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sodobno parkirišče in nova podoba mestnih palač
Z mesecem oktobrom bo občanom in
ostalim uporabnikom stroritev občine,
banke in upravne enote v Ilirski Bistrici
na voljo novo, sodobno parkirišče. Investitorja, Občina Ilirska Bistrica in Banka
Koper, bosta garažno hišo za zgradbama
občine in banke, ki sta jo začeli graditi februarja letos, v uporabo predali 30. septembra. To je velika pridobitev za mesto,
ki prinaša konec težav s parkiranjem na

tem območju, ki so dolga leta pestile tako
zaposlene kot občane. V novi garažni hiši
je urejenih 116 parkirnih mest v dveh
etažah. V kletnih prostorih so parkirna
mesta za zaposlene, na zgornjem platoju
pa bo občanom in ostalim uporabnikom
storitev na voljo 48 parkirnih mest.
V novi podobi pa sta zasijali tudi palači
občine in banke oz. njuna zunanja okolica. Na novo je namreč urejen plato ob

obeh zgradbah, kjer so položeni novi tlaki
in urejena razsvetljava, obnovljena sta
tudi zid ob glavni cesti in stopnišče, visoke
smreke pa je zamenjalo nizko okrasno grmičevje. Celotna vrednost investicije, ki
jo financirata Občina Ilirska Bistrica v višini 60 odstotkov in Banka Koper v višini
40 odstotkov, znaša 1,5 milijona evrov.
Več na strani 3

uvodnik
Mesec september predstavlja
nekakšno prelomnico v letu.
Pomeni začetek šolskega leta,
konec poletja in brezskrbnih
počitniških dni ... letos pa tudi
konec mandata za župane in občinske svetnike, ki so delo in razvoj občin krmarili pretekla štiri
leta. Bližajo se namreč lokalne
volitve in marsikdo že razmišlja,
koga naj voli. S plakatov se smejejo znani in manj znani obrazi,
ki obljubljajo marsikaj. Na nas
pa je, da razmislimo, koga želimo na čelu naše občine, in tudi
prevzamemo del odgovornosti
za njeno prihodnost.
V občini Ilirska Bistrica se trenutno izvaja kar nekaj pomembnih
projektov, ki bodo vplivali na razvoj naše občine, in za katere bi
bila res izjemna škoda, da se ne
bi nadaljevali oz. dokončali. Precej investicij, ki so že izboljšale
kakovost našega življenja pa je
že zaključenih. Te vam predstavljamo v tej številki glasila, v
kateri boste lahko prebrali tudi
o pestrem dogajanju v preteklem mesecu: osrednji proslavi
na Hribu svobode ob prazniku
priključitve Primorske k matici,
Kmetijski tržnici, 200-letnici cerkve v Jasenu, novih vrtcih v Knežaku in na Pregarjah in še veliko
drugih zanimivosti. Velik del časopisa pa smo tokrat posvetili
tudi predstavitvi županskih kandidatov in njihovih programov
ter list za občinski svet.
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SODOBNO PARKIRIŠČE IN NOVA
PODOBA MESTNIH PALAČ

urejen plato ob obeh zgradbah, kjer
so položeni novi tlaki in urejena razsvetljava, obnovljena sta tudi zid
ob glavni cesti in stopnišče, visoke
smreke pa je zamenjalo nizko okrasno grmičevje. Ob tem velja poudariti, da je bila pri obnovi ohranjena
prvotna podoba obeh zgradb, ki
sta bili zgrajeni v začetku 30. let
minulega stoletja in predstavljata
pomemben del kulturne in arhitekturne dediščine mesta.
Celotna vrednost investicije, ki jo
financirata Občina Ilirska Bistrica v
višini 60 odstotkov in Banka Koper
v višini 40 odstotkov, znaša 1,5 milijona evrov.

Na zgornjem platoju parkirišča za zgradbama občine in banke bo občanom in
ostalim uporabnikom na voljo 58 parkirnih mest

Na spletni strani občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si)
smo objavili anketo, v kateri vas
sprašujemo, ali ste zadovoljni z
novim parkiriščem in novo podobo mestnih palač. Rezultate
ankete, ki bo dostopna do konca
oktobra, bomo objavili v naslednji številki Bistriških odmevov.
Vabljeni k sodelovanju!

Otvoritev mrliške
vežice na Starodu

V septembrski številki Bistriških odmevov je bila namenjena cela stran otvoritvi nove mrliške vežice na Starodu.
V nagovoru predsednice KS Starod je
bila izrečena zahvala županu g. Antonu
Šenkincu in Občini Il. Bistrica, ki je prispevala 50.000 € ter koprski škofiji, ki
je odstopila del zemljišča, na katerem
stoji mrliška vežica. Posebna zahvala
je bila izrečena sokrajanom Pavlice,
Studene gore in Staroda, ki smo v ta
namen zbrali 11.370 €. Člani Agrarne
skupnosti Starod smo pričakovali, da
bomo tudi mi med tistimi, katerim gre
zahvala, saj smo bili prvi, ki smo večji
del zemljišča odstopili za samo vežico,
kot tudi za parkirni prostor. Ne vem,
kako bi celotna izgradnja potekala, če
tega zemljišča ne bi odstopili brez nobenega odškodninskega zahtevka.
Namen tega dopisa je pravilno informirati prebivalce občine Ilirska Bistrica, kaj vse smo za izgradnjo mrliške
vežice prispevali na Starodu. III Alojz
Hrvatin, predsednik UO AS Starod
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AKTUALN O

Z mesecem oktobrom bo občanom
in ostalim uporabnikom stroritev občine, banke in upravne enote v Ilirski
Bistrici na voljo novo, sodobno parkirišče. Investitorja, Občina Ilirska Bistrica in Banka Koper, bosta garažno
hišo za zgradbama občine in banke,
ki sta jo začeli graditi februarja letos,
v uporabo predali 30. septembra. To
je velika pridobitev za mesto, ki prinaša konec težav s parkiranjem na
tem območju, ki so dolga leta pestile
tako zaposlene kot občane.
V novi garažni hiši je urejenih 116
parkirnih mest v dveh etažah. V
kletnih prostorih so parkirna mesta
za zaposlene, ki bodo za vstop v garažo uporabljali posebne magnetne
kartice. Na zgornjem platoju pa bo
občanom in ostalim uporabnikom
storitev na voljo 48 parkirnih mest,
na katerih bo brezplačno parkiranje omogočeno eno uro, in sicer v
času trajanja uradnih ur Občine Il.
Bistrica, ter ločeno še dodatnih 10
parkirnih mest, ki bodo na voljo v
delovnem čau Banke Koper. Če bo
čas parkiranja presegel eno uro, bo
potrebno plačati parkirnino, in sicer
na parkomatu, ki je nameščen na
parkirišču. Za prometni režim in red
na parkirišču bo skrbel tudi občinski
redar.
V novi podobi pa sta zasijali tudi
palači občine in banke oz. njuna zunanja okolica. Na novo je namreč
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Osrednja proslava ob spominu na priključitev Primorske k matici in 65. obletnici konca		

„brez boja primorcev danes ne bi 		

Predsednik države Danilo Türk, ki je k spomeniku padlim borcem na Hribu
svobode položil venec

AKTUALNO

Slavnostni govornik na prireditvi je bil Milan Kučan

Na prireditvi so zaplesali otroci iz folklorne skupine Tuščak Bač
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Kljub neugodnemu vremenu in
hudim nalivom se je na Hribu svobode v Ilirski Bistrici 18. septembra
zbralo okrog tisoč obiskovalcev iz
vse Slovenije, kti so se udeležili
osrednje proslave ob praznovanju
63. obletnice priključitve Primorske
matični domovini in 65. obletnice
konca druge svetovne vojne. Prireditve, katere organizacijo sta v celoti izpeljali Občina Ilirska Bistrica
in območno Združenje borcev za
vrednote NOB ob finančni podpori
nekaterih primorskih občin, so se
udeležil tudi najvišji predstavniki
države in vlade.
Obiskovalce je najprej pozdravil ilirsobistriški župan Anton Šenkinc,
ki je izrazil veselje, da se letošnje
praznovanje odvija v Ilirski Bistrici,
saj so prav na tem območju potekali pomembni zaključni boji v drugi
svetovni vojni. »Želim si, da bi nas ti
mejniki in ta praznovanja, posebej
nas, Primorce, združevali in ne razdvajali. Primorci smo se v preteklosti
znali združiti in se boriti za svoj obstoj, zato sem prepričan, da se bomo
znali tudi v bodoče dogovoriti, da
skupaj združeni praznujemo za nas
pomembne praznike. Prav je, da te
praznike počastimo vsako leto in da
imamo tudi najbolj oddaljeni kraji
pravico in priložnost za organizacijo
praznovanja ob dogodkih, pomembnih za vse nas,« je dejal Šenkinc.
Slavnostni govornik Milan Kučan je
v svojem govoru poudaril, da je trda
in tragična izkušnja Primorcev pod
fašizmom izostrila njihov čut za narodnostno ogroženost. »S svojim junaštvom v prekomorskih brigadah so
odločilno prispevali k zmagovitemu
koncu vojne na slovenskih tleh, ki
je prav v Ilirski Bistrici doživljala eno
svojih poslednjih dejanj. Brez upora
in borbe Primorcev priključitve k matici zagotovo ne bi bilo. To dejanje je
bolj kot vse drugo vplivalo na to, da
smo Slovenci ohranili večino svojega
nacionalnega ozemlja, s katerim
smo v letih 1990, 1991 in 1992 pred
mednarodno javnostjo utemeljevali
pravico do samoodločbe in zahtevo
po mednarodnem priznanju države
slovenskega naroda. Brez boja slovenskih Primorcev, tako zoper fašizem kot za priključitev k Sloveniji,

		

druge svetovne vojne

		 bilo slovenske države“

Kulturni program na proslavi so sooblikovali domači izvajalci

Proslave so se udeležili tudi najvišji predstavniki države in vlade (z desne):
predsednik ZZB NOB Janez Stanovnik, predsednik vlade Borut Pahor,
ilirskobistriški župan Anton Šenkinc, predsednik države Danilo Türk, predsednik
parlamenta Pavel Gantar in podžupan Vladimir Čeligoj

AKTUALNO

danes slovenske države ne bi bilo,«
je poudaril Kučan.
Izrazil je tudi zadovoljstvo, da »v
letošnje praznovanje priključitve
Primorske k matični domovini vstopamo z realnim upanjem, da smo
morda vendarle na začetku procesa
sprejemanja resnice o neprijazni
preteklosti, ki je desetletja razdvajala
Slovence in Italijane.« To, kot je dejal,
temelji na nedavnem srečanju predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške
v Trstu ob Koncertu prijateljstva.
V svojem govoru pa je Kučan opozoril tudi na alarmantno stanje v
današnji družbi. »Med ljudi se je
marsikje zalezel strah. Bojijo se za
službe, za posle, bojijo se negotovosti, ki jo ustvarja tudi politika. Na
trenutke izgleda, da niso jasne smeri
in cilji ukrepanja države, da v njih ni
mogoče prepoznati strateških ciljev.
V kriznih časih, ko sta ogrožena socialna varnost in dostojanstvo vse
večjega števila ljudi, perspektiva
družbe pa zamegljena, je to toliko
bolj zaskrbljujoče,« je dejal in vlado
pozval, naj pri neizogibnem uveljavljanju reform sledi socialnemu
dialogu, nujni solidarnosti in odgovornosti.
Poleg nekdanjega predsednika republike Milana Kučana so se prireditve
udeležili tudi najvišji predstavniki
države in vlade, med njimi predsednik države Danilo Türk, ki je k
spomeniku padlim borcem na Hribu
svobode položil tudi venec, predsednik vlade Borut Pahor, predsednik
parlamenta Pavel Gantar, ministrica
za notranje zadeve Katarina Kresal
in minister za visoko šolstvo Gregor
Golobič. Med gosti je bil tudi predsednik ZZB NOB Janez Stanovnik ter
nekateri župani primorskih občin.
Organizatorji so pripravili bogat kulturni program, ki so ga s petjem, plesom in glasbo sooblikovali domači
izvajalci: združena pevska zbora
MoPZ Dragotin Kette ter zbor Slovenske vojske Ilirska Bistrica, ženski pevski zbor Kombinat, združena pihalna
orkestra Ilirska Bistrica in bistriške
glasbene šole, folklorni skupini Tuščak in Gradina, mezzosopranistka
Janja Konestabo ter glasbenika Igor
Starc s kitaro in Zoran Lupinc s harmoniko. III
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PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA VRTCA
NA PREGARJAH IN V KNEŽAKU
Tudi ilirskobistriška občina se v zadnjih letih sooča s povečanim vpisom otrok v vrtce. Da bi zagotovili
prostor za vse otroke, je občina že
v lanskem letu odprla štiri in pol dodatnih oddelkov vrtcev, letos pa še
dodatnega pol oddelka v Knežaku in
pol oddelka v Podgradu. Odpiranje
novih oddelkov pa je nujno povezano tudi z zagotavljanjem dodatnih
ustreznih prostorov. Tako je občina v
lanskem letu že razširila vrtec v Ilirski
Bistrici z izgradnjo mobilnega vrtca,
v katerem so pridobili tri igralnice,
podelila pa je tudi koncesijo zasebnemu vrtcu Antonina, ki deluje v
okviru bistriškega samostana. Letos
se širitve vrtcev nadaljujejo na šoli
v Knežaku in na Pregarjah, za kar je
občina zagotovila dobrega pol milijona evrov.

Novi prostori za vrtec
in šolo na Pregarjah

AKTUALN O

Na OŠ Pregarje, kjer bodo nove šolske in vrtčevske prostore uradno
predali v uporabo 1. oktobra, so za
potrebe širitve vrtca uredili prizidek
k obstoječi šolski stavbi, v katerem
so pridobili dodatnih 200 m² novih
površin v dveh etažah. Vrtec, ki je
prej deloval na skromnih 28 m², je
v spodnji etaži pridobil kar 50 m²
novih površin in po novem lahko
sprejme 19 otrok. Poleg nove in večje igralnice ter garderobe je šola v
pritličju pridobila dodatno učilnico
in tri kabinete, v zgornjem nadstropju pa še knjižnico, zbornico, dve
pisarni in kabinet, obnovljene pa so
tudi vse sanitarije na šoli. Vrtec ima
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S prizidkom je OŠ Pregarje pridobila več prostora za vrtec in šolo

ločen vhod, ki je prilagojen za invalide, urejen pa je tudi izhod za šolo
na otroško igrišče, ki naj bi ga v kratkem uredili. Obnovljeno je tudi stopnišče, saj je bilo prejšnje z vidika
požarne varnosti neustrezno.
»Novi prostori so pomembna pridobitev za našo šolo, saj bo to
pripomoglo k izboljšanju vzgojnoizobraževalnega dela. Obenem je to
tudi pridobitev za celoten kraj, saj
je vloga in pomen šole na podeželju
zelo velika in pomembno vpliva na
razvoj samega kraja in življenje ljudi
v njem. Zato se zahvaljujemo županu
Antonu Šenkincu, da je prisluhnil
našim težavam in občini kot ustanoviteljici, ki je omogočila izgradnjo
novih prostorov,« je povedala ravnateljica OŠ Rudija Mahniča-Brkinca

Otroci v pregarskem vrtcu so se razveselili nove, prostornejše igralnice
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

Pregarje Manica Renko. V šoli in
vrtcu, ki ju skupaj obiskuje 50 otrok
in sodi med manjše v naši občini,
pogrešajo le še večji večnamenski
prostor. »Želimo si, da bi v prihodnje
uredili še dvorano v vaškem domu
sredi vasi, v kateri bi lahko izvajali
pouk športne vzgoje in prirejali večje
prireditve, saj to sedaj ni mogoče,«
je dejala ravnateljica.
V okviru izgradnje prizidka, za katero
je občina odštela 350.000 evrov, je
bila dokončana tudi obnova fasade
šolske stavbe in menjava oken. Tako
ima pregarska šola, ki je leta 2008 po
neurju s točo dobila tudi novo strešno kritino, danes povsem svežo in
prenovljeno podobo, ki so jo veseli
tako učenci kot zaposleni na šoli.

