu, kulturnemu in izobraževal-

nemu središču – Dunaju. Koliko vezi,
znanstev, sledi in še česa je ostalo
v tem mestu in kako malo vemo o
vplivu naših rojakov na izgled in življenje tega kraja!
Osupljiva lepota Schönbrunna očara
vsakogar. Nismo ostali ravnodušni
ob odkritjih zgodovine dvorca in
njegovih prebivalcev, o dogodkih,
usodah in pričevanjih dokumentov,
podob, opreme in ne nazadnje pripovedi vodičke Gabrijele. Ne le dvorec, tudi park z vsemi čudesi nas je
prevzel.
Sledil je krožni ogled mesta z avtobusom po tako imenovanem zunanjem krogu in ogled središča mesta
ali notranji krog, ki smo ga opravili
peš. Preveč bi bilo našteti vse mogočne zgradbe, palače, cerkve, ulice
in trge, poimenovane po znanih
osebnostih ali dogodkih. Vse skupaj
pa je pustilo neizbrisen pečat mogočnosti naše nekdanje prestolnice.
Še obvezno slikanje pred veličastnim
parlamentom in odhod domov. III
F.G.
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KDOR GRE NA DUNAJ …
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In memoriam:

Prof. dr. TONE WRABER

»Jaz sem že osvojil vrh, na katerega
vi šele plezate, zato ne žalujte, moji
dragi, jaz sem svoje delo že dokončal!«
V začetku meseca julija, ko so planine tako zelo v cvetju, da so prof.
dr. Toneta Wraberja vedno znova
zvabile na svoje razcvetene gorske
livade, med ruševje in divje skale, je
njihov izjemni občudovalec in preučevalec sklenil svojo plodno življenjsko pot.
V ljubezni do gorskega cvetja je
vzgojil mnoge generacije študentov
Biotehnične fakultete Univerze v
Ljubljani. Vodil je nešteto botaničnih taborov in študijskih izletov po
slovenskih in tujih gorah. Posebno
so mu bile pri srcu prav primorske
gore in njihovo cvetje. Gotovo je bil
najboljši poznavalec prav primorske
gorske flore in o njej napisal številne
znanstvene razprave. Zato ni čudno,
da smo ga tudi domači planinci pogosto srečevali s študenti ali samega
na primorskih vršacih, posebno na
Snežniku. Mnogim nam je postal
tudi pravi planinski prijatelj in delil
z nami navezanost in ljubezen do
Snežnika in vsega, kar nam Snežnik
v izobilju nudi.

odmevi iz naših krajev

Prvič je prišel na Snežnik v skupini
dijakov ljubljanske klasične gimnazije pod vodstvom znamenitega prirodoslovca prof. Pavla Kunaverja,
ko so se davnega leta 1953 peš podali iz Ilirske Bistrice na Snežnik. Od
tedaj je ostal zvest tako snežniški
botaniki kot samemu Snežniku.
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Ne samo domači planinci, prav vsi
smo lahko hvaležni dr. Tonetu Wraberju za obsežno vedenje o rastlinstvu na Snežniku, ki ga je popisal v
mnogih prirodoslovnih časopisih
in knjigah. Posebej smo veseli njegovega študijskega opisa snežniške
flore v naši domači ediciji, v »Knjigi
o Snežniku«, kjer se je naslonil tudi
na raziskovalno delo svojega očeta
Maksa Wraberja in mnogih botanikov, ki so preučevali snežniško floro.
Enkratni fotografski posnetki snežniškega cvetja dr. Toneta Wraberja
ostajajo tudi na razglednicah, ki jih
je izdalo domače planinsko društvo
s skupnim naslovom »Snežniško
cvetje« in na številnih straneh slo-
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Dr. Tone Wraber 23. septembra 2000 na Novih krajšinah predstavlja botanične
posebnosti Snežnika. V ozadju ostanki prve planinske postojanke v slovenskih
gorah.

venskih in tujih botaničnih revij.
Dr. Tone Wraber se je vedno veselil
tudi drobnih uspehov našega domačega planinskega društva. Skupaj
smo naskakovali zasneženi in poledeneli Snežnik za marsikatero novo
leto. Z nami je bil na Snežniku in v
Črnem dolu, ko smo proslavili 90.
obletnico društva. Sledili smo njegovemu nasvetu in jubilejno leto obeležili s snežniško vrčico, znamenito
cvetko, prvič opisano pred 120 leti.
Pred desetimi leti je z nami pospremil veliko skupino nemških planincev in muzealcev iz Meiningena, ki
so obiskali Snežnik in ostanke najstarejše planinske postojanke na Novih
krajšinah, ki jo je zgradilo tržaško
nemško planinsko društvo davnega
leta 1873 tudi ob sodelovanju nemškega pesnika dr. Rudolfa Baumbacha, in gostom v nemščini predstavil
posebnosti snežniške flore.
Bomo sploh kdaj uspeli spoznati celotno obsežno znanstveno delo dr.
Toneta Wraberja?
Dr. Tone Wraber, kljub smrti, ostaja
še naprej zapisan Snežniku in njegovi flori. Njegovi hvaležni snežniški
prijatelji stojimo v mislih ob njem.
III Vojko Čeligoj

PD Snežnik Ilirska Bistrica posreduje in navdušuje za udeležbo na

XXX. TRADICIONALNEM
SPOMINSKEM POHODU
BAZOVIŠKIH JUNAKOV 2010
Planinski odsek Amaterskega
športnega društva SLOGA vabi v
nedeljo, 12. septembra 2010, v
Bazovico pri Trstu, kjer bo slovesnost ob 80-letnici ustrelitve bazoviških junakov.
Program:
9.30 - zbirališče na Kalu v Bazovici
10.00 - pohod proti Jezeru nad
Glinščico, ob robu doline do vasi
Draga, vzpon preko Peska (475m),
Gročane (492m), do mejnega
pregoda za dvolastnike (s seboj
imejte osebni dokument), nadaljevanje poti do koče na Jermancu
(Kokoš). Krajši počitek.
13.45 - nadaljevanje pohoda proti
vrhu hriba Kokoš (672m) in nato
do kraja ustrelitve bazoviških junakov. Sledi polaganje vencev v
okviru proslave.
Pohod traja približno štiri ure.
Toplo vabljeni!

Cerkev Sv. Mihaela na Dolnjem Zemonu
Na Dolnjem Zemonu stoji cerkev, ki
je posvečena nadangelu, sv. Mihaelu. Najstarejša letnica na cerkvi je
1677, kar štejemo za izgradnjo cerkve, letnica 1819, vklesana na portalu nad vhodom v cerkev, pa datira
prenovo cerkve.
Notranjost cerkve je zgrajena v baročnem stilu in ima tri oltarje, glavnega, posvečenega sv. Mihaelu, ter
stranska, posvečena sv. Florjanu in
sv. Kancijanu. V cerkvi je tudi kip
Marije Pomočnice, ki so ga Zemonci
kupili v tridesetih letih prejšnjega
stoletja. Oltar sv. Mihaela je bil prenesen iz grajske kapele, oltar sv.
Kancijana pa iz prve zemonske cerkve, ki je nekoč stala izven vasi in so
danes od nje ostali samo temelji.
Na leto je v cerkvi pet mašnih obredov, in sicer 5. maja ob godu sv.
Florjana, ki je za Zemonce tudi zapovedan dan, ko se ne sme delati
na polju, 24. maja je maša s procesijo, posvečena sv. Mariji Pomočnici,
maša za polje pa je v ponedeljek po
procesiji, 29. septembra ob shodu
za god sv. Mihaela in na božično jutro. Od leta 2003 pa cerkev vsako
leto obišče tudi sv. Miklavž.
Cerkev je za vaške razmere precej

Vaščani zbrani pred cerkvijo sv.Mihaela pred 2. sv. vojno. Takrat je zvonik imel še
dva zvonova.

velika. Zadnja večja obnova je bila izpeljana v sedemdesetih letih. Danes
pa je cerkev spet potrebna temeljite obnove. Vaščani so se odločili,
da bodo v letošnjem letu zamenjali
celotno ostrešje in kritino, povezali cerkev z betonskim vencem,
kar bo tudi ustavilo širjenje cerkve
navzven, ter zgradili temelj za nov
zvonik na preslico. Za izvedbo navedenih del so vaščani v preteklih nekaj letih zbrali okrog 10.000 evrov,

na občinskem razpisu za spomenike
pa so pridobili 10.500 evrov. Preostala potrebna sredstva pa vaščani
že zbirajo, tako da bo v letošnjem
letu cerkev že pod novo streho.
Upajmo, da jih vnema ne bo minila
in bodo v naslednjem letu uredili
tudi drenažo okrog temeljev in zgradili zvončnico (zvonik na preslico),
kajti sedanja, provizorična, je že v
zelo slabem stanju. III Primož Rojc

IZLET INVALIDOV NA SV. VIŠARJE IN V KROPO

V popoldanskem času pa so obiskali Kropo, naselje
z večstoletno fužinarsko in kovaško tradicijo, ki leži
utesnjeno ob potoku Kroparica pod pobočjem Jelovice (na fotografiji).
Z vodenim ogledom kovaškega muzeja so spoznali
zgodovino kroparskega železarstva in fužinarstva.
Muzej je tudi prvi tehniški muzej na Slovenskem, ki
je bil odprt za javnost že leta 1952. Radovednemu
obiskovalcu postreže s kopico zanimivih informacij
s pomočjo maket, tehničnih predmetov in predmetov kulturne dediščine. Posebno zbirko pa predstavljajo umetniško kovani izdelki. V živo so si ogledali
tudi ročno izdelavo kovanih žebljev, ki so jih v Kropi
izdelovali do leta 1950. Po ohranjenih urbanističnih
in tehnično zgodovinskih objektih ter predmetih
sodi kraj med pomembnejše spomenike Slovenije.
III Jožica Žibert
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Za veliki šmaren so ilirskobistriški invalidi že enajstič organizirano obiskali Sv. Višarje. Kraj je res svet
in idiličen že zato, ker od 16. stoletja v miru in pobožni zbranosti združuje narode na tromeji. In tudi
visokogorski višarski razgled je veličasten.
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Stare slike pripovedujejo ...
V juliju 1971. leta je Ilirsko Bistrico
obiskal tržaški župan g. Spacini. Vodil je italijansko delegacijo tržaške
pokrajine. Skupno s slovenskimi
člani so tvorili meddržavno komisijo
za sanacijo reke Reke. Obisk torej ni
bil vljudnostne narave, saj so mediji
ustvarili izredno negativno mnenje
v tržaški javnosti, češ da onesnaženje Reke ogroža tudi izvir Timava v
Devinu, čeprav je bilo na italijanski
strani strokovno ugotovljeno, da
Reka prispeva le 5 % vode v Timavu.
Župan Spacini je bil avtor projekta
novega vodovoda z zajetjem v Devinu. Zato je bil osebno zainteresiran spoznati dejansko problematiko
in kako se rešuje. Bil je zelo realen.
Ponudili so tudi pomoč v opremi in s
krediti, kar je bilo v takratnih jugoslovanskih razmerah težko izvedljivo.
Takrat je potekalo prednostno preizkušanje čiščenje odplak v tovarnah.
Na spodnji sliki je prikazan ogled
predčiščenja odplak Lesonita, v meandru – rokavu, ki je bil v ta namen
prirejen ob regulaciji struge reke.
V meandru so bile nameščene 2–3
plavajoče turbine, ki so uvajale kisik
iz zraka v onesnaženo vodo.

odmevi iz naših krajev

V hotelu Turist je bil gostom predstavljen celovit program sanacije
reke Reke, in sicer: 1) postopno izgradnjo načrtovanih akumulacij po
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Z leve: g. Tramšek, predsednik Vodnega sklada SRS, g. Spacini, župan mesta Trst,
g. Zanetti, predstavnik tržaške pokrajine, predsednik skupščine občine Ilirska
Bistrica V. Dekleva in ostala člana komisije z italijanske strani. V ozadju ni videti
g. Borisa Mikuša, republiškega sekretarja za urbanizem SRS.