V razširjenem vrtcu v
Knežaku varstvo za 45 otrok
Tudi na OŠ Knežak se veselijo novega
šolskega leta, ki jim prinaša nov prizidek, v katerem so uredili dodatno
igralnico za potrebe vrtca. V letošnjem šolskem letu so namreč odprli
dodatnega pol oddelka vrtca, ki ga
bo z oktobrom obiskovalo 45 otrok
v dveh oddelkih in pol, kar pomeni,
da bo polno zaseden. Z novim prizidkom je vrtec pridobil kar 130 m² novih površin: poleg dodatne igralnice,
garderobe in sanitarij, tudi notranje igrišče, zunanjo teraso in lasten

vhod. V okviru investicije, za katero
je občina namenila 162.000 evrov,
so obnovili tudi vse šolske sanitarije.
»To je velika pridobitev tako za šolo,
kot tudi za sam kraj, saj smo v enem
letu pridobili kar en oddelek in pol
vrtca, kar pomeni, da se je število
otrok povečalo za več kot polovico.
Trenutno je na šoli 98 otrok, od tega
pa imamo v letošnjem šolskem letu
kar 16 prvošolčkov, kar je res lepa
številka. Tudi za naslednja leta pričakujemo podobno število otrok. Z novim prizidkom imamo zagotovljene
tudi prostorske pogoje, da lahko
odpremo še dodatnega pol oddelka
vrtca, če bi se pokazale potrebe,«
je pojasnila ravnateljica OŠ Toneta
Tomšiča Knežak Tea Gustinčič.

Otroci z vzgojiteljicami pred novim vrtcem v Knežaku

Tudi OŠ Knežak je z ureditvijo novega
prizidka dobila povsem prenovljeno
podobo, ki jo je občina začela urejati

že lani, ko je bil obnovljen večji del
fasade šole in zamenjana vsa okna.
III

OŽIVLJANJE ANTIČNE DEDIŠČINE S
ČEZMEJNIM PROJEKTOM TABULA VIVA

Projekt Tabula viva so domači javnosti perdstavili na novinarski konferenci

prepoznavnosti kraja. »Na ta način bi
pri ljudeh povečali tudi zavest o pomembnosti in obstoju te dediščine,«
je poudaril Primc.
Poleg izdelave antičnih likov in skupnih nastopov naj bi v okviru projekta pripravili tudi skupni zemljevid
in brošuro z vsemi antičnimi lokacijami, izdelali pa naj bi tudi DVD film
in internetni portal. Skupna vrednost
projekta je ocenjena na 607.000
evrov, od tega naj bi večino sredstev
– 516.000 evrov, pridobili skozi sklad
IPA. Ali so bili na razpisu uspešni, bo
znano konec letošnjega leta.
Na območju bistriške občine je v
okviru projekta Tabula viva predvidena ureditev gradišča na Doljnem
Zemonu, ki sega v bronasto dobo, na
tem območju pa je bila kasneje tudi
rimska postojanka. Kot je pojasnil
Boštjan Primc, bo občina pri čiščenju terena sodelovala z Inštitutom
za dediščino Sredozemlja ZRC UP in

ponujala pomoč raziskovalcem pri
izvajanju arheoloških raziskav. Na
območju gradišča naj bi uredili tudi
učno pot in postavili informativne
table. Andrej Preložnik z inštituta je
pojasnil, da bo njihova glavna naloga
strokovna podpora Občini Il. Bistrica
pri raziskavah in promociji gradišča.
»Zelo smo veseli, da se raziskave in
promocija tovrstne dediščine seli z
Obale tudi v notranjost. Gradišče na
Doljnem Zemonu je nekakšna speča
trnjulčica, ki je premalo raziskana in
poznana,« je dejal Preložnik.
Bogato antično zgodovino bodo poskušali oživiti tudi v ostalih mestih. V
Pivki bodo tako izdelali replike antičnih obdelovalnih strojev, v Puli bodo
uredili malo rimsko gledališče, v
Medulinu bodo uredili polotok, kjer
stoji cesarska vila iz časa Rimljanov,
v Umagu pa bodo z informativnimi
tablami povezali pet antičnih lokacij
do Savudrije in izdelali družabno igro
na temo omenjenih antičnih lokacij.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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S čezmejnim projektom Tabula viva
bo ilirskobistriška občina skupaj
s pivško in nekaterimi hrvaškimi
občinami kandidirala za evropska
sredstva, s pomočjo katerih bi oživljali pozabljeno, vendar bogato
antično kulturno dediščino na teh
območjih.
Na razpisu za čezmejno sodelovanje
Slovenija -Hrvaška je Občina Ilirska
Bistrica kandidirala skupaj s sosednjo pivško občino, znanstveno raziskovalnim središčem Univerze na
Primorskem, hrvaškima občinama
Medulin in Fažana, Turistično skupnostjo občine Fažana, Muzejem
mesta Umag in Slovenskim kulturnim društvom Istra Pula.
Vse omenjene kraje namreč povezuje podobna kulturna dediščina
iz časa antike in Rimljanov, ki pa je
premalo raziskana. Kot je pojasnil
Boštjan Primc iz ilirskobistriške občinske uprave, je glavni cilj projekta
na osnovi te dediščine pripraviti
turistični produkt, ki bi ga skupaj
promovirali in tržili na celotnem čezmejnem podočju. Projekt predvideva ureditev mreže osmih antičnih
arheoloških lokacij kot turističnokulturnih točk, ki bi jih vključili v turistično ponudbo posameznih krajev.
Vsak partner naj bi izdelal tudi najbolj zančilne like prebivalcev, ki so
nekoč živeli na tem območju, in z
njimi nastopal na raznih prireditvah
ter tako prispeval tudi k promociji in

7

KMETIJSKA TRŽNICA - PRILOŽNOST ZA
Tradicionalna kmetijska tržnica,
ki je potekala zdnji vikend v septembru, je v kmetijski center Žabovca kljub deževnemu vrenemu
pritegnila veliko obiskovalcev, ki
sta jim organizatorja, ilirskobistriški razvojni center in Občina Ilirska
Bistrica, poleg bogate ponudbe
domačih kmetijskih proizvodov
pripravila tudi pester kulturni, izobraževalni in zabavni program.

V soboto in nedeljo, 25. in 26. septembra, je na tržnici sodelovalo kar
petdeset domačih proizvajalcev
različnih kmetijskih izdelkov in pridelkov. Obiskovalci so lahko izbirali
med domačo svežo zelenjavo, kislim zeljem, krompirjem, sadjem,
medom in medenimi proizvodi, različnimi siri, zelišči, ročnim delom in
številnimi drugimi proizvodi.
Na uradni otvoritvi v soboto je župan Anton Šenkinc poudaril pomen
kmetijske tržnice za promocijo domačih kmetij in proizvodov. »Občina
Ilirska Bistrica se je pred leti odločila
za sofinanciranje te prireditve predvsem zato, da domačim kmetom
pomaga promovirati domače izdelke in pridelke. Ta promocija je še
posebej v zadnjem času ob poplavi
cenejših in na pol umetnih izdelkov
še toliko pomembnejša. Za kmete

je pomembno, da se predstavijo, da
njihove proizvode ljudje spoznajo,
ljudje pa tako dobijo bolj kakovostno hrano in pomagajo obdržati
obstoj kmetij in razvoj našega podeželja,« je poudaril župan. Župan je
pohvalil tudi sodelovanje kmetijskih
krožkov osnovnih šol Dragotina Ketteja in Podgora Kuteževo na tržnici,
ki so se predstavili s svojo stojnico
in prikazom čiščenja fižola po starih
običajih.

Obiskovalci so lahko pokušali tudi
kmečke jedi in domača peciva, si
ogledali prikaz žganjekuhe ter razstavo malih živali in drobnice, organizirane pa so bile tudi delavnice
za otroke in številna predavanja na
temo zelišč. Tako v soboto kot nedeljo je prireditev spremljal bogat
kulturni program, ki so ga sooblikovali pevska skupina Kalina, otroški
cerkveni zbor Zvonček, folklorna
skupina Gradina, otroška folklorna
skupina Tuščak Bač, KD Tuščak Bač
z novo igro Vaških klepetulj, pevska
skupina Društva kmečkih žena Il. Bistrica in pihalni orkester Il. Bistrica.
V nedeljo je potekalo tudi medobčinsko tekmovanje harmonikarjev
ter regijsko ocenjevanje žganj in
medu, za zabavo pa so poskrbeli
člani Brštulin bande in ansambel Zapeljivke.

AKTUALN O

Osrednja tema letošnje
tržnice so bila zelišča
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Na kmetijski tržnici so pridelke ponujali tudi učenci, ki obiskujejo kmetijski
krožek na osnovni šoli Dragotina Ketteja in šoli v Kuteževem
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

Osrednja tema letošnje tržnice so
bila predavanja in delavnice na temo
zelišč. Kraške lekarne Ilirska Bistrica
in Kmetija Hribar iz Kuteževega so
pripravili predstavitev zdravilnih zelišč izpod Snežnika, kot so glog, žajbel, arnika, brin, pelin, šentjanževka
in drugo. Obiskovalce so poučili,
na kakšen način jih lahko uporabljamo, katere zdravilne učinkovine
vsebujejo, kakšne stranske učinke

PROMOCIJO DOMAČIH PROIZVODOV
povzročajo in podobno. »Zmotno
je namreč prepričanje, da je uporaba zeliščnih zdravilnih pripravkov
varna, ker so naravni, saj ravno tako
vsebujejo razne zdravilne učinkovine, ki so lahko tudi strupene,« je
pojasnila magistra farmacije Metka
Zidar.

Na letošnji kmetijski tržnici so se obiskovalci lahko poučili tudi o uporabi zelišč

Katalog domačih ponudnikov
na kmečki tržnici
V okviru kmetijske tržnice je Društvo
za razvoj podeželja med Snežnikom

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi
prikaz izdelave mila in parfuma, ki
ga je pripravila Mediterranea iz Kranja, ter se poučili o homeopatiji in
izdelavi naravnih mazil.

Na ogled je bila tudi kmetijska mehanizacija

in Nanosom predstavilo tudi katalog
ponudnikov na kmečki tržnici, s katerim so zaključili prvo fazo projekta
kmečih tržnic, ki so ga začeli izvajati
konec leta 2007. V katalogu je predstavljenih 38 ponudnikov iz ilirkobistriške, pivške in postojnske občine,
ki sodelujejo v projektu. Katalog je
zasnovan kot predstavitvena mapa,
ki jo je mogoče dopolnjevati z novimi ponudniki. V njem so kratke
predstavitve kmetij z informacijami
o ponudbi, kraju prodaje in moebitnih priznanjih oz. certifikatih.
Kot je povedal Aleš Zidar, strokovni
vodja društva, je odziv kupcev na
tržnicah zadovoljiv. »Opažamo, da
so ljudje sprejeli tržnice in se radi
vračajo. Pri tem je pomembna predvsem kakovost kupljenih proizvodov
in ne toliko cena,« je dejal Zidar, ki
opaža, da je prodaja v veliki meri
odvisna tudi od lokacije tržnic. Bolj
je uspešna na lokacijah, kjer je pretok ljudi večji. »Odziv ponudnikov je
najboljši v Postojni, nekoliko manjši
pa v Il. Bistrici in Pivki, kjer ljudje še
vedno precej pridelajo doma na vrtovih in se tržnic ne poslužujejo redno,« je pojasnil Zidar.
V drugi fazi projekta društvo načrtuje ureditev tržnic z montažnimi
prodajnimi hišicami. Za postavitev
takih tržnic pa bo potrebno določiti
tudi primerno lokacijo. III
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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Metka Vergan iz kmetije Hribar v
Kuteževem pa je pripravila predavanje, namenjeno vsem nabiralcem
zdravilnih zelišč, na katerem je predstavila domač teren, ki je izredno
bogat z zdravilnimi zelišči. »Naše naravno okolje je še vedno dokaj čisto
in ohranjeno, kar je zelo pomembno
pri nabiranju zelišč. Velik poudarek
smo zato dali tudi na varovanju narave in etiki nabiranja zelišč. Vedeti
moramo namreč, katere rastline so
zaščitene in jih je prepovedano nabirati,« je povedala Metka Vergan,
ki je vse zainteresirane povebila na
kmetijo Hribar v Kuteževem, kjer
si je mogoče tudi pobližje ogledati
številna zelišča, med drugim tudi tista, ki so redko zastopana v naravi,
in se poučiti o njihovi uporabi. Na
kmetiji Hribar se ukvarjajo tudi s
predelavo zdravilnih rastlin (pridelujejo koprivni sok, ognjičevo mazilo,
zeliščno sol, pecivo iz pirine moke in
drugo), trenutno pa na kmetiji urejajo prostor, kjer si bo mogoče te izdelke tudi ogledati in kupiti.
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200-LETNICA CERKVE SV. JOAHIMA V JASENU
200-letnico cerkve sv. Joahima so
Jasenci obeležili s posebno slovesnostjo, ki jo je spremljala sveta
maša in bogat kulturni program, v
katerem so nastopile številne pevske skupine, ki jih sestavljajo domači pevci. Ob tej priložnosti pa
je Društvo Ahec Jasen izdalo tudi
posebno zloženko, v kateri so predstavili zgodovino jasenske cerkve.
Jasenska cerkev, ki je bila zgrajena
pred 200 leti, je menda edina cerkev na Slovenskem, posvečena
temu svetniku. Vdavni preteklosti
so imeli Jasenci svojo cerkev visoko
nad vasjo, na hribu Ahec, ki je nosil
ime po sv. Ahaciju, zavetniku vojščakov in mornarjev, h kateremu
so vaščani radi romali. Cerkev je
večkrat pogorela, predvsem zaradi
udarov groma, po zadnjem požaru
ob koncu 18. stoletja pa so obnovo
opustili in se odločili zgraditi novo
cerkev v vasi.
Natančen datum izgradnje cerkve
sv. Joahima v Jasenu ni znan, sta pa
dokaz o začetku in zaključku gradnje vklesani letnici 1808 nad vhodnimi vrati in pod zvonikom 1810.
Obstajajo pa tudi drugi pisni viri v
časopisih iz 19. stoletja, na primer v
Novicah iz leta 1957 in Zgodnji Danici iz leta 1863. Po pripovedovanju

domačinov so vaščani želeli na začetku vasi zgraditi novo cerkev, prav
tako kot je bila tista na vrhu Ahca.
Vendar pa se je dogajalo, da se je
čez noč porušilo vse, kar so čez dan
zgradili. Zato so se odločili za novo
lokacijo in cerkev zgradili na mestu,
kjer stoji danes, vanjo pa so vgradili
tudi veliko gradbenih elementov in
opreme, ki so jih prinesli iz podrte
cerkve sv. Ahca, med drugim tudi
zvon z letnico 1720.
Danes ima cerkev sv. Joahima v Ja-