naslednjem vrstnem redu: Mola,
Klivnik in Dula; prioritetni namen
le-teh je bil bogatenje nizkih voda
v strugi Reke za 4 zaporedne sušne
mesece in za obrambo pred pogostimi poplavami z učinkom nizvodno od Lesonita do Spodnje Bitne
in Ribnice v Postojnski občini; 2)
uvedba predčiščenja odplak v Lesonitu, Toku, Klavnici in Transportu; 3)
izgradnja kanalizacijskega omrežja
z zbirnim kolektorjem; 4) izgradnja

komunalne čistilne naprave mesta.
Do danes je bil realiziran skoraj celoten program. Zaradi pomanjkanja
financ je izpadla tretja akumulacija,
ki naj bi zagotavljala ribičijo tudi v
jezerih, ne le v reki Reki. Gospodarska kriza, ki je nastala v Sloveniji po
osamosvojitvi, divjanje privatizacije
in stihija zelnih Zelenih ter sindikatov, vse to je povzročilo, da je industrija v občini doživela drastičen
padec in zmanjšanje obsega proizvodnje – kljub uvedbi
suhega tehnološkega
postopka v Lesonitu,
postavitvi predčiščenja
v Transportu in izgradnji učinkovite čistilne
naprave v Toku. Zato je
lahko bogatenje pretoka reke manjše.
Takratno gospodarsko
tragedijo v občini lahko
danes v simbolični
meri kompenzirajo posledično nastale vodne
rezerve, tako da se jezera namenijo razvoju
turizma, kot načrtuje
občina, in za sanacijo
potoka Bistrica s povečanim minimalnim
pretokom, da bo voda
ponovno bistra vse
leto in v ponos mesta.
III Vitomir Dekleva
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Nezadržno se bliža september in z
njim pričetek novega šolskega leta.
Obiskovanje izobraževalnih ustanov
pa danes že dolgo ni več samo privilegij mladih, kot tudi šolanje ne
pomeni več samo pridobivanje novih znanj. Zato smo na OE Ljudska
univerza Ilirska Bistrica poskrbeli,
da se nam odrasli to jesen lahko pridružite pri pridobivanju novih znanj
in spretnosti. Pri tem spoznate nove
prijatelje ali utrdite stara znanstva.
Vabimo vas k vpisu v brezplačne
20–24-urne delavnice.
Digitalna fotografija kot vez med
generacijami: S pojavom digitalnega aparata in spremenljivih cen
za vsak žep je fotografiranje za marsikoga postalo dostopnejše, predvsem pa lažje. Marsikateri odrasel
izkoristi svoj prosti čas za izlete in
obiske narave ali potovanja. Pri tem
vedno nastane kup fotografij, ki jih
je potrebno kasneje naložiti na računalnik, obdelati in pripraviti na
razvijanje. Tukaj pa zmanjka potrebnega znanja. V delavnicah se bomo
na terenu naučili rokovati z digitalnim aparatom, posneti lepe in kakovostne fotografije. Teoretično delo
in delo na računalniku se bo odvijalo v računalniški učilnici OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, kjer
ima vsak udeleženec zagotovljen
svoj računalnik za delo. Ker je delavnica zamišljena kot vez med generacijami, je priporočljivo, da starejše
udeležence spremljajo mlajši.
Pozabljene spretnosti naših babic:
Cilj izobraževanja je usvojiti osnove
kaligrafiranja, pravilne uporabe
kaligrafskih pisal in različnih kaligrafskih pisav. Pridobljeno znanje
bomo uporabili za izdelavo izdelka

Glasbena šola Ilirska Bistrica
vabi
k vpisu v novo šolsko leto
2010/2011, ki bo v sredo, 1. septembra 2010, od 15. do 18. ure.
Vpisujemo:
violino  violončelo 
klarinet  nizka trobila
(pozavna, trobenta, bariton).

  
Vpis bo potekal v prostorih GŠ
Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 5,
6250 Ilirska Bistrica.

DELAVNICE ZA ODRASLE

po dogovoru, prilagojeno željam in
letnemu času (npr. voščilnice za praznike, obletnice, razne zahvale ipd.).
Vsak udeleženec izdeluje svoj izdelek po lastnih zamislih. Pomembno
je, da udeleženci spoznajo, da s
pridobitvijo praktičnega osnovnega
znanja kaligrafiranja tudi razvijajo
in ohranjajo fino motoriko in koncentracijo. Prav tako pa umetnost
lepopisja vpletejo v vsakdanje življenje in posebnim priložnostim vdahnejo žlahtno podobo. Kaligrafija ni
samo umetnost, ampak v veliki meri
pomeni tudi znanje, spretnost in delovno terapijo.
Knjiga po mojem izboru: Tudi letos bomo nadaljevali s prebiranjem
dobre, a ne prezahtevne literature.
Pod vodstvom prof. slovenščine in
primerjalne književnosti bomo prebirali knjige po vašem izboru in se o
njih pogovorili. V svojo sredo bomo
povabili zanimive goste, da nam
bodo predstavili svoja dela. Vabimo
vse ljubitelje pisane besede, da se
nam pridružite.
Oblikovanje materialov: V delavnici
se bomo seznanili z oblikovanjem
naravnih materialov, s katerimi se
dnevno srečujemo. Kako naredimo
adventne venčke in šopke iz filca,
lubja, storžev, palčk, posušenih
pomarančnih olupkov, gline ipd.
Vsak izdelek je unikaten in pravo
umetniško delo. Razveselimo svoje
prijatelje in najbližje z estetsko oblikovanimi in praktičnimi, doma narejenimi darili. Izkažimo jim svojo
pozornost z vizitko, ki jo bodo z veseljem postavili na ogled drugim.
Za vse, ki bi radi preživljali sproščene
počitnice brez pogovornih zapletov, organiziramo vrsto jezikovnih
tečajev, ki pa so za udeležence plačljivi. Tako so vsem zainteresiranim
na razpolago osvežilni tečaji tujega
jezika italijanščine, nemščine in angleščine. Poudarek 20-urnih tečajev
je na konverzaciji in obnovitvi nekoč
že usvojenih, sedaj pa nekoliko pozabljenih znanj tujega jezika. Skozi
simulacijo vsakdanjih življenjskih situacij oživljamo predvsem govorjeni
jezik.
Za vse podjetnike in zaposlene, ki
želijo pridobiti uporabna jezikovna
znanja s tematskih področij, kot so
navezovanje stikov, telefoniranje,

korespondenca, predstavitev podjetja, sestanki, pogajanja ipd., bomo
združili prijetno druženje s koristnim
pridobivanjem potrebnega jezikovnega znanja v poslovnem svetu. Tečaj obsega 20–30 pedagoških ur.
Za vse tiste, ki se s tujimi jeziki šele
seznanjajo, organiziramo 60–80urne jezikovne tečaje različnih
stopenj. Udeleženi se celostno usposabljajo za sporazumevanje v tujem
jeziku in skladno razvijajo vse jezikovne spretnosti: slušno, govorno,
bralno in pisno. Tečaji potekajo dvakrat tedensko po 3 pedagoške ure v
popoldanskem času.
Ker pa je mnogo takih, ki svoj čas
težko uskladijo z urnikom rednih
tečajnih oblik, smo jim namenili individualno obliko izobraževanja.
Učitelj se tu povsem prilagodi udeležencu, njegovemu jezikovnemu
predznanju, specifičnim željam in
potrebam. Udeleženec tako lahko
zelo hitro napreduje.
Prijave sprejemam po tel. s št. 05
714 50 22, vsak delavnik med 11. in
14. uro ali po e-pošti: stikssvetomoskpaz@guest.arnes.si. III Romana
Morano
Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi na tajništvu
občine tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme
razgovora)
Pisarna se nahaja v DOMU NA
VIDMU, Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica, in bo delovala
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010
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Pismo staršem: RODITELJSKI
Na začetku voščim vsem šolarjem,
staršem in strokovnim delavcem
srečno in uspešno novo šolsko leto!
Želim, da bi med seboj dobro sodelovali, se poslušali in razumeli, da bi
skupno delo, vzgoja in učenje obrodili
lepe sadove za skupno bodočnost.
Verjetno se vsi zavedamo nujnosti
sodelovanja med vzgojitelji/učitelji
in starši. Otrokom tako omogočimo
najprimernejše pogoje za celostni
razvoj in napredek. Kot je za otroka
blagodejna enotna vzgoja med staršema, enako koristno je skladno
delovanje vzgojiteljev/učiteljev in
staršev.
Vrtci in šole si prizadevamo, da
staršem nudimo sprotno in ustrezno povratno informacijo o otroku.
Opažamo koristi za vse udeležene
v trikotniku, ki ga sestavljajo otrok,
učitelj in starši.
Vrtci in šole so v ta namen dolžni organizirati individualna in skupinska
srečanja za starše. Individualna sre-

SESTANKI - POTREBA ALI NUJNO ZLO?

čanja so t. i. govorilne ure. Običajno
je, da starši poiščejo učitelja, včasih starše vabimo strokovni delavci.
Razgovori so informativno-svetovalne narave.
Skupinskim srečanjem pravimo roditeljski sestanki. Z njimi želimo poenotiti vzgojne vplive, prizadevamo
si preprečevati ali reševati nastale
vzgojne ovire. V šolskem letu izvedemo vsaj dva roditeljska sestanka.
Prvi je bolj informativne narave, na
njem se seznanimo, predstavimo
staršem delovni načrt, potek dela v
razredu ipd. Drugi roditeljski sestanek je izobraževalne narave. Nanj
povabimo strokovnjake, ki nam
strokovno osvetlijo kakšno vzgojno
ali učno problematiko. Trudimo se,
da starši prejmete niz predavanj v
smislu šole za starše, da so teme aktualne in vezane na obdobje, v katerem se vaši otroci nahajajo.
Glede sodelovanja in udeležbe lahko
pohvalimo starše, ki imajo otroke v

šolstvo in šport

KARATEISTI V KNEŽAKU
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V mesecu juniju so mladi člani karate kluba Oldersi zaključili enoletno treniranje veščin karateja, ki je
bilo organizirano v OŠ Toneta Tomšiča Knežak. Glede na to da so bili
skoraj vsi popolni začetniki, so se
preko vsega leta kar veliko naučili.
Na treningih so pridno in trdo vadili
pod taktirko Branka Štembergerja in
Mirka Rogača. Z veseljem smo jim
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

starši prišili prvi črni trakec na belem
pasu. Poskrbela sta, da so naši otroci
z veseljem hodili na karate, se posladkali ob rojstnih dnevih in drugih
prazničnih dneh. Obdaril jih je tudi
dedek Mraz. Upamo, da se bodo treningi nadaljevali tudi v naslednjem
šolskem letu in da se bo med mlade
karateiste vključil še kakšen mali nadobudnež. III Tanja Blažek

nižjih razredih. Žal pa opažamo, da
je za starejše učence na roditeljskih
sestankih (pre)majhna udeležba. Izvedli smo anketo med starši in prejeli spodbudne odgovore. Starši ste
zadovoljni z izborom predavanj oz.
izobraževanj, ki jih je na roditeljskih
sestankih ponudila šola. In zakaj
potem beležimo nizko udeležbo?
Večina vprašanih staršev je na prvo
mesto uvrstila časovno stisko oz.
neodložljive obveznosti.
Zavedamo se, da imate starši radi
svoje otroke. Otrokova najpomembnejša pravica je, da zanje skrbite. Ne
le materialno. Aktivno sodelovanje
staršev s šolo ima spodbuden vpliv
na otroke. Sodelovanje s vrtcem/
šolo ter izobraževanje na področju
vzgoje sodi med starševske pravice.
Nihče vas ne more prisiliti, da se
jih udeležujete. Tudi otroci vas ne
morejo. Opažamo pa, da se otroci
pogosto čutijo zapostavljene, če
staršev dolgo ni v šolo.
Vsi si želimo, da bi vzgojili zdrave,
uspešne in zadovoljne otroke. Da so
časi težki, da je vzgoja trdo delo, da
so mladostniki nemogoči, so zapisali
že stari Grki.
Šolske svetovalne delavke skupaj z
vodstvi šol in učitelji v naši občini se
trudimo, da bi skupaj s starši redno
dobivali nova in kakovostna znanja
s področja vzgoje. Zato vabimo na
predavanja izbrane strokovnjake.
Prav je, da se učimo, da dvomimo,
se sprašujemo o vzgoji, preverjamo,
se o njej pogovarjamo in iščemo
rešitve. Roditeljski sestanki so namenjeni prav temu. Koristna so srečanja in izmenjava znanj, mnenj in
izkušenj tudi z drugimi starši.
Iz izkušenj lahko trdim, da otroška in
mladostna doba traja dolgo, a hitro
mine. Priporočam, da starši naredimo vse, kar čutimo, da je prav, da
ne bi kdaj kasneje česa obžalovali. III
Darinka Dekleva, šolska svetovalna
delavka

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

ČLANICE ROKOMETNEGA KLUBA ILIRSKA
BISTRICA ZAČELE NOVO SEZONO
Čeprav se poletje in počitnice še niso zaključile, smo v
Rokometnem klubu Ilirska Bistrica že pričeli s pripravami na novo sezono.
V začetku avgusta so se zbrale naše članice in pričele s
treningi – najprej na stadionu v Trnovem in na igrišču
pri gimnaziji. Med 10. in 13. avgustom so se podale na
višinske priprave na Sviščake, kjer so izboljšale telesno
pripravljenost. Po vrnitvi domov pa nadaljujejo s treningi z žogo v športni dvorani. Kmalu se bodo odigravale
tudi PRVE pripravljalne tekme, na katerih se bodo dekleta pripravila na 1.B ligo, ki se prične s prvo tekmo 18.
septembra na gostovanju v Kranju proti ekipi RK Sava
Kranj. 25. septembra pa se predstavijo domačemu občinstvu s tekmo proti RK Merkur Naklo. Že sedaj vas vabimo na ogled tekme.
Ostale klubske ekipe – mladinski pogon – pričnejo s treningi konec avgusta, tekmovalni ekipi mlajših in starejših deklic gredo na priprave na Rab.
S pričetkom novega šolskega leta pa pričnemo z vpisom
vseh generacij deklic in dečkov od prvega do osmega

razreda v rokometno šolo – zainteresirani najdete informacije na klubski internetni strani: www.rokometniklub-ilbistrica.si ali na telefonski številki 051 610 962
– Dragan. III G. Grubič

PIKNIK S STARŠI IN RDEČA KAPICA NEKOLIKO DRUGAČE
žinski člani. Srečanje je potekalo v šolskem
parku pred vrtcem v prijetnem in živahnem
vzdušju. Starši so aktivno sodelovali ter tako
dali zgled otrokom. Ob zaključku smo ugotovili, da lahko, če si le močno želimo, upočasnimo kazalce ter naredimo nekaj dobrega
zase in svoje otroke. Sklenili smo, da ponovno
druženje ponovimo še kdaj. III Marina Grilj in
Barbara Maljevac, ,Vrtec pri OŠ Podgora Kuteževo

DAN ATLETIKE
Letos smo se v vrtcu pri OŠ Podgora Kuteževo odločili, da bomo
družinski dan s starši praznovali nekoliko drugače. S pomočnico
sva najprej skušali ugotoviti, česa staršem in otrokom v današnjem
času primanjkuje. Ugotovili sva, da starši zelo malo časa preživijo z
otroki, ker so obremenjeni in zasedeni zaradi službe. Družinski dan
sva poskušali izkoristiti za izvedbo dejavnosti, pri katerih bi se lahko
otroci skupaj s starši sprostili, se razgibali ter ob igri preživeli nekaj
lepih trenutkov. Dan naj bi bil sestavljen iz kratke igre »Rdeča Kapica nekoliko drugače«, ki bi jo odigrali starši, kratkega kulturnega
programa, razgibavanja na šolskem igrišču s starši, tekmovalnih iger,
uživanja ob hrani z žara ter umirjanja ob glasbi.
Odziv na druženje je bil zelo pozitiven, saj se je družinskega dne
udeležila večina staršev, še posebej so bili vabila veseli ostali dru-

organizira v nedeljo, 5. septembra 2010,
že drugi Bistrški dan atletike, ki bo potekal na stadionu v Trnovem s pričetkom
ob 14. uri.
Ker bo prireditev športno-zabavne narave, so poleg otrok vljudno vabljeni tudi
njihovi starši in ostali sorodniki.
Vsi sodelujoči se bodo lahko preizkusili
v sprintu, teku, metih in drugih atletskih
disciplinah.
V primeru dežja prireditev odpade.
Več informacij na 041/523 284 (Drago).
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Denar sveta vladar?
Denar že od nekdaj za ljudi pomeni
vir preživetja. Kot že vsi vemo, pa na
začetku obstoja ni imel iste vrednosti, kot jo ima sedaj. Ljudje so imeli
namesto denarja blagovno menjavo,
kasneje je denar postal menjalno
sredstvo, prvi pa so denar oziroma
kovance oblikovali v Mali Aziji pred
približno 2600 leti.

šolstvo in šport

Ker se nam je zdela predpisana
tema Denar na tekmovanju, Srečanje srednješolskih raziskovalk in
raziskovalcev novejše zgodovine,
izredno zanimiva in aktualna, smo
se dijakinje 3. a Gimnazije Ilirska Bistrica, Ana Klarić, Nika Bratović in
Martina Štemberger, pod mentorstvom profesorja sociologije in filozofije Gorazda Brneta, odločile, da
pod drobnogled vzamemo še vedno
aktualno gospodarsko krizo in raziščemo odnos ljudi do denarja v času
pred in med gospodarsko krizo. Našo
raziskovalno nalogo smo naslovile
Primerjava odnosa do denarja pred
in med finančno-gospodarsko krizo
2008/09 med zaposlenimi v javnem
in zasebnem sektorju v Republiki
Sloveniji.
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Ker raziskovalna naloga temelji na
sociološkem vidiku, smo si zastavile temu ustrezno hipotezo: Odnos
ljudi do denarja v javnem in zasebnem sektorju se je zaradi finančnogospodarske krize spremenil. Našo
raziskovalno nalogo pa ne bi mogle
narediti, če nam zaposleni v zasebnem in javnem sektorju svojih mnenj
ne bi izrazili v anketah. Na podlagi
anket in hipoteze smo za lažje razumevanje naše naloge izvedle štiri
primerjave, na podlagi katerih smo
prišle tudi do ključnih ugotovitev.
Ugotovile smo, da se odnos denarja
med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju ni spremenil ter da ljudje ne poskušajo storiti ničesar, da
bi se krize čim prej znebili. Na podlagi teh rezultatov smo morale svojo
hipotezo ovreči, saj se je izkazala
za napačno. Ne glede na vse ure, ki
smo jih zapravile za izdelavo naše
naloge, smo se izredno zabavale in
se ob tem tudi veliko naučile. Naš
trud pa je bil bogato poplačan tudi
z drugim mestom, ki smo ga dosegle
na omenjenem tekmovanju.
Razpisana tema, tj. denar, je priteBISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

gnila tudi dijaka 1. a razreda, Svita
Larisa, ki se je odločil, da bo ravno
tako sodeloval na tem tekmovanju,
in sicer pod mentorstvom profesorice zgodovine Sonje Počkaj Škrlj.
Ker se sam ukvarja z numizmatiko,
se je odločil, da se bo raje osredotočil na estetski videz kovancev na območju bivše SFRJ med letoma 1918
in 2010, zato je svojo raziskovalno
nalogo naslovil Kovanci na območju
bivše SFRJ med 1918 in 2010.
Svojo raziskovalno nalogo o kovancih na območju bivše SFRJ je kronološko razdelil na pet glavnih delov,
vsak pa se geografsko deli dalje. V
prvem delu je Svit podrobno opisal
monetarne razmere na bivšem jugoslovanskem področju pred letom
1918. V drugem je podrobno prikazal in opisal unifikacijo denarnega
sistema po razpadu Avstro-Ogrske
in nastanku Države SHS. Tretji del
je prikazal okupatorjevo dezorganizacijo bančnega sistema kraljevine
Jugoslavije, v četrtem pa je orisan
razvoj jugoslovanskega gospodarstva in financ po drugi svetovni
vojni, vključno z obdobjem galopirajoče hiperinflacije. V petem,
zadnjem delu, so opisane denarne
razmere po razpadu socializma v
vzhodni Evropi.
Tudi Svit si je za lažje razumevanje postavil tri hipoteze. Prva se je
glasila: Iz podob na kovancih lahko
razberemo politično ureditev posamezne države. Izredno zanimiva
hipoteza je bila, da je najlepši kovanec, ki je bil v uporabi na prostoru

nekdanje SFRJ, zlatnik Kraljevine SHS
za 20 dinarjev. Zadnja hipoteza pa
se je glasila: Zaradi številnih prednosti ljudje raje uporabljajo evro, toda
kot valuta jim je bil ljubši tolar. Uvodna hipotezo je potrdil, saj so bili
na vseh vrednejših kovancih držav z
monarhično ureditvijo na eni strani
njihovi vladarji, na drugi strani pa
grbi ali različno zapisane nominalne
vrednosti kovancev, imena držav in
podobno. Drugo hipotezo je ovrgel,
saj je na podlagi anket, ki so jih reševali dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica,
ugotovil, da je v skoraj 30 % dijakom
najlepši evrski kovanec. Zadnjo hipotezo pa je Svit potrdil na podlagi
ankete, ki jo je izvedel na forumu
Numizmatičnega društva Slovenije.
S svojo raziskovalno nalogo pa je
tudi on na prej omenjenem tekmovanju dosegel odlično tretje mesto.
Članek bi zaključile še z nekaj mislimi o denarju. »In denar je kot
gnojilo, ki je dobro samo, če se ga
raztrosite« (Francis Bacon). A prava
mera je tako kot povsod, potrebna
tudi pri denarju. Zato je Charles de
Secondat Montesquieu modro zaključil: »Vrednost denarja je treba
poznati: razsipneži ga ne poznajo in
tudi ne skopuhi.« III Nika Bratović,
Ana Klarić in Martina Štemberger

A LU OKNA, VRATA ….
◊ s termo členom
L
◊ trojno tesnenje
U
Za brezplačen ogled in svetovanje pokličite
S
www.aluslav.si 041-544-687
L
Slavko Smrdelj s.p.
email: aluslav@gmail.com
Partizanski hrib 12
fax: 059-052-741
A
6250 Ilirska bistrica
V

Pesništvo je dar, ki ti je dan
Zanimive so ilustracije v knjigah
»Tri pike«, »Navodila za randi«,
»Iskanke«, »Z roko v roki«, ki jih je
ilustrirala vaša sestra Andreja Gregorič. Je lažje sodelovati s sestro
kot z drugimi ilustratorji?
Sestra Andreja, ki je precej mlajša
od mene, je svobodni umetnik, to
pomeni, da živi od svojega dela.
Njen poklic je slikanje, ilustriranje
knjig. Na ta način, da ilustrira moje
knjige, ji tudi pomagam. Je pa tudi
zelo dobra v tem, kar dela. Predvsem je odlična v ilustracijah, slikah
in kolažih. Pri tem ji pustim popolnoma proste roke.

Poznamo vas kot pesnico. Kdaj ste
začeli pisati pesmi? Kdaj je bila objavljena vaša prva pesem in kdaj je
izšla vaša prva pesniška zbirka?
Verjetno že sami veste, da kdor piše
pesmi, to začne že zelo zgodaj. Tako
sem tudi sama začela pisati pesmi
že takrat, ko sem obvladala prve
črke, to se pravi v prvem oziroma v
drugem razredu osnovne šole. Imeli
smo šolsko glasilo »Mladi plamen«
in v njem so bile te prve pesmi tudi
objavljene. Prva pesniška zbirka pa
je izšla v knjigi leta 1994, in sicer z
naslovom »Nebomske pesmi«. Čez
tri leta je izšel »Zaklenjeni volk«, leta
2001 še »Mame, očki in otročki«,
2005 »Tri pike«, naslednje leto »Navodila za randi«, in obe zadnji sta
bili v letu 2008 že ponatisnjeni. Tega
leta je izšla še zbirka »Iskanke« in v
letu 2009 knjiga »Z roko v roki«.
Sodelujete tudi pri ustvarjanju
otroške revije »Kekec«. Je umetniško ustvarjanje vaš poklic ali se
ukvarjate tudi s čim drugim?
Pesništvo je dar, ki ti je dan. Vsak,
ki ga ima, ga želi izkoristiti. Sama ga
z veseljem izkoriščam, vendar to ni
moj poklic. Hodim tudi v službo, kjer
delamo s poklicnimi in srednjimi
strokovnimi šolami ter pripravljamo
izobraževalne programe za učitelje.
Ali pišete tudi prozo? Kaj pišete?
Napisala sem tudi nekaj proznih besedil. Ravnokar bo izšla nova zbirka,
v kateri bo objavljena moja povest.
Knjige z mojimi zgodbami izdaja
društvo Jasa.
Raje berete poezijo ali morda raje
segate po prozi? Kdo je vaš najljubši avtor (pesnik, pisatelj)?
Ja, raje berem prozo, poezijo le
redko kdaj. Žal pa vam ne morem
povedati, kdo je moj najljubši avtor,

Ana Mikuletič v pogovoru s pesnico
Barbaro Gregorič Gorenc

saj ga nimam. Enkrat mi je bolj všeč
eden, drugič drugi. Moram pa priznati, da še vedno zelo rada berem
in uživam ob otroških in mladinskih
avtorjih. Verjetno ob drugih kot
vi, saj me fantastika in vampirji ne
pritegnejo preveč. Mi je pa zelo pri
srcu Dragotin Kette. Rada imam njegovo otroške in nagajive pesmice, ki
mi dajejo navdih.
Kdaj so vaši najboljši ustvarjalni
trenutki? Imate morda posebno
mesto, kotiček za ustvarjanje?
Nimam nobenega posebnega kotička. Pesem pride, ko pride. Potem
rabim kakšno minuto, da jo še ujamem za rep in jo poskušam malo
podaljšati ali skrajšati ter oblikovati.
Velikokrat se zgodi, da pesem napišem kar na papirnati robček ali
prtiček in jo potem prepišem in dodelam.
Vaše pesmi so predvsem namenjene otrokom in najstnikom. Kaj
vas je spodbudilo, da ste se odločili
pisati ravno za to obdobje? Imate
tudi sami otroke? Jim pripovedujete svoje pesmi?
Zakaj pišem za otroke in mladino,
ne vem. To je pač neka oblika izražanja, ki se je pojavila na ta način in
skozi to obliko najlažje povem, kar
mislim. Imam hčerko Anamarijo,
ki včasih pride z menoj na take nastope in me posluša. Doma ji včasih
preberem kakšno novo pesem.