23. in 24. oktober
sobota, 23. oktobra
POP DESIGN

AKTUALN O

nedelja, 24. oktobra, od 13. ure
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•
•
•
•

razstava gob
pestra ponudba gobjih jedi
posebno presenečenje GOBJA PITA VELIKANKA
od 14. ure dalje zabava z ANSAMBLOM SPEV

Program bodo popestrila tudi sodelujoča društva in posamezniki s svojo
ponudbo.
Prireditev se bo odvijala pod velikim ogrevanim šotorom.
VSTOPNINE NI!
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Lepo vabljeni!

senu precej drugačno podobo od tiste, ki je bila zgrajena pred 200 leti.
Do nekaterih sprememb v gradbeni
strukturi cerkve in njene okolice je
prišlo predvsem v novejšem času,
in sicer najprej zaradi potresa leta
1956, ko se je porušil del zvonika. So
pa imeli tedaj Jasenci srečo, saj se je
pojavil dobrotnik Carlo Cerello (soprog domačinke Fani Žnidarjeve),
ki je finančno pomagal pri obnovi
cerkve. Jasenci so se mu oddolžili
s postavitvijo zahvalne spominske
plošče v notranjosti cerkve. Jasenska cerkev je bila v naslednjih letih
še nekajkrat deležna prenove. Leta
1988 so vaščani cerkev na novo prekrili, dve leti kasneje pa so obnovili
še fasado. Pred desetimi leti so z
novimi kamnitimi bloki obnovili majav nadstrešek oz. zvonik, leta 2005
pa so položili nov ladijski pod na
cerkvenem koru. Notranjost cerkve
pa je na novo zablestela, ko so leta
2006 prižgali obnovljen in očiščen
lestenec, ki ga je v Harijah odkupil
dobrotnik iz Jasena Anton Prosen –
Kotanov.
Praznovanje 200-letnice cerkve so
Jasenci obeležili s sv. mašo, ki jo je
daroval duhovnik Bogdan Berce, in
bogatim kulturnim programom, ki
so ga z glasbo in petjem sooblikovali:
mešani pevski zbor pod vodstvom
Saše Boštjančiča, oktet Jasenski
pevci, trio Volk folk ter vokalni kvartet z instrumantalnim triom Bistrc.
Obiskovalce je pozdravil tudi predsednik društva Ahec Niko Dodič,
prireditev pa so povezovali Dijana in
Bojan Dovgan ter Anja Hofman. III

35. seja občinskega sveta
Kristina Zadel Škrabolje, ki na tem
mestu nadomestila dosedanjo direktorico Mirando Vrh, ki po novem
vodi bistriški Dom starejših občanov.
Kristina Zadel Škrabolje je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je
bila pred tem devet let zaposlena na
Centru za socialno delo v Sežani. O
svoji viziji dela na CSD je povedala,
da bo svoje delo zastavila predvsem
na opozarjanju ministrstva za delo
na stalno spreminjanje zakonodaje
s tega področja, ki povzroča veliko
pravnih praznin in zmede pri delavcih. Poudarek bo tudi na reševanju
kadrovskega primanjkljaja na cen-

tru. Sicer pa je Kristina Z. Škrabolje
tudi podpredsednica častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije,
članica izpitnih komisij na področju
socialnega varstva, s tega področja
pa tudi veliko predava na podjetjih
in socialni zbornici.
Svetniki so sprejeli tudi odlok o
porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
obravnavali Poročilo o izvrševanju
proračuna Občine v prvem polletju 2010. Seznanili pa so se tudi s
pregledom investicij v mandatnem
obdobju 2006 do 2010, ki ga predstavljamo na naslednjih straneh. III

RDEČI KRIŽ ILIRSKA BISTRICA
obvešča

Oblačila in drugo blago bomo sprejemali
v torek, 19. oktobra 2010 od 17. do 19. ure,
v našem skladišču pod Gimnazijo.
Potrebujemo: posteljnino, odeje, zavese, brisače, trenirke, posodo…
Zaradi zdravstvenih razlogov ne sprejemamo nošenih čevljev!!!

Javni razpis štipendij

ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM
RŠS JUŽNA PRIMORSKA 2010/2011
Bi si rad že med šolanjem zagotovil kasnejšo zaposlitev?
Če si dijak ali študent, ki se bo po končanem šolanju/študiju zaposlil na območju Južne Primorske

IZKORISTI PRILOŽNOST, KI JO PONUJA
ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
KANDIDIRAJ ZA ENO IZMED 31 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Izpolnjen obrazec z vsemi potrebnimi dokazili pošlji na naš naslov najkasneje do 8. oktobra 2010, do 12. ure.
Informacije in razpisna dokumentacija:
RRC Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper,
tel.: 05 66 37 586, e-pošta: tamara.ristic@rrc-kp.si, spletna stran: www.rrc-kp.
si/rss
ali
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 6210 Sežana,
tel.: 05 73 44 362, e-pošta: info@ora.si, spletna stran: www.ora.si/shema.php

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 OKTOBER 2010

O BČINSKI o dmevi

Na zadnji, 35. seji občinskega sveta
v tem mandatu, ki je potekala 16.
septembra so svetniki med drugim
obravnavali imenovanje direktorja
bistriškega Javnega podjetja Komunala. Nekateri svetniki so sicer
na začetku seje zahtevali unmik te
točke z dnevnega reda in predlagali,
da novega direktorja Komunale imenuje nov občinski svet, vendar pa
je župan pojasnil, da je treba direktorja po poslovniku imenovati vsaj
tri mesece pred iztekom mandata.
Sedanjemu direktorju Komunale
Igorju Maljevcu se namreč mandat
izteče v začetku decembra. Predsednik nadzornega sveta Komunale
je svetnikom obrazložil potek izbire
kandidata. Na razpis za direktorja
Komunale se je prijavilo šest kandidatov, od teh pa ena prijava ni
prispela v roku. Nadzorni svet Komunale je občinskemu svetu predlagal,
naj za novega direktorja imenuje
dosedanjega direktorja Igorja Maljevca. Tega so svetniki po sicer dolgi
in burni razpravi zgolj z enim glasom
večin potrdili za direktorja Komunale
še za nadaljna štiri leta.
V nadaljevanju se je svetnikom
predstavila tudi nova direktorica
bistriškega Centra za socialno delo
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v zadnjih štirih letih skupaj za 			

O BČINSKI o dmevi

INVESTICIJE PO PODROČJIH
MED LETI 2007 IN 2010
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Sredstva skupaj

GRADNJA OBČINSKIH CEST IN OBJEKTOV
Nekatere večje investicije:
Rekonstrukcija lokalne ceste (LC) do naselja Zarečica, LC
Zarečje-Bubec, LC Koseze-Velika Bukovica, LC PristavcaKilovče, LC Podtabor, LC Koritnice-Mašun (II., III. in IV. faza),
LC Mežnarija-Podstenje (I. faza), LC skozi Bač, LC BetulaKuteževo, asfaltiranje LC Bač-Zagorje, obnova mostu na LC
Betula-Kuteževo, mostu čez Posrtev na cesti za Brce in čez
potok Molja na cesti za V. Bukovico, obnova nadvoza čez
železniško progo v Kilovčah

5.336.369 €

VODOVODNO OMREŽJE
Nekatere večje investicije:
Izgradnja I. faze vodovoda Visoki Kras: vodovod Nova
vas-Novokračine-Sušak +izgradnja dveh vodohranov,
rekonstrukcija vodovoda v naselju Bač in vodovodnega
omrežja v Jurčičevi ulici, postavitev hidrantov po vaseh

1.683.640 €

KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
Nekatere večje investicije:
Rekonstrukcija Prešernove ulice z obnovo meteorne in
fekalne kanalizacije, izgradnja kanalizacije in ČN Bač,
začetek gradnje kanalizacije in ČN Hrušica

3.250.945 €

OSTALO
Nekatere večje investicije:
izgradnja zbirnega centra za komunalne odpadke v Il.
Bistrici, izgradnja ekoloških otokov po naseljih v občini,
izgradnja garažne hiše in rekonstrukcija platoja pred stavbo
občine in banke, sanacija zidov ob reki Bistrica in potku
Sušec

2.763.747 €

ŠOLSTVO
Nekatere večje investicije:
Ureditev drugega nadstropja gimnazije, sanacija sanitarij
in tlakov ter menjava oken v OŠ D. Kette, ureditev kuhinj
v OŠ A. Žnideršiča, OŠ Kuteževo in OŠ Podgrad, zamenjava
strešne kritine na OŠ AŽ, rekonstrukcija OŠ Jelšane z
izgradnjo telovadnice, zamenjava strešne kritine ter
rekonstrukcija in prizidava OŠ Pregarje, obnova fasade,
oken in sanitarij v OŠ Knežak

4.042.358 €

VRTCI
Nekatere večje investicije:
zamenjava strešne kritine in izgradnja mobilne enote VE
A. Žnideršiča, izgradnja prizidka vrtca v OŠ Knežak, nakup
opreme

715.215 €

KULTURA
Nekatere večje investicije:
celovita zunanja obnova in notranja ureditev gradu Prem z
muzejsko zbirko, montaža dvigala v Knjižnici Makse Samsa

971.436 €

			 25 milijonov evrov naložb
INVESTICIJE PO PODROČJIH
MED LETI 2007 IN 2010

Sredstva skupaj

ZDRAVSTVO
Nekatere večje investicije:
ureditev prostorov ZD Il. Bistrica, nakup reševalnega vozila
z nadgradnjo, nakup defibrilatorja, montaža dvigala v ZD
Il. Bistrica, adaptacija ZP Knežak, sanacija strehe na zobni
ambulanti

658.369 €

GASILSKA DRUŠTVA
Nekatere večje investicije:
Nakup gasilskih vozil z nadgradnjo za vsa gasilska društva
v občini

848.672 €

PROSTORSKO PLANIRANJE
Nekatere večje investicije:
izdelava OPPN za stanovanjsko naselje TOK, OPPN za
naselje Mašun, OPPN za obrtno cono 01-2 med Bazoviško
cesto, Ul. Nikola tesla in železnico, predinvesticijska
in investicijska študija za ureditev kompleksa Sviščaki,
turistično izrabo področja ob jezerih Klivnik in Mola ter
področja Gomancev, OPN za celotno občino

497.332 €

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Nekatere večje investicije:
izgradnja vaških domov in mrliških vežic, obnova javne
razsvetljave in asfaltnih površin po vaseh in v mestu Il.
Bistrica

1.026.473 €

NAKUP ZEMLJIŠČ
neodplačen prenos Doma na Vidmu in stavb nekdanje
vojašnice v Il. Bistrici s pripadajočimi zemljišči na Občino,
nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne in komunalne
infrastrukture ipd.

3.585.047 €

2008

3,0 mio €
občinska sredstva
17,4 mio €

8,3 mio €

2009

2010

5,5 mio €

evropska in državna sredstva
7,9 mio €

8,5 mio €
SKUPAJ
25,3 mio €

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
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zaključujejo se številne obnove CEST
Občina Ilirska Bistrica tudi v letošnjem letu v skladu z načrtom
razvojnih programov nadaljuje z
obnovo občinskih cest in mostov. V
poletnih mesecih so se tako začela
številna obnovitvena dela na lokalnih cestah po občini. Skupaj bo v
letošnjem letu obnovljenih 4,2 kilometra cest, za kar bo občina odštela 1,4 milijona evrov. Večji del
teh sredstev (80 odstotkov) bosta
sofinancirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Evropski sklad za regionalni
razvoj, saj je bila občina uspešna pri
prijavah na razpise.
Z novim mostom čez potok Molja bo lokalna cesta med Kosezami in Veliko
Bukovico v celoti obnovljena

okolje in prostor

Obsežna dela pri rekonstrukciji lokalne ceste skozi naselje Bač se bližajo koncu.
V središču vasi, kjer bo avtobusna postaja, so podrli tudi hišo in dvorano
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Letos bo v okviru rekonstrukcije lokalne ceste na Mašun obnovljen in razširjen
odsek ceste nad Koritnicami.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

Nov most čez potok Molja
Trenutno se zaključujejo dela pri rekonstrukciji mostu čez potok Molja,
ki vključujejo tudi izgradnjo nasipov
in obnovo ter razširitev dostopne
ceste z obeh strani mosta v dolžini
140 metrov. Dela, ki jih izvaja podjetje Map-trade iz Slovenske Bistrice,
bodo zaključena predvidoma do
konca septembra. Investicijo v višini 190.000 evrov bo sofinancirala
Služba vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko (SVLR) v višini
148.000 evrov, ostalo (20 odstotkov)
pa bo prispevala občina.
Z novim mostom čez potok Molja bo
obnova lokalne ceste Koseze-Velika
Bukovica, ki je potekala v več fazah,
v celoti zaključena.

Obnova ceste MežnarijaPodstenje (I. faza)
Obnovitvena dela potekajo tudi na
lokalni cesti skozi Podstenje. V prvi
fazi bodo obnovili približno kilometer ceste od železniške proge do
konca naselja Podstenje. V okviru
rekonstrukcije, ki jo izvaja Eco team
inženiring d.o.o. iz Kopra, bodo cesto cesto razširili na štiri metre,
preplastili in uredili odvodnajvanje.
Vrednost del, ki bodo zaključena
predvidoma do konca oktobra,
znaša 215.000 evrov, od tega je občina pridobila 175.000 evrov sredstev SVRL.
V drugi fazi, ki naj bi se začela izvajati prihodnje leto, pa je predvidena
še ureditev spodnjega dela ceste,
od priključka na državno cesto do

železniškega prehoda, ki bo zajemala tudi ureditev novega cestnega
priključka na državno cesto pri Mežnariji, ureditev novega prepusta
na levem pritoku Podstenjška ter
spremembo trase ceste na območju
serpentin.

Obnova ceste KoritniceMašun (IV. faza)
Letos občina nadaljuje tudi z rekonstrukcijo lokalne ceste na Mašun.
Obnovili bodo 700 metrov dolg odsek ceste nad naseljem Koritnice,
ki je še posebej nevaren zaradi ozkega in ostrega ovinka. Cesto bodo
razširili na pet metrov, kar omogoča
varen prehod tovornih vozil, uredili
odvodnjavanje in položili novo asfaltno prevleko. Občina bo za dela
odštela 200.000 evrov, 80 odstotkov
vrednosti del oz. 163.000 evrov pa
bo tudi v tem primeru prispevala
SVLR. Zaključek del, ki jih izvaja Cestno podjetje Koper, je predviden v
začetku oktobra.

Tudi do vasi Kuteževo se bodo vaščani kmalu peljali po širši in lepši cesti

Obnova ceste Betula-Kuteževo

Obnova ceste skozi naselje Bač
Zaključujejo se tudi obsežna dela pri
rekonstrukciji lokalne ceste skozi naselje Bač, ki potekajo v okviru izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.
Povsem obnovljena bo glavna cesta
skozi vas v dolžini 1,5 kilometra, ob
cesti pa bo urejen tudi enostranski
pločnik in javna razsvetljava. V središču vasi, kjer je predvidena ureditev avtobusnega postajališča, so
porušili hišo in staro dvorano, ki je
bila v izredno slabem stanju. Dela,
ki jih izvaja Primorje d.d. iz Ajdovščine, bodo zaključena v oktobru.
Investicijo v višini 665.000 evrov
poleg občine in države sofinancira
tudi evropski sklad za regionalni ra-

V Podstenjah obnavljajo odsek ceste od železniške proge so konca naselja

zvoj, in sicer v višini do 85 odstotkov
upravičenih stroškov projekta.
V letošnjem letu je v načrtu še rekonstrukcija odseka lokalne ceste
za Podbeže v dolžini 365 metrov, in
sicer od priključka na državno cesto
do naselja, in ureditev avtobusnega

postajališča v Knežaku. V izdelavi
je tudi projektna dokumentacija za
rekonstrukcijo mostička na lokalni
cesti Bubec-Posrtvica, odseka lokalne ceste Koseze-Mala Bukovica,
javne poti Mereče-Podstenjšek in za
obnovo mostu na javni poti za Podgraje. III

ZAHVALA
okolje in prostor

Širši in varnejši bo tudi 550 metrov
dolg odsek ceste od novega mostu
čez reko Reko na Betuli do začetka
naselja Kuteževo. Cesto bodo razširili
na 4,5 metrov, preplastili in razširili
v krivinah. Od skupne vrednosti del,
ki znaša 143.500 evrov, bo 115.000
evrov prispevala SVLR, ostalo pa občina. Dela, ki jih izvaja Puh, podjetje
za urejanje hudournikov d.d. iz Ljubljane, bodo zaključena predvidoma
v začetku oktobra.