Vaše pesmi so tudi v berilih za
osnovno šolo. Kaj vam to pomeni?
Vesela sem, da so pesmi izšle tudi
v različnih knjigah. Če so objavljene
samo v revijah, jih bere samo ozek
krog bralcev. Prav tako je velik
uspeh za moje pesmi, da so v berilih
za osnovno šolo, saj tako dosežejo
verjetno najširši krog bralcev določene starosti.
Ali lahko v naslednjih letih pričakujemo še kakšno novo pesniško
zbirko?
Pisanje pesmi je moj del življenja.
Pesmi pridejo same od sebe. Še naprej jih bom objavljala v mladinskih
revijah, glede pesniške zbirke pa
težko napovem, kaj bo v prihodnje.
Upam, da se bo nabralo še kaj novih
idej in pesmi.
Ta kulturna prireditev je bila posvečena zaključku bralne značke. Ali
ste tudi vi v naših letih tekmovali za
bralno značko?
Vsako leto sem tekmovala za bralno
značko in prebrala vse knjige, ki jih
je bilo potrebno prebrati. Branje mi
je bilo in mi je še vedno v veselje.
Pesnici se zahvaljujemo za dopoldan, ki nam ga je popestrila z branjem svojih igrivih pesmi – tudi tistih
še neobjavljenih. Lirika Barbare Gregorič Gorenc je izvirna, zanimiva za
mlade in nekoliko manj mlade. In
ker je pomlad čas za nove ljubezni,
vam bo gotovo prav prišla kakšna
njena pesem iz pesniške zbirke »Navodila za randi«. III Ana Mikuletič,
7. b OŠ AŽ

BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

intervj u

Ob zaključku tekmovanja za Kettejevo bralno značko smo se učenci
šestih, sedmih, osmih in devetih razredov OŠ Antona Žnideršiča in OŠ
Dragotina Ketteja zbrali na Turnu,
da bi doživeli srečanje z mladinsko
pesnico in pisateljico Barbaro Gregorič Gorenc. Njene pesmi smo brali
že v šoli, tokrat pa smo se z njihovo
avtorico srečali v živo. Ob tej priložnosti je nastal tudi tale pogovor.
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Rastem s knjigo

Letos maja smo učenci 7. b razreda
Osnovne šole Antona Žnideršiča
imeli kulturni dan v obliki projekta
Rastem s knjigo.
Dve šolski uri smo posvetili zgodovini knjig, knjižnic in razvoju pisav.
Nato pa smo odšli do Knjižnice Makse Samse, kjer smo poslušali pripoved o življenju in delu pesnice, po
kateri nosi knjižnica ime. Nadaljevali
smo s spoznavanjem mladinskega
oddelka v zgornjem nadstropju, kjer
so leposlovne knjige postavljene po
starostnih stopnjah C (cicibani), P
(pionirji), M (mladina) in L (ljudsko
slovstvo), strokovna literatura pa je
postavljena po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), kar
pomeni razvrstitev vseh strokovnih
področij v skupine od 0 do 9.
V zgornjem nadstropju je tudi domoznanski oddelek, kjer zbirajo vse
gradivo, ki je povezano z domačim

krajem in ljudmi. Poleg tega tu hranijo še drugo dragoceno gradivo, ki
ima zgodovinsko vrednost. To gradivo nam je knjižničarka predstavila
z bombažnimi rokavicami, kajti prijemanje z rokami pospeši številne
kemijske procese na gradivu in s
tem prispeva k njegovemu staranju.

Poizkusno oddajanje TV
Galeja preko oddajnika

šolstvo in šport

V zadnjih dneh avgusta je TV Galeja
začela s poizkusnim analognim oddajanjem z oddajnika na hribu Karlovica nad Pregarjami na kanalu 45
analogne frekvence.
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Razpis za pokrivanje občine Ilirska
Bistrica z digitalnim televizijskim
signalom je napovedan že na spletnih straneh državne agencije, ki
je pristojna za podeljevanje med
drugim tudi televizijske in radijske
frekvence. Nanj se bomo seveda
prijavili, smo se pa na TV Galeja odločili tudi za nakup rabljenega analognega oddajnika, s katerim sedaj
oddajamo in ga bomo morali izklopiti pred koncem letošnjega leta. V
tem času bomo testno oddajali in si
pridobivali izkušnje.
V mesecu septembru bomo pričeli
s pogostejšim oddajanjem lastnega
programa- tako novega kot ponovitev in v začetku oktobra tudi organizirali sedaj že tradicionalno soočenje
kandidatov za župana občine Ilirska
Bistrica. III Miloš Valenčič, odgovorni urednik TV Galeja
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

Spoznali smo tudi sistem Cobiss/
Opac (javno dostopni knjižnični katalog). Vse znanje, ki smo ga pridobili, smo na koncu utrdili še z vajo.
Vsak je dobil nalogo, da s pomočjo
kataloga poišče dve določeni knjigi
in ju potem najde še na polici. Nekaterim je šlo bolje, nekaterim slabše,
a s pomočjo prijaznih knjižničark
smo vsi uspešno opravili nalogo. Na
koncu pa je vsak prejel še knjigo pisatelja Dušana Čaterja Pojdi z mano.
III Ana, Maja in Maša, OŠ AŽ

VABILO PEVCEM
Društvo upokojencev in MePZ
Avgust Šuligoj DU Ilirska Bistrica vabi upokojenke, upokojence in vse druge, ki jih veseli
zborovsko petje, da se nam pridružijo.
Naš zbor neprekinjeno deluje
že 26 let. Nastopamo na prireditvah v občini in širše, zlasti pa
na vseh srečanjih upokojencev
in upokojenskih zborov.
Vaje zbora potekajo dvakrat tedensko v naših prostorih. Ne le
učenje, tudi druženje nam je
pomembno.
Pridite na sedež društva, Bazoviška 28, ob sredah ali petkih med
9. in 12. uro, ali pa pokličite na
GSM 040 640 427 (Breda Poljšak, predsednica zbora) ali 041
995 648 (Franc Gombač, predsednik DU) in o vsem vas bomo
podrobno seznanili.

ISMET BEKRIĆ: »S PESMIJO GRADIM MOSTOVE«
Ismet Bekrić, znan bosansko-slovenski pisatelj in pesnik, doma iz Banja Luke, ki že 17 let živi in ustvarja
v Ilirski Bistrici, je pred kratkim v
Bosni in Hercegovini prejel dve
pomembni nagradi za svoje delo.
Junija so mu v Sarajevu svečano izročili nagrado društva pisateljeb BiH
za najboljšo knjigo za otroke, in sicer ge za bajke z naslovom »Leseni
konjiček« (»Drveni konjić«). Samo
mesec dni pozneje pa je v Banja
Luki prejel nagrado »Izvezeni most«
(»Vezeni most«) za opus in dosežke
v poeziji za otroke.

pa tudi svojo zbirko pesmi v slovenščini, ki naj bi izšla prihodnje leto.
Ismet Bekrić se pogosto vrača v Bosno, kjer gostuje v tamkajšnjih šolah, sodeluje pa tudi s slovenskim
kulturnim društvom Cankar v Sarajevu. »V Bosni in Hercegovini še
vedno živi dosti Slovencev in zato
je to sodelovanje in ohranjanje vezi
pomembno. Želim si biti most med
tema narodoma in jezikoma, most
prijateljstva in dobrote,« je povedal
Bekrić, ki je sicer tudi član mednarodnega PEN, društva pisateljev BiH in
Združenja književnikov Promorske,
že od prihoda v Il. Bistrico pa je tudi
član domačega literarnega društva,
kjer svoje prevode in poezijo redno
objavlja v glasilu Stopinje.

ezijo, »Čuj sanje mi« in »Zimska romanca«, v kateri je zbral in prevedel
vse Kettejeve pesmi za otroke.

Ismet Bekrić, ki je v Ilirsko Bistrico
prišel v času vojne, je s prihodom v
Slovenijo začel tudi prevajati slovensko literaturo v bosanščino in obratno. Slovensko literaturo je poznal
že od prej, saj je v Bosni kot profesor
literature jugoslovanskih narodov
poučeval tudi slovensko literaturo.
Tako je po prihodu v Ilirsko Bistrico
začel prevajati Kettejeve pesmi, in
sicer je izdal dve knjigi z njegovo po-

Njegov bogat prevejalski opus obsega tudi antologijski izbor slovenskih pesmi za otroke, izbor pesmi
Borisa A. Novaka in dve knjigi Kosovelove poezije. Sicer pa je Ismet Bekrić izdal že večkot 30 knjig poezije,
dram, pripovedk in bajk .Posebej
blizu pa so mu pesmi za otroke, ki
jih je napisal že preko 300. Trenutno
prevaja v bosanščino pripovedke
»Popki« Brede Smolnikar, pripravlja

Ismet Bekrić

RAZSTAVA
SVOBODNE
UMETNOSTI
V ponedeljek, 23. avgusta, so
v Obrovu v Piceriji Ž2 odprli
slikarsko razstavo Mihaela Tomažiča, doma iz Huj. Razstava
nima teme ali naslova, saj
predstavlja avtorjeve utrinke,
ki so produkt večletnega
ustvarjanja. Mladi umetnik, ki
riše za dušo, uporablja pri svojem ustvarjanju pastele, oglje
in tehniko pirografije. Razstava
bo na ogled do konca oktobra
2010. III Rok Smrdelj

Tokrat objavljamo pesem, ki jo je
Ismet Bekrić posvetil mestu Ilirska
Bistrica. III
MESTO NA DLANI
Mesto na dlani,
odprtih cest,
kdor enkrat pride,
mu vedno je zvest.
Burja, zvonovi
in pesem ptic,
tukaj zaslišiš
dobrote klic.
Na Hrib svobode
ko boš prišel,
brezi boš bratec,
vsega boš del.
Ko si pa daleč
v dušo poglej,
boš slišal šepet
snežniških vej.
Mesto na dlani,
odprtih src,
vedno nas čaka
naš Bistrc.
Ismet Bekrić

odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

kultura

To pa nista edini nagradi, ki ju je Bekrić prejel za svoje bogato literarno
ustvarjanje v bosanskem jeziku. Leta
2005 je za dvojezično zbirko poezij
»Čevlji starejšega brata«, ki jih je
v slovenščino prepesnil Milan Dekleva, v Italiji prejel srednjeevropsko nagrado Alpe Adria »Besede
brez meja«, leta 2008 pa je v Tuzli v
BiH prejel nagrado »Mali primc«, ki
jo podeljujejo za literaturo v južnoslovanskih jezikih.
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Slovenska pesem v Srbiji dobro sprejeta
Mešani pevski zbor Tabor Kalc
1869 Knežak je 16. sezono zaključil
s festivalskima nastopoma na 13.
mednarodnem folklornem festivalu
»Vršački venac« v Republiki Srbiji.
Mladi iz Knežaka in okolice smo se
pobliže spoznali še s kulturno dejavnostjo slovenskih izseljencev iz Vršca, Bele crkve in okolice, si ogledali
znamenitosti srbske prestolnice,
štiridnevno potovanje pa sklenili v
Novem Sadu.
Zamisel o poletni turneji je sicer dozorela že povsem na začetku pevske
sezone, ko se je vodstvo spogledovalo z idejo o ponovnem pevskem
gostovanju na Balkanu (pred dvema
letoma v BiH, leta 2001 na Hrvaško).
Nova priložnost se nam je ponudila
spomladi, ko smo se odzvali povabilu mladega društva slovenskih
izseljencev v Srbiji – Društva Kula.
Društvo, ki vse od leta 2004 združuje Slovence v Vršcu, Beli crkvi in
njuni okolici, skrbno neguje slovensko kulturo, saj v sodelovanju z
drugimi slovenskimi društvi redno
pripravlja literarne večere in druge
kulturne prireditve, izdajajo pa tudi
svoje glasilo.
Po njihovi zaslugi je imel MePZ Tabor Kalc 1869 čast nastopiti na 13.
mednarodnem folklornem festivalu
»Vršački venac«, na katerem so se
poleg našega zbora predstavile še
pevske in folklorne skupine iz Srbije,
Makedonije, Bosne in Hercegovine,

Grčije, Indije in Kostarike. Gledalci
so kljub nekaterim tehničnim zapletom med našim prvim nastopom
dobro sprejeli slovenske ljudske pesmi iz našega širokega repertoarja,
na drugem nastopu, ki ga je prenašala tudi vojvodinska televizija, pa
smo zablesteli v polnem sijaju.
Poleg nepozabne udeležbe na »Vršačkem vencu« in gostoljubja organizatorjev smo se pevke in pevci
zbora ustavili še v Beogradu, kjer
smo si ogledali številne mestne
znamenitosti: od srbske in mestne
skupščine ter nastajajoče cerkve sv.
Save do Kalamegdana in Skadarlije,
kjer smo preizkušali kulinarične do-

kultura

GOSTOVANJE V PLISKOVICI
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brote. Seveda smo se podali k Titovi
grobnici in mu poklonili tenkočutno
izvedeno pesem, pozabili pa nismo
niti na stadiona Crvene zvezde in
Partizana.
Vroči štirje dnevi, ki smo jih preživeli
med prijaznimi ljudmi, so nas še bolj
povezali in nas navdali z zadoščenjem, saj smo slovensko pevsko tradicijo na dostojen način predstavili
izven slovenskih meja. Da slovenska
glasba – tudi narodnozabavna – dobro dene srbskim ušesom, so dokazali neuradni nastopi v Beogradu in
Vršcu, saj so nas naključni mimoidoči povsod nagradili s spontanimi
aplavzi. III Jernej Biščak

Na povabilo mladinskega hotela iz Pliskovice smo se
člani kulturno etnološko turistično športnega društva
Alojz Mihelčič iz Harij odpravili v prelepo kraško vasico.
Projekt, kjer smo nastopali se imenuje Poletje pri Slamčevih, kjer prirejajo kulturne dogodke, ki se odvijajo v
poletnih mesecih. V idiličnem prostoru kraškega vrta
smo nastopali z veseloigro Veselo god godujemo, ki jo
je napisala gospa Alenka Penko. Na šaljiv način, v domačem narečju igra pripoveduje, kako vaške klepetulje zapolnijo svoj vsak dan in vsaka skrivnost prodre na plano
iz njihovih ust, kako lahko računalnik spremeni potek dogodkov, ki vplivajo na ustaljen ritem življenja. Na koncu
je Brštulin banda zapela nekaj pesmi, za spremljavo so
uporabili domače, stare instrumente, ki so zaščitni znak
Brštulin bande. Gledalci so nas toplo sprejeli in nam
namenili dolg, bučen aplavz. Ob gledanju veseloigre so
se zabavali in iz srca nasmejali.
Povabila smo bili veseli, saj si želimo, da ljudje za hip pozabijo na tegobe tega časa in se sprostijo ob smehu in
veselju. III za KETŠD Alojz Mihelčič - Alenka Dolgan

LUDVIK ŠIRCELJ - V spomin preminulemu pesniku in vsestranskemu geniju
Ludvik Šircelj se je rodil 13. 6. 1958
v Ilirski Bistrici kot najmlajši v družini s tremi otroki; imel je starejšega brata in sestro. Zunanji svet
je v ranem otroštvu dojemal zelo
čustveno, življenjsko krutost pa je
občutil že pri štirih letih, ko mu je
umrla mati. Sentimentalno dojemanje sveta se je prekrivalo z odtenki
zelo inteligentnega človeka.

Številna priznanja in odlike na raznih šolskih tekmovanjih je dosegel
že v Osnovni šoli Dragotina Ketteja.
Potem se je vpisal na gimnazijo v
Postojni, ki jo je uspešno zaključil
in nadaljeval šolanje na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani. Dobival
je Titovo štipendijo. Študij je kmalu

Ludvik Šircelj, star 28 let

opustil, kljub temu pa je svojim prijateljem nudil veliko pomoč pri učenju matematike in obvladal je delo z
računalniki.
V prostem času se je ukvarjal z mizarstvom, reševal je matematične
probleme, sudokuje … V reviji Mladina so ga večkrat nagradili za objavo raznih pisnih
izdelkov ali matematičnih ugank.
Nekoč je v neki št.
objavil sestavek,
dolg približno tisoč petsto besed,
ki se ga je lahko
prebralo naprej
in nazaj – v obeh
smereh branja je
bil smiseln.

Rokopis Ludvikove pesmi, ki jo je posvetil dolgoletnemu
prijatelju Damjanu Mršniku

Za njegovo pesništvo je značilna
uporaba
akrostiha, tj. pesniškega sredstva
oz. besedne igre,
pri kateri prve
črke verzov tvorijo ime osebe,
ki ji je pesem posvečena. Večina
njegovih pesmi,
strukturiranih z
akrostihom, je namenil prijateljem.
Poleg tega je bil
zvest strogemu
ritmu, rimam in
ostalim
klasičnim oblikam, kot

Živel je boemsko življenje umetnika
– ravno zato so ga ljudje označili z
negativnim pridihom; bil je deležen
zaničevanja s strani družbe, ki ne
sprejema drugačnosti. Imel je težave
z alkoholom, vendar s spoštovanjem
do njegovega znanja, inteligence
in izjemnega pesniškega talenta bi
morali omenjeni stereotip prezreti.
S pitjem ni bil obremenjujoč za nikogar, nikomur ni težil in ni se pretepal. Imel je veliko prijateljev, saj je
bil družaben človek, ki je vsakomur
v stiski ponudil pomoč. Ubral je lastno življenjsko pot.
Žal je premalo prostora, da bi povzel
vse zanimive zgodbe in spomine prijateljev, zato sem se trudil izluščiti
najpomembnejše informacije, ki
niso niti kaplja v morje vseh znanih
dejstev, vendar bodo morda nekoč
ujeta v obsežnejši monografiji. Šircelj je 6. 6. 2010 v Ilirski Bistrici umrl
za rakom, zapustil pa je delo, ki mu
bo v prihodnje morala biti posvečena enaka pozornost obravnave,
kot je bila do sedaj vsem preminulim krajevnim piscem.
Pri nastanku tega zapisa bi se rad
zahvalil za sodelovanje Ludvikovi sestri Marici Batista, ki ga je sprejela
takšnega, kakršen je bil, in mu stala
ob strani vse do konca, Matildi Škrlj,
že omenjeni Ludvikovi sosedi in
dolgoletni prijateljici, ter Damjanu
Mršniku, ravno tako Ludvikovemu
dolgoletnemu prijatelju. III Rok
Smrdelj

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010
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Matilda Škrlj, njegova soseda in
prijateljica, doma s Koroškega, je o
njem zapisala: »Ludvik je bil najbolj
pameten človek, kar sem jih kdajkoli
spoznala v življenju.« Pri štirih letih
je tekoče bral, pisal dolge povedi,
pri šestih pa je nastala prva pesem z
akrostihom, ki jo je posvetil sosedu.

npr. sonetu. Njegov knjižni prvenec
»Izpuščeno pretiravanje« sta leta
1994 izdala Klub – galerija Hodnikov
mlin in ZKO Ilirska Bistrica. Spremno
besedo je napisal Branko Zidarič,
ilustriral jo je Srečko Srebot. V nekem obdobju je na pisalni stroj pisal
osebni dnevnik, ki ga hrani Matilda.
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CIRIL ZLOBEC GOSTIL NADEBUDNE

19. februar 2010 je bil pomemben
petek za marsikoga; za šolarje začetek zimskih počitnic, za nas, urednike literarno-mladinskega glasila
Večerna debata omenjeni datum
obeležuje največji dosežek našega
uredniškega dela, saj smo na ta dan
poklicali Cirila Zlobca, ki nas je z velikim veseljem in brez odlašanja povabil k sebi domov že čez tri dni.

intervj u

Tako smo se Luka Butinar, Nejc Mršnik in Rok Smrdelj odpravili v Ljubljano na pogovor s človekom, ki je
pustil in še vedno pušča dragoceno
zapuščino slovenskemu narodu ter
je pomemben nosilec slovenske kulture. O njegovem delu smo slišali v
javnih občilih, šoli, šolskih učbenikih in še marsikje drugod. Tako rekoč vsi vemo, kaj je: pesnik, pisatelj,
nekdanji politik, novinar, prevajalec,
književnik … Marsikdo pa ne ve, kdo
je on osebno: človek, ki je s sočlovekom na prvem mestu človek, šele
pozneje vse ostalo. To spoznanje
razumemo kot najdragocenejšo izkušnjo za nas in kot pomembno dejstvo, ki ga ne moremo dojeti preko
nobenega množičnega medija ali
enciklopedije – kljub temu pa ga
bomo pomnili za vedno. Nam dozdevajoči se triminutni pogovor je v
resnici trajal tri ure, poleg g. Zlobca
je sodelovala tudi njegova prijetna
soproga, ga. Veronika Zlobec.
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Na tretji polici so Zlobčeva dela
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Uredniški odbor Večerne debate s Cirilom Zlobcem, z leve: Ciril Zlobec, Rok
Smrdelj, Nejc Mršnik in Luka Butinar

Šolali ste se v času, ko je vsa Primorska ječala pod italijanskim fašističnim škornjem. Kako je potekalo
vaše šolanje?
Torej: šolal sem se v semenišču. To
je bila domala edina možnost, da
smo se lahko šolali tudi otroci iz
revnih družin, s podeželja. Nekdo
je zame plačeval šolnino in bivanje v internatu. Šele po vojni sem
zvedel, da me je, kot mnoge druge
Primorce, štipendiralo zunanje ministrstvo tedanje Jugoslavije, ki je ilegalno podpiralo slovenske dijake in
študente na Primorskem, kajti edino
duhovniki so imeli še možnost, da
ostanejo med svojimi in po svojih
močeh pomagajo ohraniti slovensko
besedo. Denar je pritekal po zelo
skrivnostnih, zapletenih poteh, da
sami nismo vedeli, kdo je neznani
dobrotnik, ki nas štipendira ...
Zasledili smo podatek, da ste bili
leta 1941 izključeni iz semenišča.
Nam lahko poveste, kakšni so bili
razlogi za to izključitev? Je bil vzrok
za to ilegalni literarni listič, ki ste ga
prav vi ustanovili in urejali?
V semenišču so veljali zelo strogi
predpisi. Prevelika radovednost ni
bila zaželena, jaz pa sem bil s svojo
radovednostjo že kar tečen. Odnos
vodstva do slovenščine pa je bil
prava mojstrovina: bila je in ni bila

prepovedana. Za nas Slovence je
bila celo dodatni šolski predmet. Za
vsakdanjo, sprotno komunikacijo,
če smo bili več kot po trije skupaj,
je bila obvezna italijanščina; prav
tako je bil uradni jezik italijanščina,
če sta ostala v pogovoru le še dva
dijaka, čeprav oba Slovenca, v tem
primeru baje iz moralno vzgojnih razlogov, morda iz strahu pred kakšno
verbalno homoseksualnostjo, ki je
bolj verjetna v intimni družbi dveh.
Torej, slovenščina uradno ni bila
prepovedana, bil pa je v obeh tu
navedenih primerih obvezen uradni
jezik italijanščina. In kaj je hujšega,
kot si v takih razmerah umisliti slovenski literarni list, pa še ilegalen.
Sam sem vanj, v nadaljevanjih, pisal
celo nekakšen ep o trpljenju Primorcev v Italiji.
Ponikve so vaša rojstna vas. Otroštvo in prvo mladost ste preživeli
pod fašizmom. Kako je to vplivalo
na vas in na vašo ustvarjalnost?
Večino svojega življenja sem živel
in preživel v, milo rečeno, dokaj nenavadnih razmerah. Že kot družina
smo bili zelo različni med sabo, kljub
temu pa smo, prav kot družina, živeli zelo harmonično, složno, lahko
bi celo rekel: v zgledni ljubezni.
V to nenavadnost sodi tudi podatek, da smo imeli doma za tiste čase
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kar spodobno knjižnico, ilegalno,
kajpak, tako sem lahko že kot otrok
prebiral slovenske avtorje. Še danes
mi je nerazumljvo, da smo dobivali
iz Ljubljane (spet po zapleteni poti)
celo obe takrat osrednji slovenski literarni reviji – »Ljubljanski zvon« ter
»Dom in svet«. Če bi prišlo do hišne
preiskave, bi jo slabo odnesli. Karabinjerji (policija) bi knjižnico zaplenili, knjige morda, demonstrativno,
sežgali kar na domačem dvorišču.
Strogo je bilo namreč prepovedano
imeti ali celo širiti slovensko knjigo,
po pošti pa si jo lahko prejemal, ker
se je država vsaj kolikor toliko držala
mednarodnih konvencij. Možnost
razpolaganja s slovenskimi knjigami
je imela name dvojen vpliv: ker je
bila prepovedana, je v moji otroški
domišljiji pomenila nekaj subverzivnega v odnosu do fašizma, hkrati
sem se opijal s slovenskimi zgodbami, se za vse življenje okužil s poezijo in se ji relativno zgodaj tudi
sam prepustil na milost in nemilost.
Kot otrok si nisem mogel razložiti, da
mi v šoli predstavljajo (italijansko)
knjigo kot nekaj posvečenega, hkrati
pa je bila slovenska, samo zato, ker
je bila slovenska, preganjana, zasramovana. Že njeno posedovanje je
bilo kaznivo. Tako sem ob slovenski
knjigi pod fašizmom zorel v ozaveščenega bralca in upornika hkrati.