Certifikate za Evropskega energetskega menedžerja je konec junija
2010 na Institutu Jozef Stefan v
Ljubljani podelil mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energetiko na Ministrstvu
za gospodarstvo.
Ob tej priložnosti se kot prejemnik
certifikata iskreno zahvaljujem
svojim najbližjim za vsestransko in
nesebično podporo, vsem ostalim
pa za kakršno koli drugo pomoč.
III Miran Penko
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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RAZSTAVA »NA SVOJI ZEMLJI«
V okviru praznovanja 65. obletnice
osvoboditve in priključitve Primorske k matici je bistriško Združenje
borcev za vrednote NOB skupaj s
Tolminskim muzejem na predvečer
osrednje proslave na Hribu svobode pripravilo zanimivo razstavo
z naslovom »Na svoji zemlji« ter
ogled filmskih obzornikov iz tega
obdobja.
Rastava »Na svoji zemlji«, ki so jo
v Tolminskem muzeju pripravili ob
praznovanju 100-letnice rojstva
in 30-letnice smrti pisatelja Cirila
Kosmača, je posvečena prvemu
slovenskemu celovečernemu umetniškemu filmu, ki je bil posnet po
Kosmačevem tekstu v letih 1947
in 1948, in na zelo nazoren ter pristen način govori o dogodkih iz časa
osvobodilne borbe. Veli poudarek
je tudi na pripadnikih prekomorskih
brigad, ki so dali velik prispevek v
boju proti fašizmu in nacizmu ter bistveno prispevali k osvoboditvi slovenskega Primorja.
O prekomorskih brigadah, ki so bile
sestavljene pretežno iz Slovencev
in Hrvatov iz slovenskega Primorja
in Istre, so organizatorji zpisali naslednje: »Celo povojna jugoslovan-

ska in slovenska oblast sta premalo
cenili prispevek Prekomorcev v
drugi svetovni vojni zaradi njihove
“pozne” priključitve partizanskim
enotam. Ravno nepoznavanje zgodovine slovenskega Primorja in Istre
je botrovalo dejstvu, da sodelovanje Prekomorcev ni bilo ustrezno
ovrednoteno. Njihova odločitev in
odhod v partizane ni bil sprejet šele

odmevi iz naših krajev

Poštni žig v spomn na 65-letnico osvoboditve
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Domači filatelisti so ob obeleženju
65-letnice osvoboditve pripravili
priložnostni poštni žig, ki ga je oblikoval Romeo Volk, računalniško pa
priredil Matjaž Penko, in dotisk poštne dopisnice. Osrednji motiv na
poštnem žigu in dotisku na poštni
dopisnici je obris Triglava z valovnico
v podnožju, ki simbolizira morje in
Primorsko, vsem znan domoljuben
simbol Slovenstva z dodanim srcem
sredi Triglava. Marsikdo bo v obrisu
Triglava prepoznal tudi partizansko
pokrivalo triglavko, ki so jo nosili
primorski partizani – osvoboditelji.
Pripravili so tudi filatelistično razstavo z naslovom »Domovina naša
je svobodna«, začetnega verza
znane partizanske pesmi. Na ogled
je bilo poštno gradivo s primorskimi
filatelističnimi motivi s poudarkom
na upornosti, zmagi in priključitvi
Primorske matični domovini davBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

nega 15. septembra 1947.
V tem letu se izteka tudi šestdeset
let uporabe priložnostnih poštnih
žigov na Bistriškem. Z bero nad 150
priložnostnih poštnih žigov, ki so
jih pripravili bistriški filatelisti, uporabljale pa pošte na Bistriškem, pa
tudi pošte iz okolice in celo na ljubljanskem območju, so domači filatelisti resnično lahko ponosni. III

leta 1943, temveč mnogo prej v
času preganjanj, zaporov in prisilne
mobilizacije v italjansko vojsko. Po
razpadu le-te so se začeli povezovati
in organizirati. V ilegali so se urili in
pripravljali na odhod prekomorja
v Jugoslavijo. Navdajala jih je želja po svobodi in domovini. S svojo
neomajnostjo in odločnostjo, da ne
ostanejo na varnem v osvobojenih
krajih, temveč se podajo v zagrizen
boj in negotovo prihodnost, so vzbujali občudovanje zaveznikov. Zato so
jim s polnim spoštovanjem, vojaško
opremo in pomočjo omogočili odhod v Jugoslavijo, kjer so bili udeleženi pri vseh bojih za osvoboditev,
zlasti velik prispevek pa so dali v zaključnih bojih pri osvobajanju Istre,
Slovenskega Primorja in Trsta.«
Obiskovalci so si ogledali tudi zanimive filmske obzornike, ki govorijo
o množičnih manifestacijah v Trstu
za priključitev k Sloveniji in Jugoslaviji ter o spomeniku žrtvam fašizma
v Bazovici, film o prekomorcih in
njihovi vlogi v NOVJ, obisku Dušana Kvedra – Tomaža v PEVMI ter
zanimivem pogledu Maka Sajka na
mejo med Jugoslavijo in Italijo v začetku 60-ih let.
Odprtje razstave, na kateri je obiskovalce pozdravil tudi župan Anton
Šenkinc, je popestrila pevska skupina Vasovalci, program pa je povezoval Franc Gombač. III

MAJA PORTA – PRVI GLAS PRIMORSKE
Maja Porta iz Knežaka je na festivalu »Prvi glas Primorske«, ki je
potekal v soboto, 18. septembra,
v Bovcu, pometla s konkurenco in
s svojim glasom očarala tako občinstvo kot strokovno žirijo, ki ji je
podelila glavno nagrado. Maja se
je tako domov vrnila kot absolutna
zmagovalka festivala.

Majina dolgoletna želja je bila peti
v živo, ob spremljavi orkestra, zato
se je tudi prijavila na festival, na katerem je nastopajoče spremljal Big
band Nova iz Nove Gorice. Odpela

Maja Porta je očarala tako strokovno žirijo kot občinstvo in postala absolutna
zmagovalka festivala

je tako kot zna, z dušo in srcem, in
bila zato nagrajena tako s strani občinstva kot tudi strokovne žirije. Postala je absolutna zmagovalka.

Češpova sobota v Dobropoljah

»Zmage nisem pričakovala, saj je bila
konkurenca huda. Sem si jo je pa po
tihem želela,« mi je zaupala Maja, ki
je ob podelitvi nagrad potočila tudi
nekaj solzic sreče. Po koncu prireditve so jo v avli Kulturnega doma
Bovec pričakali njeni navijači. V svoji
sredi so imeli tudi harmonikaša, ki je
še popestril veselo dogajanje. Zapeli
so ji tisto znano »Čebelica Maja« in
čestitkam in veselju kar ni hotelo
biti konca.
Zmagovalka festivala se je domov
vračala z avtobusom v spremstvu
svojih navijačev. Kljub dežni ujmi,
ki je poplavljala ceste, močni burji,
ki je v Vipavski dolini rahlo premetavala avtobus, in pozni nočni uri je
bilo na avtobusu veselo. Kako tudi
ne. Pot v Bovec se je še kako obrestovala. Domov so se vračali z absolutno zmagovalko festivala!

Napriljubljeno prehajanje poletja v
jesen olajšajo dobrote, ki dozorijo
na drevesih, vrtovih in v gozdu. Po
obdobju pečenja koruze in nabiranja robidnic med polji smo sredi
septembra dočakali tudi bogato letino češp na drevesih.
Pred par let smo se Dobropoljci
skupaj odpravili na češpove dneve
v Slivje, pogledat, kaj v vasi, ki nosi
ime po tem sadju, naredijo iz njega.
Verjetno je tudi tisti izlet pripomogel, da smo letos dobili idejo, da si
še mi pripravimo češpov dan. Štiri
najboljše kuharice – Tanja, Silva,
Jelka in Barbara – so bile izbrane, da

naredijo njoke za večerjo za vso vas.
Pozno popoldne so v Florjanov hram
prinesle pekače s 155 češpovimi
njoki. Iz hišice na plošči pri cerkvi sv.
Florjana je potem ves večer dišalo
po sladkem in skoraj vsi vaščani smo
se uspeli najesti nove vaške specialitete, ki ni ravno običajna hrana na
družabnih srečanjih. A dobro tekne
– smo ugotovili. Preizkusili smo tudi
nekaj letošnjih domačih češpovih
marmelad na domačem kruhu. Nekaj nabranih češp smo pa spravili v
sode, da se bomo kak zimski večer
lahko spet zbrali skupaj ob kuhanju
domačega slivovca. III Katja Rutar

Maja se ob tej priložnosti zahvaljuje
vsem, ki se niso ustrašili vremena
in so bili z njo v Bovcu, saj brez njih
ne bi okusila sladkosti zmage, kot
je dejala. Zahvaljuje se tudi vsem,
ki ste zanjo stiskali pesti doma in
pa seveda vsem, ki ste ji za zmago
čestitali. Obljublja, da nas bo s svojim petjem še naprej razveseljevala
in da to ni bila njena zadnja zmaga.
»Ko vidiš, da te podpira toliko ljudi,
ni težko zmagovati,« pravi Maja.
Tudi mi ji želimo, da bi uresničila
svoje sanje. Maja, le pogumno in
srečno naprej! III
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odmevi iz naših krajev

Na avdiciji, ki je bila teden dni prej v
Novi Gorici, so izmed 25 prijavljenih
izbrali 14 finalistov, dva fanta in dvanajst deklet iz vse Slovenije, med
katerimi je bila tudi Maja. Kljub slabi
vremenski napovedi so jo na festival v Bovec šli vzpodbujat člani in
članice KD Tuščak z Bača, sodelavki,
prijatelji in sorodniki.
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DRUŠTVO REJCEV IN LJUBITELJEV KONJ GRAŠČINA
ODLIČNO NA TEKMOVANJU V ORANJU

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Graščina je na državnem tekmovanju v oranju s konjsko vprego doseglo odlično 4. mesto

Člani Društva rejcev in ljubiteljev
konj Graščina smo se 12. septembra
2010 udeležili 54. državnega tekmovanja v oranju s konjsko vprego, ki
je potekalo v Vipavi. Med seboj se
je pomerilo deset ekip iz različnih
občin, med katerimi je naša ekipa z

dvovprego, ki sta jo sestavljala furman Anton Taškar in orač oz. drvar
Anton Tomšič, osvojila odlično 4.
mesto in tako uspešno zastopala ilirskobistriško občino. Tekmovanja v
spretnosti pri različnih staro- in novodobnih kmečkih opravilih (poleg

tekmovanja v oranju tudi tekmovanje s traktorji) so potekala v sklopu
tradicionalne tridnevne prireditve
Vipavska trgatev. III Društvo rejcev
in ljubiteljev konj Graščina

V treh dneh začutili utrip Knežaka

odmevi iz naših krajev

Po dobro sprejeti lanskoletni oživitvi praznovanja shoda v
Knežaku je Kulturno, športno in turistično društvo Tabor
Kalc 1869 Knežak v sodelovanju z društvom Piškotek Knežak in vaško mladino med 13. in 15. avgustom ponovno
pripravilo pester program dogodkov. Zahvaljujoč zagnani
in požrtvovalni kneški in okoliški mladini je v tridnevnem
dogajanju na svoj račun prišlo staro in mlado. Mali umetniki in umetnice so v soboto ustvarjali na Mašunu, kjer
so se poleg izdelave metuljev, risb in živalic preizkusili
tudi v poznavanju drevesnih vrst, članice Društva Drobnovratnik pa so jim ob filmu in poučni razstavi pobliže
predstavile bogato floro in favno snežniških gozdov. V nedeljo so se delavnice odvile še na igrišču pri kneški šoli.
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V treh glasbeno obarvanih večerih so se na odru pri šoli
zvrstili štirje ansambli: v petek so se obiskovalci vrteli ob
Ansamblu Akordi, očarala pa jih je tudi težko pričakovana
reška Klapa Nevera. Ples v dežju z Ansamblom Romantiki
je bil na vrsti naslednjo noč, ko so se najpogumnejši zavrteli tudi v najbolj viharnih trenutkih noči. Nedeljsko dogajanje in s tem kneški shod pa je v družinsko obarvanem
poletnem večeru zaključil Ansambel Biseri.
V pozno poletnem času pa je bil dejaven tudi MePZ Tabor
Kalc 1869. Zbor je 11. septembra nastopil na slavnostni
prireditvi ob 120. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje in z odpeto gasilsko himno zbrane povedel v
večerni del praznovanja obletnice. III Jernej Biščak
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JAKA FIDEL PONOVIL LANSKI USPEH
ZLATE HARMONIKE LJUBEČNE
14-letni Jaka Fidel iz Knežaka je številnim priznanjem, ki jih
je dosegel v igranju na diatonično harmoniko, pred kratkim
dodal še enega. Na 30. jubilejni Zlati harmoniki Ljubečne,
največjem državnem tekmovanju za izbor najboljšega diatoničnega harmonikarja na Slovenskem, je ponovil lanski
uspeh in poleg zlate plakete Ljubečne osvojil tudi posebno
plaketo Avgusta Stanka.
To je plaketa, ki jo harmonikarjem za najbolj izvirno, domiselno in muzikalno izvedbo ljudske skladbe ali venčka
ljudskih skladb podeljuje RTV Slovenija. Jaka si je posebno
plaketo prislužil z odigranim venčkom ljudskih pesmi »V
okolici Tržaški«, ki jih je priredil njegov mentor, prof. Zoran
Lupinc, sicer tudi absolutni zmagovalec Zlate harmonike
Ljubečne leta 1987.
Izmed 327 harmonikarjev vseh starosti iz vse Slovenije,
kolikor se jih je letos prijavilo na tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne, se jih je v finalnem tekmovanju, ki je
potekalo 28. avgusta v kulturnem domu na Ljubečni, pomerilo 33. Ti so se v finale prebili skozi 11 predtekmovanj
in dve polfinalni tekmovanji, ki pa jih je Jaka letos kar preskočil. Ker je že na lanski Zlati harmoniki osvojil posebno
plaketo Avgusta Stanka, mu je ta dosežek namreč omogočil direktno uvrstitev na letošnje finalno tekmovanje.
To pa ni njegov edini dosežek letos. Udeležil se je tudi
evropskega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko,
ki je potekalo 4. julija v italijanskem mestu Attimis, kjer je
med petimi finalisti v kategoriji do 14 let dosegel odlično
drugo mesto. III

Jaka Fidel se je z mentorjem prof. Zoranom Lupincem
veselil plakete Avgusta Stanka, ki jo je osvojil na letošnji
Zlati harmoniki Ljubečne (foto: Peter Bukovnik)