Kakšno je vaše družbenopolitično
stališče do potrošništva?
Potrošništvo kot miselnost in praksa
je bilo še pred leti bolj stvar značajske izpraznjenosti sodobnega človeka, ki se je skušal utemeljevati vse
bolj na statusnem videzu: imeti, kar
drugi okrog nas nimajo, pokazati, da
jih bo zvijalo od zavisti. Zdaj pa se je
to tako poglobilo, da je postalo ne
le družbena, ampak že tudi civilizacijska kategorija, povezana z našim
družbenim in individualnim standardom: prodajati in kupovati, trošiti na
vse strani vse bolj in bolj vsebuje že
tudi element sociale: ni le streženje
pohlepu kapitala, ampak vse bolj
tudi temeljni pogoj za ohranitev delovnih mest. Da bi uspešno prodajali
in razsipniško kupovali in zapravljali,
je treba z množično psihozo ustvarjati nove in nove potrebe. V veliki
meri tudi nepotrebne. Samo en večer prisluhnite, recimo pred ali po
TV poročilih, kako nas mojstrsko,
če se le da, z lepim glasom in stasom izbranih lepotic vztrajno bombardirajo z vsakršno ponudbo, kot
da brez tega, kar vidimo in slišimo,
sploh ne moremo živeti, kaj šele, da
bi ostali normalni, vsaj za silo uspešni, srečni.
Tokrat objavljamo le delček izčrpne
diskusije. Celoten intervju si boste

lahko prebrali v petek, 10. septembra 2010, ob izidu 4. št. mladinsko-literarnega glasila »Večerna debata«,
ki ga lahko kupite v Knjižnici Makse
Samsa. III Luka Butinar, Nejc Mršnik in Rok Smrdelj
Nekaj zanimivosti o Zlobčevi
ženi, ge. Veroniki Zlobec:
- Zlobčeva žena je bila rojena
v Vrbovem pri Ilirski Bistrici,
njen oče je bil s Topolca, mati
pa iz Harij,
- je teta Damijane Hrabar,
direktorice Knjižnice Makse
Samsa v Ilirski Bistrici,
- nižjo gimnazijo je obiskovala
v samostanu šolskih sester De
Notre Dame v Ilirski Bistrici,
višjo v Postojni, na ljubljanski
univerzi pa je študirala slavistiko in tam spoznala prav tako
slavista Cirila Zlobca,
- pred kratkim je praznovala
svojo osemdesetletnico, njen
mož Ciril je pet let starejši od
nje, torej letos tudi on jubilant:
petinosemdesetletnik,
- s tema dvema (starostnima)
jubilejema sovpada tretji, njun
skupni, visoki jubilej: šestdesetletnica poroke (Zlobec jo je z
nasmehom poimenoval: »diamantna poroka brez diamantov«).

PODPRIMO
BISTRIŠKO MLADINO!
V petek, 10. septembra 2010,
izide 4. št. mladinsko-literarnega
glasila

VEČERNA DEBATA
Glavno prodajno mesto bo
KNJIŽNICA MAKSE SAMSA.
Info: 041/862 007
(Rok Smrdelj)
Zlobec in njegova žena izžarevata veliko ljubezen
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010
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RAZSTAVA STARIH FOTOGRAFIJ IN PREDMETOV
Društvo Studenc iz Gornjega Zemona je v vaškem domu na ogled
postavilo stare slike in predmete, ki
so jih za razstavo prispevali domačini.
Obiskovalci so si lahko ogledali številne zanimive predmete iz vsakdanjega in kmečkega življenja na vasi,
med drugim »tišlarsko« orodje,
staro »vago«, ribežnik , putrih za
vodo, late za prevoz mleka, šivalno
mizo, kotel za pranje, cep za mlatenje stročja in druge zanimive starinske pripomočke. Razstavili so celo
star voz za prevoz gnoja in traktor
iz leta 1953. Na nekdanje navade in
običaje na Gornjem Zemonu spominjajo tudi razstavljena glasbila vaškega tamburaškega društva iz leta
1929 in stare fotografije, ki obujajo
spomine na pust, vizito, birmo in
druge dogodke.
Kot je povedal predsednik KD Studenec Jože Vrh, je bil namen razstave

predvsem ta, da ohranijo spomin
na stare navade in običaje v vasi, za
katere je prav, da jih poznajo tudi
mlajši rodovi.

Društvo Studenc Gornji Zemon se
zahvaljuje vsem članicam in članom
ter ostalim vaščanom pri organizaciji
razstave Starih slik in predmetov. III

kultura
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Vsak sprehajajoči tujec ali domačin
po mestu Ilirska Bistrica v družbi
številnih kulturnih in naravnih znamenitosti zagotovo neizmerno uživa
v poletnem sprehodu, poleg tega
pa opazi še nekaj – cel kup mladih,
ki se bodisi ravno tako sprehajajo,
igrajo košarko v mestnem parku ali
pa preprosto sedijo v gostilni in uživajo v miru. Ostali, ki jih sprehajalec
ne opazi, se bržkone skrivajo doma
pred televizijo ali računalnikom.
Morda jim tako ustreza ali pa se ne
vtikajo nikamor, ker nimajo ponujenih možnosti, motivacije ter poguma za samouresničevanje. Takšno
skupino mladih lahko upravičeno
poimenujemo neaktivna mladina,
kar je škoda, da pri vseh društvih in
ostalih (mladinskih) organizacijah
raje počivajo doma.
Problem, ki sem ga morda presplošno, preveč kritično, vendar vseeno
razumljivo bralcu, predstavil, so
opazili trije mladi iz Ilirske Bistrice
in se odločili, da ustanovijo lastno
društvo z uradnim nazivom Kulturno-umetniško društvo Literativa,
ki si bo v splošnem prizadevalo za
razvoj alternativne glasbe in literature v našem mestu. Društvi, ki zajemata obe dejavnosti, že imamo
– to sta Literarno društvo Ilirska
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Bistrica in Mladinski klub Nade Žagar, vendar se prvi nagibajo zgolj k
literaturi, drugim je prioriteta alternativna glasba, mi pa si želimo
društveno organizacijo, ki bo zajemala oba koncepta, ki naj bi se programsko medsebojno prepletala in
povezovala v neko celoto. Oba, že
omenjena glavna namena društva,
opiše samo ime Literativa – gre za
skovanko, nastalo iz besede alternativna (glasba) in literatura.
Idejni ustanovitelji društva, ki so
opazili medsebojno povezavo na
podlagi enakih interesov, so Luka
Butinar, Nejc Mršnik in Rok Smrdelj.
Luka Butinar je pevec pri heavy metal bendu Empron, Nejc Mršnik je
kitarist iste glasbene skupine in kitarist pri bendu Svinc 'n' purfl, Rok
Smrdelj, član Literarnega društva
Ilirska Bistrica in KD Zgbljena legija,
je urednik mladinsko-literarnega
glasila »Večerna debata«. Vsi trije
pišejo poezijo. Poleg njih so pri Literativi trenutno aktivni še: Aleksander Borenović, bistriški literarni
umetnik, Patricija Dodič - Patra,
sicer avtorica dveh pesniških zbirk
»Pet minut blaznosti« in »Črnoobrobljene oči«, pesnica in kulturologinja Maja Turković, bodoča
slovenistka in prozaistka Jana Samsa

ter Tadej Primc, pesnik in vsestranski organizator kulturno-družabnih
prireditev na državni ravni.
Navedena ekipa se bo s številnimi
glasbeno-literarnimi projekti trudila
uresničiti vizijo društva, poskrbeti za
čim večje povezovanje ilirskobistriške mladine s prirejanjem glasbenoliterarnih večerov (zelo uspešen
in množično obiskan je bil »Novim
zmagam naproti« v petek, 28. maja,
v Frape baru v Ilirski Bistrici, s katerim smo otvorili naše društvo), z
urejanjem in izdajanjem literarnih
revij in zbornikov (tekoč, uspešen
projekt je literarno-mladinsko glasilo Večerna debata), organizacija
koncertov, svetovanje mladim na
področju literarnega in glasbenega
ustvarjanja ter se v sklopu navedenih in še mnogih drugih projektov
povezovali z ostalimi društvi in kulturnimi ustanovami. Tako bomo zapolnjevali kulturno dogajanje med
mladimi, posredno pa tudi z aktivnim delom pripomogli k spreminjanju stvari na boljše.
Za članstvo, raznorazne informacije
in predloge smo dosegljivi na elektronskem naslovu literativa@gmail.
com. III Rok Smrdelj

FD GRADINA NA TEDNU PODEŽELJA NA LOŠKEM
»Teden podeželja na Loškem« je bil
za folklorno društvo Gradina iz Ilirske
Bistrice poseben dogodek. Letošnje
junijsko sodelovanje na »Tednu podeželja na Loškem«, ki ga organizira
Občina Škofja Loka skupaj z Razvojnim centrom Sora iz Škofje Loke, je
za članice in člane folklorne skupine
Gradina predstavljal še posebej velik
izziv, saj jo je doletela čast, da je bila
kot prva tuja folklorna skupina povabljena k sodelovanju na tako veliko
prireditev v mestu Škofja Loka.
Sodelovanje je bilo zanimivo, saj
je skupina predstavila splet plesov
tako iz domačega kraja kot iz Slovenske Istre in Trsta, ljudsko petje
in pa tudi igrano besedo – skeč. Mimoidočim obiskovalcem so ponudili
v pokušino pravi krompir v zeuvnci –
značilno jed prav iz bistriških krajev.
Ob naši stojnici je bilo zelo pestro,
saj smo izdelovali rože iz papirja, kuhali krompir, delili štruklje in bezgov
sok. Gostili smo tudi župana Občine
Škofja Loka, Igorja Drakslerja, direktorja urada za svetovanje pri KGZS
mag. Mirana Nagliča in predsednika
Zveze upokojencev pri stranki SLS

Antona Bogataja, ki so skupaj s člani
in članicami folklornega društva
Gradina nazdravili in preizkusili dobrote iz ilirskobistriškega konca.
Bilo nam je lepo, navezali smo veliko
stikov in dobili povabila, da še kje
predstavimo naše kraje in navade.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli
pripomogli, da je bil ta dan uspešen.
Še posebej se zahvaljujemo g. Tonju
Janežiču, ki nam je pomagal navezati

stike z organizatorji.
Člani folklorne skupine Gradina smo
v avgustu sodelovali tudi na prireditvi Na meji brez meje, ki je letos
potekala v Klani, in na srečanju
brigadirjev v Kilovčah. 4. in 5. septembra pa se odpravljamo na dvodnevno gostovanje na Koroško, o
čemer boste lahko več izvedeli v naslednji številki Bistriških odmevov.
III Za FD Gradina – Mira Kirn

V četrtek, 22. julija, je ob 20.30 na turistični kmetiji »Pri
Friščevih« v Rodiku potekal literarni večer z vsestransko
umetnico in pesnico Patricijo Dodič - Patro. Program je povezovala Maja Turković, za glasbeno vzdušje je poskrbel Toni
Škrlj iz skupine Romantiki.
Patricija Dodič, doma iz Obrova, nas je v prijetnem poletnem
večeru ob kozarčku rujnega popeljala v svet svojih zgodb, napisanih v verzih. Doštudirala je slovenščino in francoščino z

baznim jezikom italijanščino na Filozofski fakulteti v Trstu.
Je članica Literarnega društva Ilirska Bistrica in novoustanovljenega KUD Literativa. Ustvarjalna je tudi na likovnem
področju – njene slike bomo lahko videli na razstavi konec septembra v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici.
Pred leti je prejela nagrado za najboljšo regijsko pesnico
na »Mladi Urški« in drugo nagrado na »Veronikinih dnevih« v Novem Mestu. Sodeluje na različnih festivalih, vodi
literarne pogovore in jezikovne tečaje. Veliko pozornost
posveča mladim.
Generacijsko različni slušatelji so se ob kozarčku rujnega
potopili v misterij njenih stihov. Vrata v svet zgodb je Patricija odprla s pomočjo mlade pesnice in kulturologinje
Maje Turković, ki je večer tudi vodila. V uvodnem delu večera je avtorica prebrala nekaj pesmi iz knjižnega prvenca
»Pet minut blaznosti«, ki mu je sledila pesniška zbirka
»Črno obrobljene oči«, iz katerega smo tudi slišali nekaj
pesmi. V zaključnem delu nam je zaupala nekaj verzov iz
tretje, še nastajajoče zbirke.
Prijeten poletni večer je z akustično kitaro glasbeno popestril Toni Škrlj, doma iz Knežaka. Zastopal je ansambel
Romantiki, predstavil pa se je s pesmimi Andreja Šifrerja
in Iztoka Mlakarja, za konec pa nas je presenetil z avtorsko
pesmijo »O človeku«.
Zahvala za realizacijo večera gre Turističnemu društvu Rodik, Friščevim, ki so svoj čas in prostor posvetili kulturi in
so imeli posluh, da smo obiskovalci ob Majini vezni besedi
soustvarjali zgodbe s prekrasno Patricijo. Prijeten družabni
večer se je v objemu valčka zaključil v poznih večernih
urah. III Rok Smrdelj
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LETOVANJE V PACUGU

RDEČI KRIŽ ILIRSKA BISTRICA

OBVEŠČA
Oblačila in drugo blago bomo
sprejemali

v torek, 21. septembra 2010,
od 17. do 19. ure,
v našem skladišču pod
Gimnazijo.