Člani Moto kluba Feistritz so letos že
11. organizirali mednarodno srečanje
motoristov, ki se odvija prvi vikend v
mesecu septembru v Vrbici. Letošnje
tridnevno srečanje motoristov je doseglo vrhunec v soboto, 4. 9. 2010,
s panoramsko vožnjo motoristov po
mestu Ilirska Bistrica in okolici, ter z

večernim nastopom legendarne rock
skupine Divlje jagode.
Bistriški motoristi so svoje goste na
panoramsko vožnjo popeljali iz Vrbice čez Žabovco, preko Dolnjega
Zemona in mimo Zemonske vage
na glavno cesto proti Ilirski Bistrici.
Po okoliških vaseh in zlasti v širšem

delu centra mesta jih je pričakalo kar
veliko število občudovalcev, ki so z
veseljem motoriste pospremili na vožnjo ter uživali ob pogledih na dolgo
kolono motoristov. Letošnji postanek
panoramske vožnje, kjer je motoriste
v letnem vrtu gostilne Triglav pub čakalo okrepčilo, je bilo staro mestno
jedro – na Placu, na katerem se je
trlo okrog 400 motorjev.
Motoristi, mimoidoči ter ostali občani so si lahko v dnevih pred in med
dogodkom na panoramskih oknih
Knjižnice Makse Samsa ogledali tematsko razstavo moto kluba Feistritz.
Razstavljeni so bili izdelani pokali
bistriškega kluba ter pokali, ki so jih
člani kluba prejeli kot udeleženci na
moto srečanjih po Sloveniji in drugod
po svetu.
Moto klub Festritz, se zahvaljuje
vsem, ki so kakorkoli pripomogli
pri organizaciji srečanja, zlasti zvestim sponzorjem in Knjižnici Makse
Samsa, kjer je bila razstava postavljena. III Katarina Škrab
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

odmevi iz naših krajev

11. mednarodno srečanje motoristov v Ilirski Bistrici
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IZ ŽIVLJENJA IN DELA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Da starost ni več ovira za dejavno
udejstvovanje na raznih področjih
življenja in dela, je splošno znano
dejstvo. V nas je še vedno toliko
moči, da lahko postorimo to in ono,
se ukvarjamo s športom, kulturnimi
izzivi, se zabavamo ali počnemo kar
si že bodi. No, roko na srce, ne prav
vsi in ne prav vse. Vendar pa tisti, ki
zmorejo več, pomoč ponudijo drugim.
Ne le tako, prijateljsko ali sosedsko,
pač pa organizirano, preko prostovoljcev. Pomoč je v Sloveniji v polni
meri zaživela že kar kot uveljavljeni

projekt Starejši za starejše, za boljše
življenje doma. Dve koordinatorki,
Mija Logar Derenčin in Dorica Kalčič, sta zbrali kar šestnajst prostovoljk, tudi en prostovoljec je med
njimi, ki neutrudno orjejo ledino na
tem področju.
Prvi koraki te nadvse pomembne
dejavnosti so obiski upokojencev,
starih nad devetinšestdeset let,
ne glede na včlanitev v društvo. Za
kakršno koli drugo dejavnost se je
potrebno seznaniti s stanjem posameznika in skupin. Na osnovi dobljenih podatkov se lahko ukrepa

DOBRODOŠLI PRI NAS – BUČJADA 2010
»Kdor zna posejati svoje življenje na puščobni zemlji, bo požel bogato letino.«
V času od 8. do 11. oktobra 2010 organiziramo v Harijah prireditev Dobrodošli
pri nas, bolj znano kot Bučjado, pod pokroviteljstvom Turistične zveze Slovenije in
Občine Ilirska Bistrica. Prireditev posvečamo spominu na pok. Srečka Sanaborja.

Program prireditve:
Petek, 8. oktober 2010

od 16. ure dalje, »Zavihajmo rokave«

odmevi iz naših krajev

Sobota, 9. oktober 2010
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od 9. ure dalje: »Pusti domišljiji prosto pot« • ob 19. uri: Kulturni dom Harije,
kulturni program in predavanje »Rak, prehitimo ga!«, ga. Jardanka Vrh-Jermančič, dr. med

Nedelja, 10. oktober 2010

od 14.30 ure dalje: otvoritev razstave, podelitev priznanj v sklopu projekta
Moja dežela-lepa in gostoljubna (lokalno tekmovanje) • degustacija bučnih
jedi • čarovniške vragolije (čarovniški napitki, modna revija strašil in čarovnic,
čarovniška lepotilnica) • šaljive igre • kreativne delavnice »Ustvarjajmo s
tetko Jesenjo« • stojnična prodaja • Dvanajst letnih časov • zabava
Sodelujejo: naši »konfinarji« Bukovčani, Brštulin banda, KD Studenc Gornji
Zemon, ….

Ponedeljek, 11. oktober 2010

ogled vasi (potrebna je predhodna prijava)
Vstop na vse prireditve je brezplačen. Prijava za sodelovanje je še vedno možna. Prijavite se lahko na št. 031/641 311 (Alenka Penko).
Prisrčno vabljeni!
KETŠD Alojzij Mihelčič, Harije
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

takoj, zlasti pa je pomembno, da se
animira vrsto dejavnikov, ki lahko
pomagajo ali pa samostojno rešujejo težave, ki tarejo starostnike. Tu
mislimo na lokalno skupnost – občino in krajevne skupnosti, vladne
in nevladne organizacije, društva,
združenja in druge, ki jim je blizu
medgeneracijsko sožitje.
K sodelovanju vabimo posameznike,
ki so pripravljeni sodelovati kot prostovoljci v tej nadvse pomembni
dejavnosti. Poiščite nas, veseli vas
bomo!
Da se znamo sprostiti, ni nič novega.
Iz bogatega programa dela društva
smo opravili kar nekaj potovanj,
srečanj, kulturnih in športnih prireditev.
Naj naštejem le nekatere, ki vas
bodo morebiti pritegnile, da se nam
v naslednjem letu pridružite.
Obiskali smo zanimive kraje in ljudi
na Štajerskem, ko smo si ogledovali
in spoznavali znamenitosti Maribora
in Pohorja, zavili v kulturne hrame
in tiste z dobro kapljico. Očaral
nas je Dunaj, to mesto znamenitih
ljudi, zgodovine, povezanosti z našo
usodo in še in še. Blagi dolenjski
griči so se nam vtisnili v spomin, občudovali smo Obsotelje, se zapeljali
v Olimje in obiskali Podčetrtek. Koliko lepot in zanimivosti hrani naša
dežela!
Ne le ogledi, tudi aktivno udejstvovanje nas diči. Preveč prostora bi
porabil, če bi našteval vse nastope
našega MePZ Avgust Šuligoj, pa
nastopov športnic in športnikov na
športnih igrah, balinarskih turnirjih,
pri rekreativni vadbi in še kje. Nepozabno je bilo srečanje upokojencev iz Izole, Trsta in naše občine na
Mašunu, ko so med drugim pevke
in pevci treh zborov pripravili program, na koncu pa smo vsi pritegnili
ljudskim napevom in harmoniki. Pa
še dolgoletnemu pevovodji Dimitriju Grlju - Mitku smo se zahvalili za
njegovo dolgoletno vodenje zbora.
Aja, zbor ima novo pevovodkinjo,
mi pa vabimo k sodelovanju vse, ki
vas petje veseli. Še enkrat: poiščite
nas, veseli vas bomo.
Pa še vabilo!
6. novembra pripravljamo obisk
Krasa z martinovanjem, 18. decembra pa prednovoletno rajanje
v Transportu. Pred novim letom pa
bomo obiskali in obdarili vse naše
člane, ki so zakorakali v osemdeseta
leta. Že v naprej – srečno! III Franc
Gombač

DEJAVEN SEPTEMBER V DRUŠTVU INVALIDOV
V septembru že tradicionalno popeljemo težje invalide na izlet in organiziramo družabno srečanje. Tokrat
smo jih popeljali v Podstenje, kjer
so si z zanimanjem ogledali tamkajšnjo cerkvico in bogato zasebno
etnološko zbirko naših članov Rudija
in Damjane Valenčič. Prijetno smo
bili presenečeni nad zbirko in urejenost okolice prijaznih gostiteljev (na
fotografiji).

Družabni del smo nadaljevali »Pri
Danilotu«, kjer so se nam pridružili še naši člani iz domačega doma
starejših občanov in nekateri težje
gibljivi, ki uporabljajo različne pripomočke. Medse smo povabili tudi
jubilante, ki so letos praznovali
okrogle rojstne dneve. Pa še nekaj
zanimivih podatkov: med nami je
bilo kar 9 članov, ki so prekoračili 80
let, ena je praznovala osemdesetletnico, šest je bilo sedemdesetletni-

kov, šest šestdesetletnikov in ena
petdesetletnica. Nad 75 do 79 let pa
jih je bilo deset. Najstarejša udeleženka, Evgenija Kralj, pa ima že častitljivih 89 let in se naših srečanj že

»Marica, veselo v penzijo!«

vrsto let redno udeležuje. Najmlajši
udeleženec, Branko Jaksetič pa še
ni dopolnil petdeset let. Vse udeležence smo simbolno obdarili in poskrbeli za prevoze.
Za prijetno vzdušje sta skrbela
naša člana – Ankica s harmoniko
in Cvetko s svojim zanimivim kontrabasom. Nekaj lepih pesmi pa so
nam zapeli Vasovalci. Vsem skupaj
se prijazno zahvaljujemo.

V petek dopoldne so se stanovalci na prijetni prireditvi, ki so jo pripravili sami,
poslovili od gospe Marice Šlenc Zver in predali »žezlo« gospe Mirandi Vrh, novi
direktorici

V petek, 17. 09. 2010, smo pospremili v pokoj direktorico Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, gospo
Marijo Šlenc Zver. Skoraj dvajset
let je vodila pomembno socialnovarstveno institucijo za starejše občane. Uresničila je idejo o varstvu
starejših, svojo vizijo in razvijala
dom v prepoznavni zavod po vsej
Sloveniji. S kakovostnim, strokov-

nim in človeškim pristopom je znala
krmariti med zahtevnimi nalogami
in omejitvami ustanovitelja ter potrebami in željami stanovalcev in
zaposlenih. Njena preprostost, dostopnost, primerna beseda in iskren
smeh so balzam za vse, ki smo živeli
in delali z njo. Vsi ji želimo veselih in
zdravih dni v zasluženem pokoju. III
DSO Il. Bistrica

Tudi naši športniki niso mirovali.
Balinarji in balinarke so se pomerili
z invalidi na Vrhniki, v Izoli, Cerknici
in Logatcu. Kar tri pokale so priigrali
domačemu društvu. V septembru
smo pričeli tudi z rekreativno telovadbo dvakrat tedensko v društvenih prostorih.
In že smo v oktobru … Vabimo na
društveni izlet v Belo krajino in na
delavnico ročnih spretnosti, ki jo bo
vodila naša članica Renata Mežnar.
Člani, ki igrajo pikado, pa se bodo
pomerili z invalidi na območnem
tekmovanju v Dornberku. Vse informacije dobite na sedežu društva
vsako sredo med 9.00 in 12.00 uro.
III Jožica Žibert

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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V tem mesecu smo bili tudi na Štajerskem, kjer smo si z vodenim ogledom in z vožnjo z rumenim vlakcem
ogledali zanimivosti Maribora in
tamkajšnji muzej. Kosilo smo imeli
na Pohorju, zeleni posebnosti slovenskega gorskega sveta. Pri povratku pa smo si ogledali še dvorec
Betnava. Dvorec je ena najlepših baročnih arhitektur Podravja.
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
»1. Festival primorskih
študentov« maj 1955

odmevi iz naših krajev

Deseto obletnico zmage nad fašizmom so se odločili proslaviti tudi
primorski študentje in srednješolci,
ki jih želja po znanju pripeljala v Ljubljano na Univerzo in v mnoge srednje šole.
Meja z zahodno sosedo se je polagoma odpirala, zato je bilo v Ljubljani tudi precej tržaških in goriških
študentov. Prav ti, povezani v Klub
primorskih študentov, Postojnski akademski klub, Klub koprskih visokošolcev ter Klub zamejskih študentov
so bili nosilci enotedenske kulturne
prireditve, poimenovane kar »I. festival primorskih študentov« med 8.
in 15. majem 1955. Torej pred več
kot 55 leti. Bil je to prvi in zadnji tovrstni festival. Vrednost mu daje ne
le primat, temveč govori tudi o tem,
kako veliko je bilo opravljeno delo,
ki ga kasnejše generacije primorskih
študentov niso več ponovile.
Program festivala s predstavitvijo
nastopajočih skupin in termini nastopov so organizatorji zbrali v knjižici »I. festival primorskih študentov
– Slovensko Primorje, maj 1955«,
kjer so čestitali primorskemu ljudstvu ob desetletnici osvoboditve in
ustanovitve prve slovenske vlade ter
v uvodu zapisali Grudnovo pesem
Pozdrav Primorcem ... In dalje: »[…]
Prihajamo z radostjo in ponosom v
srcih, ker cenimo skromno, a zavedno primorsko ljudstvo, ki je junaško pretrpelo vse velike preizkušnje
in se je vedno znalo upreti ter se z
orožjem boriti, kadar so ga hoteli
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Gledališka skupina tržaških študentov se je Primorcem predstavila s komedijo
»Taki smo«, najprej v Podgradu, 8. maja 1955 in nato obiskala še Novo Gorico,
Most na Soči in Štanjel. Glavna igralca Ivan Bizjak v zadnji vrsti 4. z leve in glavna
igralka Milica Tom stoji 2. z leve. Spredaj v sredi avtor Humbert Kalc, levo Ivo
Kuferzin, desno avtor zapisa – Vojko Čeligoj.

uničiti, pa bodi si v kmečkih puntih
ali v narodno osvobodilni borbi. […]
Naš rod bo opravičil življenje v svobodi, če bomo kot mlada inteligenca
smelo zaorali v njivo socialističnega
napredka.«
Ker je primorskih študentov primanjkovalo za tako velik projekt, so se
organizatorji zatekli tudi na nekatere
ljubljanske srednje šole in povabile v
svoje vrste primorske srednješolce.
Še posebej je sodelovala velika skupina dijakov iz ljubljanskega učiteljišča. Sedem kulturniških skupin je
z nastopi v tednu dni obiskalo vse
večje kraje na Primorskem, od Podbrda do Medane, Cerknice in Ilirske
Bistrice in opravilo kar 38 nastopov.

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
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

V našem mestu je z velikim uspehom v prenatrpani kinodvorani 11.
maja nastopil pevski zbor »Kluba
Primorskih študentov Vinko Vodopivec« pod vodstvom študenta dirigenta Antona Nanuta. Navdušeno
občinstvo kar ni nehalo z aplavzi, še
posebej ker sta bila med pevci študenta domačina Rudi Dujmovič in
Milan Primc. V Podgradu pa je v dvorani Narodnega doma nastopila že 8.
maja 1955 Igralska družina tržaških
študentov s premierno uprizoritvijo
komedije »Taki smo« in predstavila
izsek iz življenja gojencev v mešanem
dijaškem domu v Trstu. Nastopa se je
udeležil avtor Humbert Kalc iz Trsta,
tudi sam študent, in za svoje prvo
gledališko delo požel lepo priznanje.
Od tedaj je preteklo novih petinpetdeset let. Takratni primorski študentje ali šele dijaki so v teh letih obilno
opravičili svoj študijski čas, mnogi
med njimi so dosegli izjemno kariero, postali so vrhunski glasbeniki,
dirigenti, vokalisti, pisatelji, pravniki,
strokovnjaki na različnih področjih.
Postali so ministri, tudi predsednik
vlade, in kdo ve kaj še. Verjetno je
večina sodelujočih na tem festivalu
že v zasluženem pokoju. Naj jim bo
ta zapis v droben spomin na njihova
lepa študijska leta, ko kljub študijskim obveznostim niso pozabili na
svojo Primorsko in so se vračali med
svoje z znanjem in kulturnim poslanstvom. III Vojko Čeligoj

KLUB ZDRAVO ŽIVLJENJE
ILIRSKA BISTRICA

Predstavite se v
Knjižnici Makse Samsa

bo tudi letos, tako kot vsako leto, organiziral telovadbo za vse
generacije. Skupaj se bomo družili in razgibavali.
Termini: ponedeljek in četrtek od 19.00 do 20.00 ure

v telovadnici pri osnovni šoli Dragotina Ketteja
v Ilirski Bistrici.

Bi radi obeležili okroglo obletnico
ustanovitve vašega društva, ste dosegli izjemen uspeh oziroma dosežek
v vašem društvu in bi ga želeli predstaviti mimoidočim – širšemu občinstvu?
Se ukvarjate s kakšno zanimivo obrtjo, hobijem, zbirateljstvom in bi leto radi predstavili drugim, razstavili
svoje izdelke, svojo zbirko, mogoče
organizirali delavnico za otroke ali za
odrasle?
V knjižnici vam nudimo prostor na panoramskih oknih in vam pomagamo
pripraviti razstavo, kjer lahko predstavite svoje društvo, svoje znanje,
svojo zbirko – razstava je na ogled
noč in dan, predvidoma 10 dni.

Pridruži se nam in tudi ti naredi nekaj zase!

Za več informacij pokličite na tel. 05
7144188, kontaktna oseba Katarina
Škrab.

stava je poleg Meiningena obiskala še Ilirsko Bistrico
ter Novo Gorico, Bovec in Tolmin.
Prav postavitev razstave v Ilirski Bistrici septembra
2000 je bilo za nas pravo doživetje, saj se je tako tudi
naše mesto spoznalo s pesnikom, ki je s sodelovanjem
pri gradnji prve, sicer nemške koče na Snežniku na Novih Krajšinah, ponesel sloves Snežnika v širši evropski
prostor. Tedaj smo nemške goste popeljali na Nove
Krajšine in jim predstavili Snežnik in njegove posebnosti . Na kamnite ostanke te nekdanje snežniške koče
smo postavili spominsko kovinsko ploščo v slovenskem
in nemškem jeziku, ki še danes spominja, da je tam
stala prva planinska koča v slovenskih gorah! Ostala pa
je tudi hvalnica pesnika Rudolfa Baumbacha Snežniku,
ki je tedanje graditelje koče navduševal:
Živi naj gora s krono snežnobelo

Dr. Andreas Seifert s soprogo Petro na julijskem obisku našega In gozd duhtečih smrek pod njo.
mesta in Snežnika skupaj z Janezom Žibertom, ki je pred Ko dvigneš se na njeno strmo čelo,
desetimi leti predsedoval bistriškim planincem V daljavo daleč splava ti oko.

Prve dni letošnjega julija sta naše mesto in Snežnik obiskala
zgodovinarja dr. Andreas Seifert in njegova soproga Petra,
pomembna sodelavca mestnega muzeja v nemškem mestu
Meiningenu.
Prav dr. Seifert je bil pobudnik pomembnega slavja ob 160.
obletnici rojstva pesnika dr. Rudolfa Baumbacha, znanega
tudi Slovencem po upesnitvi trentarske legende o Zlatorogu. Muzej v Meiningenu in novogoriški muzej sta namreč
pred desetimi leti skupaj s primorskimi občinami pripravila
obsežno razstavo pod naslovom »Čar alpskega sveta«. Raz-

(Prevod Drago Karolin)

Dr. Andreas Seifert se z veseljem in hvaležnostjo spominja vseh, ki so pomagali pri izvedbi tedanjih prireditev v Bistrici, na Snežniku in Črnem dolu, Janka Muhe,
dr. Toneta Wrabra, Janeza Žiberta, tedanjega župana
Franca Lipolta, prevajalke Tanje Žigon, pevke Janje
Konestabo, tria Volk Folk, recitatorja Valerije Malovrh
in Franca Dolgana ter člane domačega zgodovinskega
društva, tabornike in planince. Vsem sta nemška gosta
namenila prijazen pozdrav. III Vojko Čeligoj
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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Zgodovinar dr. Andreas Seifert znova na obisku
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VEČER PETJA IN GLASBE NA PTUJU
Dejstvo je, da so vse najboljše pevke tudi na zunaj običajno prave rožice in veselje jih je gledati. Poleg razpona
oktav in barve glasu je vsekakor zelo pomembna tudi
pljučna kapaciteta, da je nastop na odru (v vseh pogledih) čim boljši. Najlepše pevke naše narodne glasbe vsekakor premorejo po mojem osebnem mnenju ansambli
Donačka, Roka Žlindre, Zakrajšek in Ribniški pušeljc.
Ravno slednji ansambel je konec avgusta nastopal na
ptujskem festivalu, najstarejšem in enem najbolj znanih
festivalov naše domače glasbe.
Z gospodično Manco, njihovo pevko, sem se prvič pogovarjal letos spomladi v Preddvoru na Gorenjskem.
In ko sem jo prvič zagledal, sem nehote pomislil (»Buh
mi grejhe in skrite misli odpesti!«), da je približno tako
verjetno morala izgledati dva tisoč let nazaj tudi naša
preblažena Devica Marija na Zemlji, preden jo je sveti
vakuum za vedno vzel gor v nebesa. Verjamem, da se
bo vsa moška populacija tokrat strinjala z menoj … No,
šalo na stran!
Gospodična Manca je na odru zapela mojo polko z naslovom »Prav vsak ima nekoga«, in nam vsem polepšala
že tako čaroben večer na dvorišču minoritskega samostana.

Zdaj tudi v Ilirski Bistrici:

učenje diatonične
harmonike in solo petja
z mentorico Moniko Mlinar,
vodjo ansambla Zapeljivke

PRAV VSAK IMA NEKOGA
Le kdo zdaj misli name, le komu sem všeč,
kdo v mislih me objame, ne upa pa si več?
Le komu kradem sanje, v tihih vseh nočeh,
kdo z mano si želel bi storiti kakšen greh?
Prav vsak ima nekoga, ki misli nanj vsak dan,
prav vsak ima nekoga, ki zbuja ga sred' sanj,
prav vsak ima nekoga, ki zanj nikdar ne izve,
a če pogled se ujame, zapoje mu srce …
Festival je z izjemo nekaj tehničnih nezgod mineval v prijetnem vzdušju, zaključil se je pa v eni bližnjih gostiln, kjer
je vse nastopajoče in sodelujoče organizator pogostil z
dobrotami Perutnine Ptuj, na krožnikih pa ni manjkal niti
preminuli slovenski kralj živali. Recesija pač (še) nima na
vseh področjih zaenkrat enake moči. S štajersko belino
smo na koncu nazdravili glasbenim uspehom ter se razšli
v upanju na prijetno snidenje tudi drugo leto, na istem
mestu in ob isti uri. III mv

info: 040 229 945
e-pošta: info@zapeljivke.si

odmevi iz naših krajev
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Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI je v mesecu avgustu
organiziralo sprehod ob jezeru Mola. Člani mreže
dnevnih centrov in stanovanjskih skupin smo se
zbrali pred Dnevnim centrom Il. Bistrica. Z avtomobili smo se odpeljali mimo Zarečice, skozi Veliko Bukovico vse do vasi Soze. Od tod smo pot
nadaljevali peš do jezera Mola, ki je eno od dveh
akumulacijskih jezer v Brkinih, je precej veliko,
na jezeru je dovoljen tudi športni ribolov. Sprehodili smo se ob jezeru, občudovali naravo ter
iskali sence drevesnih krošenj, kjer smo si spočili
v tišini narave, ki nam ponuja toliko lepote. Seveda, nekateri so izkoristili in na svojo kožo lovili
prijetne sočne žarke, drugi pa smo si druženje
popestrili s športnimi ter družabnimi igrami. V
Dnevnem centru in stanovanjskih skupinah smo
spekli pecivo, s katerim smo se posladkali ob
kavici. In ker v naravi čas hitreje mine, smo tudi
naše druženje prehitro zaključili. III Darja Grilj

Kot vsak mesec do sedaj, tudi avgusta
in septembra nismo Ruševci prav nič
počivali.
2. avgusta se je 7 bistriških tabornikov
odpravilo na srednjeevropski zlet ConCordio, ki je potekal na Madžarskiem.
V 11 dneh so se naučili veliko novih
veščin, vadili angleščino ter spletli
marsikatera prijateljstva.
Od 19. do 27. avgusta je v Mačkovcu
pri Postojni potekal vodniški tečaj JPN
(južnoprimorsko-notranjske regije). Ta
je namenjen vsem mladim nadobudnim tabornikom, ki bi radi svoje znanje prenesli na mlajše generacije ter
se tako naučili različnih pedagoških
metod, sprejemanju samostojnosti in
odgovornosti. Letos so se tečaja udeležili trije naši člani.
V vikendu med 3. in 5. septembrom se
je v Trnovem zbralo prek 120 fantov in
dekličev v sivih majčkah in z rutkami
okoli vratu. Se sprašujete, zakaj? Potekal je namreč že 13. TOTeM – taborniško odbojkarsko tekmovanje na mivki.
V teh dneh se je zvrstilo veliko tekem,
še več odbitih žog in na koncu smo
dobili zmagovalca turnirja. To je ekipa
Unterhund iz Velenja. Kot najboljši so
seveda dobili pokal in ogromno škatlo
nagrad, za katere se iskreno zahvalju-

jemo vsem sponzorjem. Seveda pa se
ni vse vrtelo le okrog odbojke, čez dan
smo namreč hiteli pozdravljat taborniške znance iz vseh koncev Slovenije,
dobro jedli, zvečer s kitaro v roki prepevali pesmi, bučno navijali za Dejana
Zavca za TV-zaslonom … Skratka, imeli
smo se super. Komaj čakamo naslednji
september.
Tudi vikend kasneje ni bilo časa za počitek. 3 bistriški PP-ji smo se namreč

MALI ŽIVALSKI SVET OD BLIZU

V četrtek, 23. septembra, se nam je
v Fotoklubu Sušec predstavil diplomirani biolog in magister varstva naravne dediščine Slavko Polak. Slavko
Polak je mladost preživljal v Koritnicah pri Knežaku ob vznožju Snežnika,
po končanem študiju pa se je zaposlil v Notranjskem muzeju v Postojni,
kjer je ustanovil biološki oddelek.

Pri muzejskem delu je
dokumentiranje in populariziranje naravne
dediščine osnovna dejavnost, zato ga fotografski aparat spremlja
na vsakem koraku. Pripravil je že več odmevnih razstav o metuljih,
jamskih hroščih, živem
svetu pivških presihajočih jezer in strokovno
vodil obnovo Vivarija
jamskih živali Proteus
v Postojnski jami. Kot
specialist za fotografiranje drobnih jamskih
živalic nam je predstavil svoj pristop
k fotografiranju in tudi nekaj posebne opreme za makro fotografijo,
predavanje pa seveda popestril s
projekcijo svojih fotografij ptic, metuljev, hroščev in jamskih živalic ter
nas za dobro uro prestavil v svet bližinske fotografije, ki je marsikomu
neznan. III S.S.

odpravili v Bazovico pri Trstu, kjer je
potekal BOP. Gre za bazoviški orientacijski pohod, ki je zasnovan na prav
poseben in predvsem zabaven način. V soboto smo se na pot podali
kot ekipa in se na kontrolnih točkah
zabavali, s Kuligundo in brez nje, ko
smo streljali s fračo in se peljali s samokolnico z zavezanimi očmi ter tudi
urili taborniško znanje pri signalizaciji
in prehodu minskega polja. Naslednji
dan pa smo reševali test o poznavanju
zamejske kulture ter njihove žalostne
zgodovine in iskali kontrolne točke,
tako imenovane lisičke. Trasa je potekala po obeh straneh državne meje,
kar je tekmovanju dalo pravi čezmejni
pečat.
Isti vikend, torej od 10. do 12. septembra, pa se je naš grčevski klub, Stari
mački, udeležil Gastro Relly-ja, a o tem
več prihodnjič. V petek, 17. 9., smo
imeli Ruševci propagandno akcijo na
obeh osnovnih šolah v Ilirski Bistrici.
Prvošolčkom smo skozi igro, pesem
in zgodbico predstavili taborništvo. Že
isto popoldne smo se odpravili v kočo
v Črni dol, kjer je potekal posvet vodnikov. Naredili smo evalvacijo preteklega leta, se pogovorili o varnosti na
taborniških akcijah, se učili o stopnjevalnem sistemu in skavtski pedagoški metodi ter sestavili letni rodov in
vodov program. Letos smo dobili kar
veliko obetajočih se pomočnic in pomočnikov, ki jih bomo aktivno vključili
v dejavnosti čez vse leto.
Na naši spletni strani (rusevci.si) si
lahko ogledate veliko fotografij, novičk
in še kaj. Pa tudi v taborniško omarico
ne pozabite pokukati. Lep taborniški
pozdrav. III brača Mršnik
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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Na sekaškem tekmovanju
so odločali milimetri

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Tudi na letošnjem 48. mednarodnem Kmetijsko - živilskem sejmu
AGRA v Gornji Radgoni je Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) pripravil
državno sekaško tekmovanje. Na
njem so se že dvanajstič v 5 disciplinah pomerile 3 tekmovalke ter
42 tekmovalcev, ki so se na državno
tekmovanje praviloma uvrstili po
situ na predhodnih območnih tekmovanjih.
ZGS OE Sežana so zastopali Jože Kovačič iz Smrij ter Jože Štembergar
in Aleksander Vrh iz Vrbovega. V
okviru priprav na državno tekmovanje so se udeležili tudi letošnjega 6.
sekaškega tekmovanje Notranjske v
Rakovem Škocjanu. Ekipo je letos prvič sponzorsko podprlo Kraško gozdarsko društvo iz Sežane. Pri izvedbi
tekmovanja sta sodelovala tudi dva
revirna gozdarja KE Ilirska Bistrica
ZGS: Rajko Fidel v vlogi vodje ekipe
in Silvo Frankovič kot sodnik.
Ekipa je bila skupno trinajsta, Aleksander Vrh pa je v posamični konkurenci v disciplini kombiniran rez
zmagal. Med posameznicami je
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Sekači so se pomerili v petih tekmovalnih disciplinah: kombiniran rez, precizen
rez, zasek in podžagovanje, kleščenje ter podiranje na balon

zmagala Voler Pavla (OE Nazarje),
med posamezniki Janko Mazelj (OE
Nazarje), ekipno so bili najboljši
predstavniki OE Nazarje. V posebni
disciplini - nakladanju lesa z dvigalom na prikolico in zlaganju posa-

Vabljeni
na zaključno prireditev 15. jubilejnega projekta

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2010
v soboto, 2. oktobra 2010, ob 17.00 uri
v Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica
Podelitev priznanj
nagrajencem projekta
Moja dežela lepa in gostoljubna 2010
Priznanja bosta podelila:
Anton Šenkinc, župan Občine Ilirska Bistrica in
Janez Rojc, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Il. Bistrica