Mateja Zidarič, Uroš Jenko, Martina Batista, Sara Pugelj in Maja Prosen so od 21. do 31. julija vodili zdravstveno letovanje naših otrok, ki
poteka že deseto leto v mladinskem letovišču Pacug pri Portorožu.
Vabimo vse osnovnošolce, da izkoristijo ponujeno priložnost tudi v
letu 2011 in preživijo deset nepozabnih dni v čudovitem kotičku na
naši obali. III RK Ilirska Bistrica

PRLJAVO
KAZALIŠTE
sobota, 25. 9. 2010,
v Ilirski Bistrici

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

DRUŠTVO VEZI LETOVALO V FIESI
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Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
prostega časa Vezi je tudi letos v okviru programa »Na
krilih športa«, športno-kreativnega programa, organiziralo 5-dnevno letovanje na slovenski obali – v Fiessi.
Namen programa je, s pomočjo športa in rekreacije, pri
ljudeh s težavami v duševnem zdravju vzbuditi skrb za
telesno in duševno zdravje. Obenem pa tudi vzbuditi,
ohraniti in razvijati zanimanje po kreativnem in dejavnem preživljanju prostega časa.
Letovanje se je odvijalo v času 12.–16. 7. 2010, v Počitniškem domu Breženka v Fiesi. Uživali smo ne le v počitku, tudi v druženju, kopanju in sončenju.
Ker se zavedamo, da vse lepo hitro mine, smo sklenili,
da si bomo počitniške dneve naredili čim lepše in čim
bolj pestre. Udeležili smo se dveh organiziranih izletov,
in sicer v Soline z ladjo Solinarko, kjer smo si ogledali
Solinarski muzej in se seznanili s pridelavo soli, ter na
ogled prenovljenega Akvarija v Piranu, kjer smo si, očarani nad podvodnim svetom, privoščili kepico sladoleda
v prijetni senčki Tartinijevega trga.
To obmorsko mestece pa smo po želji, vsak večer, ponovno obiskali, in sicer po prijetni pešpoti, ki smo jo
prehodili v dobrih 20 minutah.
Kljub temu da so bili dnevi izredno vroči, smo bili tudi na
plaži zelo aktivni. Igrali smo odbojko na mivki, odbojko
v vodi, družabne igre ter s pedalinom uživali na morskih
valovih. Kdor je želel malo več oddiha, je letovanje lahko
preživel bolj umirjeno: ob branju knjig ter sproščanju ob
poslušanju morskih valov.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

Letos nam je bilo vreme, po dolgem času, naklonjeno,
zato smo na plaži še toliko bolj uživali in se res lepo imeli.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri realizaciji letovanja, ki našim uporabnikom
ogromno pomeni. III Mojca Mahnič (pod mentorstvom
mag. Katarine Tomažič)

ENI OBJOKUJEJO, DRUGI DOBIJO ŽIVLJENJSKO MOČ
V četrtek, 26. avgusta, je v Domu starejših občanov v Ilirski
Bistrici svoj 80. rojstni dan praznovala Jožefa Mihelj – gospa,
ki ima druga zapored najdaljši članski staž v Združenju multiple skleroze Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1973.
Gospa Jožefa, bližnjim poznana kot Pepca, se je s prvimi
simptomi multiple skleroze soočila že pri 14 letih, ko je med
branjem knjige padla v nezavest. Uradno je bila diagnoza te
bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem in katere vzroki
so še vedno neznani, potrjena sedemnajst let kasneje. Ob
ustanovitvi zveze je bila Pepca poverjenica za skoraj celo
Primorsko brez obale in Notranjske.

Jožefa Mihelj se z multiplo sklerozo bojuje že pol stoletja

10. Festival za tretje življenjsko
obdobje
Med 29. septembrom in 1. oktobrom se bo v Ljubljani odvijal »Festival za tretje življenjsko obdobje«,
ki bo letos že deseto leto zapovrstjo
zavzel Cankarjev dom in povezoval
generacije. Organizatorji festivala
napovedujejo pester program in
razstavo, na kateri bo vsakdo našel
nekaj zase.
Posebnost letošnjega festivala je
mednarodna udeležba, saj bi organizatorji želeli sporočilo o medgeneracijskem sožitju razširiti tudi preko
meja države in s tem vzpodbuditi
vseevropsko gradnjo družbe strpnosti in sožitja. Na festivalu pričakujejo
več kot 140 razstavljavcev, ki bodo
v tematskih parkih predstavili svojo
ponudbo, namenjeno kakovostnejšemu preživljanju jeseni življenja.
Na dveh odprtih odrih se bo na več
kot 200 kulturnih dogodkih predstavilo 2500 nastopajočih vseh starosti
in z vseh koncev Slovenije.
K sodelovanju so bili vabljeni tudi
otroci in mladi, katerih likovni, literarni, fotografski in raziskovalni izdelki bodo predstavljeni na samem
festivalu v Cankarjevem domu. Po-

sebna priznanja bodo podeljena
posameznikom, ki s svojimi dobrimi
deli premoščajo prepad med generacijami. Na tridnevni konferenci bo
tekla beseda o revščini in socialni
izključenosti, kar je tudi rdeča nit
celotnega festivala.
Za vse, željne zborovske pesmi, pripravljajo 10. srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
in revijo zamejskih pevskih zborov,
kjer se bodo predstavili pevci iz Italije, Avstrije in Madžarske. Večer pesmi in plesa pa je namenjen vsem
ljubiteljem ljudske glasbe.
Udeležite se okrogle mize slavnih
starejših, doživite slavnostno odprtje in zaključek festivala in pridite
vzpodbujati nastopajoče iz vašega
kraja. V sodelovanju s Slovenskimi
železnicami bo 10. »Festival za tretje življenjsko obdobje« še dostopnejši. Skupine šestih upokojencev
se bodo lahko na festival in domov z
vlakom odpeljale po posebej ugodni
ceni. Za dodatne informacije se obrnite na vaše lokalno društvo upokojencev.
Pridite na 10. Festival za tretje ži-

Spoštovani občani,
cenjene občanke!
Po skoraj treh desetletjih se poslavljam od Centra za socialno
delo Ilirska Bistrica. Hvaležna
sem za priložnost, da sem smela
delati z vami in za vas. Ves čas
sem se trudila svoje delo opravljati profesionalno in strokovno
ter na državnem državni nivoju
ravni zagovarjati interese naše
lokalne skupnosti in naših ljudi.
V kolikšni meri mi je to dejansko uspelo, pa lahko presodite
samo vi.
Vsekakor pa vam zagotavljam,
da je Center za socialno delo
Ilirska Bistrica visokostrokovna
inštitucija in taka ostaja tudi v
naprej.
Srečno vsem, kjerkoli že ste in
karkoli počnete.
Miranda VRH
direktorica CSD Il. Bistrica

vljenjsko obdobje in prepustite
se veselemu medgeneracijskemu
vzdušju! Več o festivalu najdete na
spletni strani www.f3zo.si. III Tjaša
Gračner
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

Tako rekoč bije boje z multiplo sklerozo že skoraj pol stoletja. In kaj je tisto, kar ji je pomagalo prehoditi pot do osemdesetletnice? Sama pravi, da udarce kronične bolezni eni
objokujejo, drugi pa z njenim pojavom pridobijo življenjsko
moč. Zdravila in zdravniki niso na prvem mestu, saj so najpomembnejši elementi volja, moč, optimizem in družabnost – človek mora sam pri sebi dojeti, da drugega izhoda
ni. Kljub bolezni je zelo pozitivna osebnost, ki še vedno goji
smisel za humor, saj o sebi pravi, da »pamet ostane, tudi če
so lasje sivi.« III Rok Smrdelj
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VABILO
URE PRAVLJIC

PEVSKI ZBOR OŠ DRAGOTINA
KETTEJA V ITALIJI

Knjižnica Makse Samsa vabi starše
k vpisu otrok, starih od 3 do 5 let,
ki bodo v oktobru pričeli z obiskovanjem jutranjih ur pravljic.

V mesecu oktobru bo knjižnica
pričela tudi s popoldanskimi
urami pravljic. Za lažjo organizacijo pravljic vse zainteresirane
starše obveščamo, da je potrebna
predhodna najava udeležbe vašega otroka.

Za vse dodatne informacije smo
vam na voljo v knjižnici
(Vlasta, Tamara) ali po telefonu
7144 – 188.

V soboto, 5. junija 2010, smo si
učenci, ki smo vse leto pridno delovali v šolskem pevskem zboru, ogledali lepote sosednje Italije.
Z avtobusom smo se najprej odpeljali do Devina. Očaral nas je prelep
razgled na morje, park in bližnji grad
Miramar. V gradu imajo trenutno,
poleg stalnih razstav, zbirko starih
glasbenih inštrumentov, ki smo si jo
še posebej z veseljem ogledali. Vodiča smo navdušili, ko smo mu zapeli pesem »Regiment po cesti gre«.
Najprej nas je pot vodila do Ogleja,
starega mesteca z ostanki rimskega
foruma. Ogledali smo si baziliko in
občudovali številne mozaike. Tudi v
cerkvi smo pokazali, kaj smo se letos

naši mladi in najmla jši

ŠPORTNI DAN IN PLAŽA PARTY

36

Ilirskobistriški klub študentov je tudi letos, predzadnji vikend v
avgustu, organiziral poletni festival. Namen projekta je predvsem druženje in popestritev dogajanja v zadnjem počitniškem
mesecu. Študentje so se letos odločili, da bodo projekt izpeljali v
športnem duhu, zatorej je dogajanje vključevalo predvsem športne discipline in animacije, ki se jih je udeležilo lepo število mlaBISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

naučili. Zapeli smo pesem »Gloria«.
Drugi del našega izleta je bil prav po
našem okusu. Iz Ogleja smo se namreč odpeljali do Palmanove, kjer
smo se podali v pravo vasico različnih trgovin. Tam je vsak od nas
našel kaj lepega. Prijetno utrujeni
od sonca, potepanja in nakupovanja smo se pred odhodom domov v
mestecu Gradež osvežili še v morju.
Pot do doma je minila zelo hitro, saj
smo ob spremljavi kitare zapeli še
nekaj pesmi.
V soboto smo torej res dokazali, da
svoje pevsko znanje lahko pokažemo
v različnih okoliščinah. III Učenci OŠ
Dragotina Ketteja

dih iz občine.
V okviru »Kšibkanja« se je tako odvil »Športni dan« na
Črnih njivah, kjer je bil organiziran pohod, streljanje
glinastih golobov, nogomet na travi ter balinanje. Posebno zahvalo ob tej priložnosti študentje izrekajo Baru
Črne njive, ki je poskrbel za gostoljubje in prijazno sodelovanje.
Sobotno dogajanje se je preselilo v Športni center Trnovo. Tu se je na igrišču na mivki odvijal »Plaža party«
s turnirjem odbojke. Slednji je bil poseben zaradi številčnosti prijavljenih ekip in pa bogatega spremljevalnega dogajanja in animacije, za katero so poskrbeli
mladi športni navdušenci in atraktivne Pume. Vzdušje
je spominjalo na pravo poletno dogajanje. Mladi so uživali v igri odbojke na mivki, hkrati pa se na ležalnikih
predajali sončnim žarkom, uživali ob poletnih ritmih,
pili koktejle, se namakali v bazenčku, gradili peščene
tortice, se sladkali z lubenico … Sobotne zabave na
tako imenovani bistriški plaži se je udeležilo okrog 100
mladih in to je zagotovo pozitiven podatek, na podlagi
katerega organizatorji s Kluba študentov obljubljajo še
več podobnih dogodkov. III Doris Komen

S KŠIBOM V NOVO ŠOLSKO LETO

Ker se poletne počitnice iztekajo in
počasi prehajamo v tisti ustaljeni
način, ko se večino stvari vrti okrog
šole in šolskih obveznosti, vse svoje
člane obveščamo o pomembnejših
dogodkih in formalnostih, ki bi jim
olajšali začetek tega obdobja …

Vpis
Z novim šolskim letom vabimo k
vpisu nove člane, ki bodo deležni
številnih ugodnosti in pestrega dogajanja, ki ga v občini organiziramo
mladi.
Novi člani in pa tisti, ki bi radi podaljšali članstvo, na uradne ure prinesite:
• dosedanjo člansko izkaznico (če
se vpisujete prvič in le-te nimate,
prinesite fotografijo),
• izvirno potrdilo o šolanju za šolsko leto 2010/2011,
• izpolnjeno pristopno izjavo (dobite jo na www.ksib.si oz. na naših uradnih urah).
Popustnik
V novem šolskem letu bomo vse

Številni mladi so se tudi letos na morje odpeljali s kopalnim avtobusom

svoje člane presenetili s Popustnikom. Gre za knjižico, v kateri bodo
izbrane storitve oziroma ugodnosti,
ki jih bodo lahko naši člani koristili
na Bistriškem.
Sejem rabljenih učbenikov
Ker je začetek šolskega leta precej
skrbi namenjenih šolskim učbenikom, pripravljamo vsakoletni sejem rabljenih učbenikov, ki bo letos
potekal prvi vikend v septembru, v
prostorih našega Kluba, na Jurčičevi
1, in sicer na naslednji način:
• 3. september – oddaja rabljenih
učbenikov (med 19.00 in 21.00
uro),
• 4. september – sejem rabljenih
učbenikov (med 10.00 in 12.00
uro), vračanje neprodanih učbenikov (med 13.00 in 14.00 uro).