Kulturni program
Razstava “Moja dežela lepa in gostoljubna”
Razstava “Bistriške razglednice skozi čas iz zbirke Primoža Rojca”
Razstava bo na ogled tudi v nedeljo, 3. oktobra 2010, od 15.00 do 18.30 ure
in sredo, 6. oktobra 2010, od 18.00 do 20.00 ure.
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meznih kosov lesa v piramido - je
zmagal Lipovec Simon (OE Bled).
Silvo Frankovič je poudaril, da kljub
temu, da je glavni namen tekmovanja promocija varnega dela z motorno žago, nastopajoči tekmujejo
zelo zavzeto in o uvrstitvi odločajo
milimetri.
Sekači so pokazali izjemno veliko
znanja in spretnosti pri rokovanju z
motorno žago. Najprej so se morali
tekmovalke in tekmovalci izkazati
v teoretičnem znanju o varnosti
pri delu v gozdu. Vsaka žaga je bila
pred tekmovanjem tehnično pregledana, glede na svojo moč je dobila
označbo A ali B, kar so sodniki upoštevali pri točkovanju pri posameznih disciplinah.
Seznanjenost s tehnikami varnega
dela v gozdu zmanjša verjetnost in
število nezgod, ki se zasebnim lastnikom pripetijo pri delu v gozdu. Zato
daje Zavod za gozdove Slovenije velik poudarek osveščanju lastnikov
o nevarnostih in usposabljanju za
varno delo v gozdu. Najpomembnejša oziroma najintenzivnejša
oblika izobraževanja so tečaji, kjer
udeleženci praktično vadijo tehniko
varnega dela, druge oblike pa so še
predavanja, demonstracije na sejmih in na terenu, sekaška tekmovanja lastnikov gozdov in publikacijska
dejavnost. III Bogdan Magajna, ZGS
OE Sežana

št. 61 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
30.09.2010
31.12.2008

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, sprejetega na 28. seji dne 14.9.2010, na svoji 35.
seji, dne 16.9.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 891/10 – cesta v izmeri 212 m2 k.o.
Zabiče, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478- 57/2009
Datum: 16.9.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon., l.r.
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PRVI KORAKI V NAŠI LEPI NOVI ŠOLI JELŠANE
S 1. septembrom so se počitnice
končale in prvi dan smo preživeli v
naši lepi novi šoli. Ko smo prišli, smo
se učenci odpravili v učilnice, kjer
so nas čakale razredničarke in nam
povedale, kako bo potekalo delo v
novem šolskem letu.
Po malici smo slovesno sprejeli 8
prvošolcev. Zavrteli smo slovensko
himno, nato jih je pozdravila ravnateljica. Napočil je čas, ko so prvič
stopili skozi šolska vrata! Učenci 8.
in 9. razreda so jim zavezali rumene
rutke ter jih pospremili do njihove
nove učilnice. Nato je sledila še skupna fotografija. V telovadnici smo
si ogledali lutkovno igrico Škrat iz
opere. Prvi šolski dan je bil čudovit.
V torek, 2. 9. 2010, smo se odločili,
da se bomo sprehodili po Kettejevi poti. Zjutraj nas je prišel iskat

Prvi šolski dan

šolstvo in šport

Obiskali smo ekološko kmetijo Mahne
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V tem šolskem letu smo na OŠ Pregarje nestrpno pričakovali prvi šolski
dan tako učitelji kot učenci. Stopili
smo namreč v prenovljeno šolo. Ker
pa dela, ki so se odvijala čez poletje,
niso bila še končana, smo se odpravili na pohod.
Zjutraj smo najprej pozdravili učiteljice, ki jih čez poletje nismo videli,
nato smo si skupaj ogledali novo
urejeno šolo, ki nas je vse osupnila.
O stari šoli ni bilo ne duha ne sluha.
Zatem smo dobili malico in se odpravili proti Tatram. Tam smo se
razdelili v nekaj skupin. Igrali smo
nogomet, med dvema ognjema, poBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

dajali smo si žogo … Gospodar na
kmetiji Tomažič nam je podaril dva
zaboja okusnih jabolk, s katerimi
smo se osvežili ter nadaljevali igro.
Ko je bilo iger konec, smo se odpravili na ekološko kmetijo Mahne. Pokazali so nam pripravo sira, ki smo
ga tudi poskusili. Bil je zelo dober.
Kmalu smo se odpravili proti Pregarjam. Po poti smo se pogovarjali o
novi šoli in novih doživetjih. Skratka,
prvi šolski dan je bil zelo zanimiv.
Želimo si, da bi tako veseli, kot smo
v šolo prišli, bili tudi med šolskim letom. III Mladi novinarji OŠ Pregarje

avtobus pred OŠ Jelšane. Pripeljal
nas je do vasi Zarečje. Nato smo
pešačili čez most, pod katerim teče
reka Reka. Ta most je zgradilo isto
podjetje kot našo šolo (Marc). Po
markacijah smo sledili Kettejevi poti
in prišli do Novakovega mlina. Tam
nas je oskrbnik zelo lepo sprejel. Po
malici nam je razkazal mlin in njegovo notranjost. V mlinu je bilo zelo
hladno, ker smo bili blizu vode. Razkazal nam je tudi črno kuhinjo. Tam
smo se segreli ob ognju. Potem smo
krstili prvošolarje v mlade planince.
To čast smo prepustili naši dolgoletni učiteljici in planinki Dori Kalčič.
Skupnemu fotografiranju so sledile
družabne igre. Skakali smo v vrečah.
Poslovili smo se od gospodarja Novakovega mlina, se mu zahvalili za
gostoljubnost in nadaljevali pot proti
Smrjam, od tam pa do Bridovca, kjer
smo v daljavi videli Prem, rojstni kraj
Dragotina Ketteja. Upamo, da nas
bo pot prihodnjič popeljala še tja.
V torek, 14. september 2010, smo
imeli redko priložnost, da smo se
na naši šoli pogovarjali z dvema Slovencema, ki sta se rodila in večino
življenja preživela zunaj Slovenije,
gospo Diano Renko iz Sidneya in gospodom Jožkom Valenčičem iz Clevelanda. V angleškem jeziku, toda v
dveh drugačnih narečjih, smo spoznali, kakšno je življenje v Avstraliji
in Ameriki. Naša učenka Katja Valenčič pa je vse to brez težav prevajala v slovenščino. III Novinarji 5. r. z
mentorico N. Pirih

SPREJEM PRVOŠOLARJEV NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
Novo šolsko leto je tu in s tem tudi
skupina otrok, ki so prvič prestopili
šolski prag.
V sredo, 1. 9. 2010, ob 16.30 smo se
skupaj s starši, učiteljicami in gospo
ravnateljico zbrali na predstavi gledališča Kaličopko. Navdušili so nas s
pravljico Mojca Pokrajculja.
Z obiskom in priložnostnimi darili so
nas presenetili tudi predstavniki radia Capris iz Kopra.
Po predstavi smo vsi skupaj odšli v
matični učilnici. Učencem smo čestitali ob vstopu v šolo in jim podarili
kovčke ter jih pogostili s torto. Zaželeli smo si dobro medsebojno sodelovanje in veliko šolskih uspehov
skozi vse šolanje. III Razredničarki
in vzgojiteljica

ŠPORTNO V NOVO ŠOLSKO LETO

Vabljeni k sodelovanju!

razreda so tačas spoznavali rokomet
in njegove osnove. Po predstavitvi je
tudi njim policist predaval o varnosti v prometu. Nato smo se odpravili
proti okolici Plame, kjer je bila pripravljena proga za kros. Za varnost
pri cesti so skrbeli gasilci PGD Podgrad s terenskim vozilom. Najprej
smo kros odtekli učenci od 6. do 9.
razreda, nato pa še mlajši učenci.
Sledila je podelitev priznanj in počasi smo se odpravili proti šoli. Na
srečo je bilo zelo lepo vreme, zato
so naši dežniki ostali v nahrbtnikih.
III Ana Mavrič in Anja Zidar, 8. r.,
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

šolstvo in šport

Spet so počitnice prehitro minile in
prišel je 1. september, ko smo ponovno zasedli šolske klopi. Prvikrat
je šolska vrata prestopilo tudi osem
naših prvošolcev, katerim želimo
prijetno šolanje. Da je v šoli lepo in
da počnemo veliko stvari, so tudi
oni hitro ugotovili.
V torek, 14. septembra, smo se odpravili na jesenski kros. Prvi dve uri
nam je policist povedal veliko koristnih in uporabnih napotkov o varnosti v prometu ter vstopanju in
izstopanju iz avtobusa. Najprej smo
učenci od 6. do 9. razreda to poskusili tudi v praksi. Učenci od 1. do 5.

odmevi@ilirska-bistrica.si.
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POZDRAV ŠOLSKEMU LETU 2010/11
Po norih in zabavnih počitnicah smo
učenci OŠ Podgora vsi nasmejani in
spočiti zopet prikorakali v šolo. Bili
smo presenečeni nad novostmi. Dobili smo šolske omarice, ki smo si jih
vsi zelo želeli. Verjamemo pa, da bo
tudi na novo prebeljen hodnik pripomogel k našemu boljšemu počutju.
Upamo, da se bo tudi naših šest prvošolčkov med nami odlično počutilo. Že prvi dan so se odlično ujeli
z drugošolci, s katerimi bodo obiskovali kombinirani oddelek 1. in 2.
razreda. Želimo jim veliko uspešnih
dni na naši šoli, veliko znanja, predvsem pa novih prijateljstev.
Ko smo že pošteno zakorakali v ta
muhasti september, smo hoteli izkoristiti še zadnje suhe dni. Zato
smo imeli kar dva športna dneva.
15. 9. so se učenci razredne stopnje podali na Kozlek. Vreme jim je
bilo zelo naklonjeno, saj so uživali v
prijetnih sončnih žarkih. V četrtek,
16. 9., pa smo se učenci od 5. do 9.

razreda odpravili kolesarit. Prekolesarili smo Kočanijo ter se naprej podali do kmetije Bubec. Domov smo
se vračali mimo Novakovega mlina

ter Topolca. Ob koncu poti smo bili
že kar malo utrujeni, vendar nam ni
bilo nič žal. Imeli smo se odlično! III
Urška Celin, 9. razred

RK ILIRSKA BISTRICA – SEZONA JE PRED VRATI

šolstvo in šport

Dečki pridno trenirajo in že komaj
čakajo ligo, v kateri bodo pokazali
vse svoje znanje.
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Aktivnosti Rokometnega Kluba se
nadaljujejo: članice vestno trenirajo
in se pripravljajo za tekmovanje v 1.
B državni ligi, ki začne 19. 09. z gostovanjem v Tržiču, kjer bodo igrale
proti ekipi Save iz Kranja. Dekleta in
vodstvo ne poznamo lige, ker smo
novinci, in še ne vemo, kaj točno naj
pričakujemo. Pripravljalne tekme,
ki so jih odigrale članice proti Ajdovščini, Izoli, Orientu, Logatcu in
druge, so pokazale, da je ekipa premalo uigrana in ima največje težave
v napadu, kar pa bodo poskušala
dekleta nadoknaditi z borbenostjo
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

in požrtvovalnostjo.
Mlajše selekcije ravno tako delajo s
polno paro, mlajše deklice so bile na
pripravah na Rabu, kjer so trenirale,
uživale v morju in igrale proti domačinkam. Na pripravah so dekleta
postavila temelje za to sezono, ki bo
dolga in naporna, cilji pa so visoki –
tako v kategoriji mlajših deklic kot
v kategoriji starejših deklic. Tradicionalno smo bili s strani domačina
odlično sprejeti, dogovorili pa smo
se, da Rabljankam to gostoljubje v
decembru tudi vrnemo.

Še vedno poteka tudi VPIS v članstvo rokometnega kluba Ilirska Bistrica, in sicer:
• deklice 1.–5. razreda ob sredah
od 17.30 do 19.00 ure na OŠ Dragotina Ketteja,
• dečki 1.–5. razreda ob petkih od
16.00 do 17.30 ure na OŠ Dragotina Ketteja,
• dekleta 6.–9. razreda ob četrtkih
od 17.30 do 19.00 ure v športni
dvorani pri OŠ Antona Žnideršiča,
• dečki 6.–9. razred ob torkih od
17.30 do 19.00 ure v športni dvorani pri OŠ Antona Žnideršiča.
Krožki po okoliških osnovnih šolah
se že odvijajo, vpis pa še poteka:
• na OŠ TT v Knežaku treniramo ob
petkih 5. in 6. šolsko uro,
• na OŠ v Kuteževem od 12.10 do
13.40. ure in
• na OŠ v Jelšanah ob sredah od
12.20 do 13.50 ure.
Učenci in učenke iz Podgrada pa
obiskujejo treninge v Ilirski Bistrici.
PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI! III G.
Grubič

SPODBUJANJE UČENJA NEMŠKEGA
JEZIKA MED DIJAKI

Dijake bistriške gimnazije je v septembru obiskal tako imenovani
Goethe bus, ki je dijakom ponujal
koristne informacije o učenju nemškega jezika in možnostih študija
na nemških univerzah. Gre za multimedijsko opremljen avtobus Goethe-inštituta iz Ljubljane, ki na svoji
turneji obiskuje primorske šole.
Doslej so obiskali že okrog 700
učencev in dijakov na Primorskem.

Na modernem multimedijsko opremljenim avtobusu so predstavniki Goetheinštituta dijake informirali o možnostih učenja nemščine in študija na nemških
univerzah.

Tudi vodja bistriške gimnazije Bojana Rosina Simonič je povedala,
da med gimnazijci zanimanje za
učenje nemščine upada, saj se dijaki trenutno bolj odločajo za študij
romanskih jezikov, denimo italijanščine, francoščine in španščine. Zato
v tem vidi tudi odlično priložnost za

Jaz bi tako priložnost vsekakor
izkoristila. Študij v tujini se mi
zdi zelo zanimiva izkušnja, ker
tako bolje spoznaš jezik, saj si
v neposrednem stiku z nemško
govorečimi in njihovo kulturo
in se tudi hitreje naučiš jezika.
Katja Štemberger, dijakinja 2.
letnika gimnazije

promocijo nemškega jezika in med
dijaki in tudi študija v tujini, za katerega se, kot pravi, odloča zelo malo
mladih po končani gimnaziji.
Nekaj dijakov smo povprašali, kaj
menijo o študiju v tujini in ali bi se
sami odločili za kaj takega.