IGRAMO SE V NOVEM PESKOVNIKU

Rekreacija
Vsi, ki ste se v poletnih mesecih pridno zadrževali na zunanjih športnih
površinah in redno skrbeli za rekreacijo, ste vabljeni, da v tem športnem
duhu nadaljujete tudi v naslednjih
mesecih. Z rekreacijo v dvorani
Osnovne šole Antona Žnideršiča
bomo ponovno začeli v soboto, 4.
septembra, potekala pa bo vsak teden od 15. do 18. ure.
Dijaški koncert
Da bi nekoliko popestrili začetek
šolskega dogajanja, tudi letos pripravljamo veliki dijaški koncert, ki
bo 9. oktobra pri Gimnaziji. Več podrobnosti bo znanih prav kmalu, vse
naše dogajanje in obvestila pa lahko
spremljate na:
naši spletni strani: www.ksib.si,
facebook skupini/ profilu. III KŠIB

Prihaja poletje, čas, ko se otroci najraje igrajo na prostem z mivko, vodo in drugim naravnim materialom.
Tudi otrokom iz skupine Piki, najmlajšim v bistriškem
vrtcu, je igra v peskovniku najljubša.
Mivko mešajo z vodo, sejejo, odtiskujejo modelčke v
neskončnost, pa jo nalagajo, presipavajo iz ene kanglice v drugo. Majhen peskovnik si morajo deliti še
z dvema skupinama otrok. Sedaj ne bo več tako. Ob
koncu šolskega leta so nam starši pripravili presenečenje – dobili smo nov peskovnik. G. Andrej Bergoč,
zelo dejaven oče in predsednik sveta staršev, je dal
pobudo, da igralo izdela sam, nekateri drugi očetje
(Tajev, Lucijin in Katjin) pa so se odzvali za pomoč pri
postavitvi.
Otroci iz skupine Piki, Čebelice, Ribice ter vzgojno
osebje smo neizmerno hvaležni za pridobitev, ki bo
služila ustvarjalni igri generacijam otrok. III Za Ppikije: Maja, Nija in Ivanka
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

naši mladi in najmla jši

Uradne ure
Z uradnimi urami bomo na Kšibu pričeli zadnji vikend v avgustu (v petek,
27., in soboto, 28. avgusta). Potekale bodo po ustaljenem urniku, in
sicer ob petkih med 19. in 21. uro
ter sobotah med 10. in 12. uro.
Vse člane bi radi še enkrat opozorili
na to, da smo v novih prostorih, in
sicer na Jurčičevi 1 oziroma v bivši
glasbeni šoli.
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Letošnji oratorij v znamenju časa
V ilirskobistriškem župnišču so letos že šesto leto zapored pripravili poletni počitniški program za
otroke, ki je potekal od 25. do 29.
avgusta. Oratorij je letos potekal
pod geslom »Pazi čas«, udeležilo
pa se ga je 26 otrok, starih od pet
do deset let.
»Namen je otrokom pokazati, da
si je treba v današnjem hitrem življenjskem tempu vzeti tudi čas za
prijateljstvo, za svoje občutke in razmišljanja in ne vedno samo hiteti,«
je povedala animatorka Tea.
Oratorij so počitniško duhovno
ustvarjalne delavnice za osnovnošolske otroke, gre pa za celodnevni
program, saj se v župnišču zberejo
že ob 9. uri in zaključijo ob 16. uri.
Kot je pojasnil kaplan Martin Šuštaršič, je oratorij 150 let stara zamisel
sv. Don Bosca, ki je s tem želel zbrati
otroke na župnijskem dvorišču, ki je
postalo neke vrste delavnica, kjer
se vzpostavi vez med igro, učenjem

Otroci so letos v okviru ustvarjalnih
delavnic na temo čas izdelali tudi
sončno uro, zamesili pa so tudi piškote, ki so jih nato spekli v pekarni
Slava in jih z veseljem pomalicali.
Tudi sicer so bili otroci navdušeni
nad programom letošnjega oratorija, kjer so spoznali in se naučili
veliko novih in zanimivih stvari. Oratorij se je zaključil z nedeljsko sveto
mašo, h kateri so povabili tudi svoje
starše, ki so jim pripravili tudi krajši
kulturni program in pokazali, kaj vse
so se v teh dneh naučili.

ZAHVALA VZGOJITELJICAMA

naši mladi in najmlajši

Pod vodstvom animatorjev, teh je
bilo letos kar 15, so ustvarjali različne izdelke, peli, molili, animatorji
so za otroke pripravili vsak dan tudi
krajšo dramsko igro in izvajali kateheze po skupinah, na katerih so
obravnavali temo tistega dne.
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Otrok samo kratek čas ljubi in zaupa
svetu, se čudi njegovim enostavnostim, se boji njegovih zapletenosti,
očaran je nad svetlobo in barvo,
gibanjem, nenavadnostjo, željno
raziskuje, ljubi spanje in prebujanje.
Kdor odnese samo en trenutek tega
zlatega časa, je ukradel nekaj, česar
ni več mogoče nadomestiti!
Naj vam naši otroci ostanejo v le-

in molitvijo. Danes tako širom po
Sloveniji po njegovem vzoru prirejajo oratorije za čim bolj aktivno in
duhovno preživljanje prostega časa
otrok. III

pem spominu.
Starši se iskreno zahvaljujemo vzgojiteljicama Eriki Iskra Tomažič in Vesni Erakovič za vso ljubezen, znanje
in razumevanje, ki sta ga imeli do
vseh naših otrok v vsem tem obdobju. HVALA, za vsak trenutek, ki
ste ga polepšali našim sončkom! III
Starši

OBISK VDC-JA
V petek, 18. 6. 2010, smo se učenci prostovoljci iz
Osnovna šole Dragotina Ketteja s svojo mentorico odpravili na obisk v Varstveno delovni center. Navzočim
smo se predstavili s kratkim programom, v katerega
smo vključili petje, igranje in ples. Ob koncu smo za
dobro voljo in veselje še vsi skupaj zapeli. Sledilo je
druženje ob piškotih, ki smo jih spekli, in obdarovanje
s papirnatimi nageljčki, ki smo jih ravno tako sami izdelali. Tudi člani in zaposleni v VDC-ju so nas prijetno
presenetili s sladko gostijo in pijačo. Pred odhodom
so nas popeljali še skozi delovne prostore in nam tako
nekoliko podrobneje predstavili svoje delo. Nad videnim smo bili navdušeni in tako eni kot drugi že nestrpno pričakujemo naše naslednje srečanje. III Učenci
in mentorica krožka Prostovoljstva
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2010

NAGRADNA KRIŽANKA
SLOV. LIK.
UMETNICA
(NIKA)

BISTRIŠKI
ODMEVI

KINOMATO
GRAF

OTOK V
INDONEZIJI

LUKNJAČ

ŽIVAHNO
(GLAS.)

NIT V TKANINI

KRIVA ČRTA

HOLANDSKA
JADRNICA

8
ŠKRBAVA
ŽENSKA

GRŠKI
MATEMATIK

Med prispelimi pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali
tri nagrajence, ki bodo
prejeli knjižne nagrade.

RAZČLENJEVALEC

5

3

BARVA
IGRALNIH
KART

PRENOČITEV

REČ,
PREDMET

7

OSTRIVEC

NOSILEC
VOZILA

REVIR, ČETRT

GL. MESTO
JORDANIJE

4

LOJZE ROZMAN

MORSKA RIBA
VRTALNI STROJ

6
VEČ TRAMOV

2

10

VALLONE
DEL
FOTOAPARATA

TNT IZ
KSILENA

VOTLINA V
KAMNINI
NORDIJSKA
PRIPOVED

NORDIJSKA
BOGINJA
MORJA

1

SLONOV
ČEKAN

IZDEL.
APNA

Geslo prejšnje nagradne
križanke: SVIŠČAKI
Nagrajenci nagradne križanke 27. št. Bistriških odmevov so:
• Vilma Iskra, Zabiče
24 b, 6250 Il. Bistrica,
ki prejme oddejo za
piknik,
• Mato Dogančić, Vojkov
drevored 8, 6250 Il. Bistrica, ki prejme ročno
poslikano steklenico za
žganje in
• Andrej Maljevac,
Gubčeva ulica 13, 6250
Il. Bistrica, ki prejme
dve vstopnici za ogled
gradu Prem z muzejsko
zbirko.
Nagrajenci lahko nagrade
(razen vstopnic, ki ju bomo
poslali po pošti) prevzamejo v pisarni uredništva
Bistriških odmevov na Gregorčičevi 2 v Ilirski Bistrici
(Dom na Vidmu). Prosimo,
da predhodno pokličete
na tel. št. 051/341 133.

ZAŠČITA RAKOV

TOP

9
GR. POKRAJINA
ELIS

Nagrajencem čestitamo!

SLOV. PISATELJ
(DANILO)

ra zvedrilo

SESTAVIL:
DIMITRIJ GRLJ

STRANSKI
DEL
DREVESA

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

V prazna polja vpišite geslo
tokratne nagradne križanke.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Prireditve v septembru 2010
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

Mednarodno srečanje
motoristov

Vrbica

3., 4. in 5. september

Moto klub Feistritz

FAVDL treffen 2010 (srečanje
vozil znamke VW in Audi)

pri nekdanji vojašnici v
Ilirski Bistrici

4. september ob 14.00

Forum www.favdl.net

041/281 071 Aleš
Jelinčič

Šolanje psov

vadbišče Črne njive

5. september ob 9.00

Kinološko društvo Ilirska Bistrica

041/714386
Marko Šenkinc

Bistriški dan atletike

stadion v Trnovem

5. september ob 14.00

Tekaško društvo Bistrc

041/523 284
Drago

Javni nastop v sodelovanju z
glasbeno šolo Kódály iskola iz
Madžarske

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

9. september ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/711 12 22

glasbeno-literarni večer »Rdeča
nit zida pesem«

amfiteater OŠ Antona
Žnideršiča (za šolo)

11. september ob 20.00

Kulturno-umetniško društvo
Literativa

041/749 369
Nejc Mršnik

Podelitev nagrad udeležencem
mladinske počitniške bralne
značke “Bralni črv” in žrebanje
reševalcev počitniških kvizov

Knjižnica Makse Samsa

17. september ob 17.00

Knjižnica Makse Samsa in JSKD
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Otvoritev razstave in projekcija
filmskih obzornikov »Na svoji
zemlji«

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. september ob 17.00

Tolminski muzej, Arhiv RS,
Slovenski filmski arhiv in Društvo
za krajevno zgodovino in kulturo
Il. Bistrica

Prireditev ob praznovanju 65.
obletnice konca 2. svetovne
vojne in priključitve Primorske
matični domovini

Hrib svobode,
Ilirska Bistrica

18. september ob 11.00

Občina Ilirska Bistrica in
Združenje borcev za vrednote
NOB

Praznovanje ob 200-letnici vaške Jasen
cerkve v Jasenu

18. september ob 18.00

Društvo Ahec Jasen

031/466976
Vojko Dodič

Kmetijska tržnica

25. in 26. september

Razvojni center Ilirska Bistrica in
Občina Ilirska Bistrica

031/682 197
Bojan Oblak

Predstavitev knjige »Drobižnice«, Dom starejših občanov
avtorice Danice Pardo
Ilirska Bistrica

25. september ob 18.30

Danica Pardo in JSKD Ilirska
Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

1.B državna rokometna liga za
ženske

športna dvorana pri OŠ
Antona Žnideršiča

25. september ob 19.00

Rokometni klub Ilirska Bistrica :
Rokometni klub Merkur Naklo

051/610 961
Darko

Literarni večer s Patricijo Dodič
in razstava slik

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

30. september ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Ogled gradu Prem z muzejsko
zbirko in Kettejeve spominske
sobe

Prem

Ob sobotah, nedeljah in
praznikih med 12.00 in
19.00

TIC Ilirska Bistrica

031/682 197
Bojan Oblak

Žabovca, Ilirska Bistrica

INFO

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

napovednik

Aktivnosti Društva diabetikov Ilirska Bistrica v septembru 2010
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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

Od 10. do 12. ure - društveni prostori

Ivan Bergoč 041/726-036

Vsak semanji dan - Dežurstvo v društvu z merjenjem maščob, KS in
(1. in 16. v mesecu) KT
Sobota
4. september 2010

Izlet z ogledom Muzeja soške fronte v Kobaridu in Ob 8. uri - avtobusna postaja Ilirska Bistrica
drugih znamenitosti na Tolminskem

Valentin Kovačič
05/714 13 68

September in
oktober 2010

Učne delavnice in predavanja

Ivan Bergoč 041/726 03
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