Študij v tujini se mi zdi v redu,
vendar pa bi vseeno prej razmislila zaradi oddaljenosti in
stroškov, ki jih prinese bivanje v
drugi državi. Se pa to vsekakor
izplača zaradi novih izkušenj in
znanja.
Simona Pezdir, dijakinja 2. letnika gimnazije

5. oktober – svetovni dan učiteljev
Svetovni dan učiteljev praznujemo
vsako leto 5. oktobra od leta 1994
dalje. Obeležujemo datum podpisa
Priporočil o položaju učiteljev leta
1966 v Parizu v organizaciji UNESCO
in ILO. Dokument vladam držav priporoča, kakšen naj bo položaj vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in šolah.
Letošnje praznovanje dneva učiteljev poteka pod geslom Prava pot je
izobraževanje! SVIZ in Izobraževalni
internacionali (EI) sta trdno pre-

pričana, da je v trenutnih družbenih razmerah, ko smo izpostavljeni
mnogim naravnim katastrofam,
različnim stiskam, težavam in aktualni gospodarski krizi, utrditev vloge
učiteljev bistvenega pomena za socialno, gospodarsko in intelektualno
obnovo. Prava pot za izhod iz krize
sta torej izobraževanje in znanje!
Območni odbor SVIZ lirska Bistrica,
ki ga sestavljajo člani SVIZ-a bistriških osnovnih šol in šol iz Divače in

Hrpelj, bo ob tej priložnosti organiziral proslavo za člane, ki bo letos
15. 10. 2010 ob 19. uri v Kulturnem
domu v Hrpeljah.
Želimo si, da bi se družba zavedala
in cenila delo pedagoških delavcev. Njim pa, da bi imeli primerne
pogoje za delo, da bodo še naprej
ustvarjalno in z zanosom opravljali
svoje poslanstvo. III Darinka Dekleva, predsednica OO SVIZ Ilirska
Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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»Učence informiramo o različnih
možnostih učenja nemščine v Sloveniji, kaj lahko s tem jezikom počnemo, kje se lahko zaposlimo, ter
kakšne so možnosti za študij v Nemčiji. Opažamo, da se mladi v Sloveniji
radi odločajo za učenje nemščine,
veliko jih pozna jezik že od prej, iz
televizije in raznih oddaj. Še posejbej med mlajšimi učenci v osnovnih
šolah postaja nemščina vse bolj popularna, medtem ko v višjih razredih
interes za učenje nemščine nekoliko
upada, vendar pa smo prepričani,
da bo nemščina tudi v prihodnje
enden izmed bolj iskanih jezikov v
Sloveniji,« je povedal direktor Goethe-inštituta iz Ljubljane Hendrik E.
Kloninger.
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Pume odlične
v Parizu
Plesna skupina Pume smo se 18.
septembra 2010 udeležile Odprtega evropskega tekmovanja v cheerleadingu in cheer plesu v Parizu.
Tekmovanje se je odvijalo v Disneyland resortu v Parizu. Punce so se
odlično odrezale, saj so v kategoriji cheer pom (skupinsko) dosegle
osmo mesto, v kategoriji pom pari
šesto mesto, v kategorijah jazz pari
in hip-hop pari pa so postale evropske podprvakinje. Iskrene čestitke!
III Mojca Klanšček, Športno društvo
Freia, Pume dance team

šolstvo in šport

V novo sezono z
visokimi cilji
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V ponedeljek, 9. avgusta, se je s
skupnim kondicijskim treningom začela nova košarkarska sezona za KK
Plama - Pur. Tudi v letošnji sezoni
je njihov trener Rok Zupan. Zbrani
igralci so pokazali zelo dobro fizično
pripravljenost, kar je potrdilo cilj, da
se v dveh letih uvrstijo v ligo višje.
Zavzetost priprav se je nadaljevala
tudi na dvoranskih treningih in šestih prijateljskih tekmah, s katerih so
odnesli štiri zmage. Zaenkrat so bili
za Bistričane premočni prvoligaška
ekipa Kraškega zidarja in zasedba
iz Kastva, občutno boljše pa je bilo
naše moštvo od Pivke in Komende.
Žal sta sredi priprav na novo sezono
ekipo zapustili dve od predvidenih treh okrepitev, vendar je ostala
morala tima na visoki ravni. To se
je opazilo že na prvi uradni tekmi
Plame v novi sezoni, ko je v 3. krogu
pokala SPAR z 22 točkami razlike, po
zelo dobrem 1. polčasu, premagala
prvoligaško zasedbo Triglava iz Kranja. Tako si je na široko odprla vrata
v 4. krog tekmovanja.
Verjamemo, da se bo s trdnim in
marljivim delom na treningih forma
igralcev le še stopnjevala, zato vas
lepo vabimo na tekme nove sezone
v dvorano Antona Žnideršiča.
Septembra so s treningi začele tudi
mlajše selekcije KK Plama - Pur (U 10, U - 12, U - 14, U - 16), o katerih
bomo nekaj več besed namenili v
naslednji številki. III Jakob Bizjak
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

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

AKCIJA NAGROBNIH SVEÈ

1,22 €
KRIZANTEMA

MAÈEHE

5,99 €/kom

0,35 €/kom

Akcija traja od 4.10. do 31.10.2010 oz. do razprodaje zalog. Cene so v €. Slike so simbolne.

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

LEPO
VABLJENI!

Letošnja gorsko-hitrostna dirka v
ilirski bistrici z novimi organizatorji
Letošnja gorsko-hitrostna dirka,
že 16. po vrsti, je v Ilirsko Bistrico
pritegnila številne obiskovalce iz
različnih koncev Slovenije. Dirka, ki
gotovo velja za največji avtomobilistični spektakel v Sloveniji, je letos
prvič potekala pod okriljem novih
organizatorjev, avtošportnega društva SA-I iz Ljubljane, spremenjen
pa je tudi termin dirke, in sicer se
ta po novem odvija zadnji vikend v
avgustu.
Med 137 tekmovalci je gorsko-hitrostno dirko evropskega prvenstva
v Ilirski Bistrici prvič dobil slovaški
voznik Jaroslav Krajči s formulo
3000. Odličen je bi tudi slovenski
adut Vladimir Stankovič, ki je v zelo
dramatičnem razpletu dirke končal
kot tretji. Zmago v kategoriji I evropskega prvenstva pa je slavil Aleš
Prek.
Letos se dirke ni udeležil nobeden
od domačinov, prav tako pa ni sodelovalo bistriško Športno društvo
SEC racing team. Simon Špilar, odgovoren za stike z javnostjo pri SEC
racing team Ilirska Bistrica, nam je
pojasnil, da je krivec za tako odločitev recesija, poleg tega pa so njihovi

Najhitrejši Slovenec je bil tretjeuvrščeni Vladimir Stankovič (foto: Simon Špilar)

dirkači aktivni v drugih avtomobilističnih panogah, predvem v rallyju.
Po njegovem mnenju so novi organizatorji delo opravili korektno in na
ravni prejšnjih let, mogoče le s kakšno manjšo pomanjkljivostjo. Velik
plus je gotovo zmanjšanje cen vstopnic (na dan dirke je cena vstopnice
znašala 10 evrov in je vključevala
tudi bon za pijačo), kar posledično
privabi tudi več obiskovalcev.

DAN ATLETIKE NA STADIONU V TRNOVEM

Glede novega termina dirke pa je
Špilar nekoliko skeptičen. »Nov
termin je nekoliko bolj prijazen do
gledalcev zaradi konca dopustov,
vendar pa je dirka sedaj na sporedu
kot predzadnja na koledarju dirk EP.
To pa pomeni večjo verjetnost, da
bo tedaj o naslovih evropskih prvakov že odločeno in posledično teh
tekmovalcev ne bo na dirko. Tako
letos ni bilo Italijana in lanskoletnega prvaka Simoneja Faggiolija, ki
je naslov osvojil že pred časom,« je
pojasnil Špilar. III

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Tudi v letošnjem začetku septembra
smo člani Tekaškega društva Bistrc
organizirali Dan atletike – zabavno
atletsko tekmovanje za otroke in
odrasle. Tekmovanje je namenjeno
predvsem predstavitvi atletike v
lokalni skupnosti in medgeneracijskem povezovanju mlajših in starej-

ših športnikov.
Na tekmovanju je sodelovalo kar
30 otrok od 1. do 9. razreda, ki so
se preizkusili v treh disciplinah: v
šprintu na 60 metrov, teku na 700
metrov (dva kroga na stadionu) in
metu vortexa. Odrasli tekmovalci
(16 udeležencev) so se preizkusili v

istih tekalnih disciplinah, medtem
ko so svojo pravo moč pokazali pri
suvanju krogle. Zadnja in najbolj zabavna disciplina pa je bila štafeta na
400 metrov, v kateri so sodelovale
mešane ekipe odraslih in otrok. Dan
atletike je potekal v sproščenem
vzdušju in zdravem tekmovalnem
duhu in le želimo si lahko, da nas bo
drugo leto na stadionu v Trnovem
še več!
Več informacij o delovanju Tekaškega društva Bistrc, atletiki in
prihajajočih tekaških aktivnostih
dobite na spletni strani www.tdbistrc.org. III Vesna Boštjančič
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Vabljeni k sodelovanju!
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Mladinski gorniški tabor Završnica 2010
Planinsko društvo Snežnik Ilirska
Bistrica je že enajstič zapored organiziralo mladinski planinski gorniški
tabor, že drugič zapored pa v sodelovanju s PD Panorama iz Dobrove.
Zadnji teden v juliju je 20 članov
vodstva in 45 otrok preživelo v dolini Završnice, ob vznožju najvišjega
vrha Karavank – Stola. Udobne domače postelje smo brez težav zamenjali s spanjem s prijatelji v šotorih,
zbujanju ob čričkih, petju ptic in žuborenju reke Završnice.
Zagotovo vas zanima, kaj vse smo
na taboru počeli. Kot se za prave
planince spodobi, smo veliko prehodili, se povzpeli visoko in si požigosali planinske dnevnike z novimi žigi.
Najmlajši na taboru, tj. prva in druga
skupina, smo se povzpeli na Ajdno
(1064 m), kjer smo si tudi ogledali
istoimensko arheološko najdišče, in
na Zelenico (1536 m). Udeleženci, ki
so bili v tretji, četrti in peti skupini,
so osvojili kar dva dvatisočaka, in
sicer Stol (2236 m) in Begunjščico

(2060 m). Najbolj izkušeni iz B-skupine pa so se povzpeli na Triglav
(2864 m). Tam so opravili tradicionalni krst, saj je večina udeležencev
prvič stala na naši najvišji gori.

Krti v novo sezono
Po uspešno zaključeni sezoni
2009/2010, ko so društvo KRT v državnih tekmovanjih zastopale ekipa
do 21 let in ekipa do 15 let, smo za
letošnjo sezono sprejeli še več izzivov.

šolstvo in šport

Poleg ekip iz lanske sezone bomo letos nastopali še z ekipama do 18 let
in člansko ekipo.
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Na novo ustanovljena članska ekipa
bo tekmovala v 3. slovenski ligi oz.
tekmovanju MNZ, ki se v celoti odvija v dvorani na Škofijah. Ekipa je
sestavljena iz 16 igralcev, ki jih bo
vodil predsednik društva Vojko Kalc.
S tekmovanjem začnejo že 26. Septembra.
Ekipa do 18 let, s sponzorjem ekipe
''Kalc VIZIJA'', je začela s pripravami
že sredi avgusta, čeprav se jim tekmovanje začne šele decembra. Tekmujejo po turnirskem sistemu, tako
da se nam verjetno obeta tudi turnir v Ilirski Bistrici. Kjub temu da so
fantje razmeroma novi v futsalu, torej v dvoranskem nogometu, pa že
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

kažejo napredek v igri.
Večina fantov do 21 let ostaja istih,
zato bo novi trener Alen Rojc poskušal nadgraditi njihovo znanje in še izboljšati rezultate iz prejšnje sezone.
S pripravami so začeli sredi avgusta,
saj jih prva tekma čaka že 3. oktobra
ob 18. uri v dvorani osnovne šole
Antona Žnideršiča.
Druga domača tekma bo 17. 10. ob
18. uri. Ekipa se imenuje po njihovem sponzorju ''EML Stadler''.
Prav tako bomo letos tekmovali s
fanti do 15 let, ki so registrirani za
NK PLAMA, in pomagali pri organizaciji ŠKL-nogometa v okviru gimnazije Ilirska Bistrica. III Nejc Bedek

Da pa ne bi mislili, da smo na taboru le hodili! En dan smo posvetili tradicionalni Taboriadi – zabavi,
planinskim igram in tekmovanju v
orientaciji, na t. i. Dan civilizacije
smo se podali v dolino, kjer smo
najprej raziskali znamenito sotesko
Blejski vintgar, v muzeju Triglavskega
narodnega parka smo poslušali
predavanje, si v Lescah privoščili
okusno pico in se odpravili še na
kopanje v kamp Šobec. Za adrenalin
so poskrbeli naši vodniki, ki so udeležencem omogočili plezanje v plezališču in spust po žičnici čez reko.
Popoldneve v taboru smo udeležencem poskušali popestriti na različne
načine. V lepem vremenu z nogometom, odbojko, badmintonom in
drugimi športnimi igrami, v deževnih urah pa s predavanji iz planinske
šole, ki smo jo letos na taboru izvedli prvič. Večere smo preživljali vsi
skupaj ob tabornem ognju, s petjem
in ob spremljavi kitare. Zadnji večer
smo imeli tradicionalni krst novih
udeležencev in poroke.
Pestri in zabavni dnevi, ki smo jih
preživeli v dolini Završnice, so kar
švignili mimo in v soboto smo se s
težavo poslovili. A ne za dolgo! Lepi
spomini in nasmehi obetajo, da se
drugo leto spet vidimo. Vsi, ki na
našem taboru še niste bili, pa ste
prisrčno vabljeni, da delček poletnih
počitnic preživite drugače, v naravi
in v naši družbi. III Tina Turković

DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE ILIRSKA BISTRICA
RAZPISUJE v šolskem letu 2010/2011

Si želite pridobiti znanje
računalništva?
Mogoče želite obnoviti vaše znanje?

PROGRAMI (celotni)
1. ANGLEŠČINA začetna in nadaljevalna		
2. ITALIJANŠČINA začetna
3. ITALIJANŠČINA nadaljevalna		
4. SPOZNAVAJMO SVET IN DOMOVINO		
5. UMETNOSTNA ZGODOVINA		
6. »TEGA ŽIVGA VSE TOKA« (psihološke teme)		
7. KULTURNA KLEPETALNICA		
8. POHODNIŠTVO		
9. RAČUNALNIŠTVO (začetni in nadaljevalni)		

MENTORJI
prof. Danica KIRN
prof. Aljaž ŠTRANCAR
Marica GABERŠNIK, predm. učiteljica
prof. Tina RENKO
Helena STRLE
Zala ŠAJN, predm. učiteljica
Dora KALČIČ, predm. učiteljica
v sodelovanju z LU OŠ AŽ

DELAVNICE (krajše obdobje):
1. RESTAVRIRANJE lesenih predmetov		
2. IZDELAVA REŠELJEJEV		
3. IZDELAVA PAPIRNATIH ROŽ		
4. DIGITALNA FOTOGRAFIJA		
5. VERSTVA SVETA		

Nija ŠIRCELJ
Olga BENIGAR
Danica ŽELJKOVIČ
Sandi BOBEK
Nadja BAŠA

e-šola

v Gimnaziji Ilirska Bistrica
vas vabi na:
BREZPLAČEN TEČAJ
RAČUNALNIŠTVA
ki obsega:
• uporabo interneta in e-pošte
• urejanje besedil (Word),
• izdelovanje predstavitev
(PowerPoint),
• obdelava podatkov (Excel)
• digitalna obdelava slik in
posnetkov in še več.

Pogoji:
Prijava, plačilo članarine 15 EUR (za koledarsko leto 2010) in šolnine (v
dveh do treh obrokih, če krožek deluje celo leto, sicer pa ob začetku tečaja
oz. delavnice. Ob vpisu se plača 1.obrok 20 EUR).
Programi so namenjeni občanom v tretjem življenjskem obdobju, sprejemamo pa tudi mlajše.
Skupine začnejo ali nadaljujejo svojo dejavnost, če je v posamezni skupini
najmanj 10 članov. Šolsko leto traja od 1.10.2010 do 31.5.2011.

Več informacij lahko dobite na sedežu Društva od 17. do 18. ure osebno
ali po telefonu 041 738 927.

Prijave in informacije dobite:
Vsak dan od ponedeljka do petka
od 15.00 do 19.00 ure na
telefonsko številko 05-711-11-14 in
na e-pošto: esola.ilb@guest.arnes.si

Društvo prijateljev
mladine Ilirska Bistrica

OB TEDNU OTROKA

VABI NA PRIREDITEV

ŽIV-ŽAV
V SOBOTO, 9.10.2010, ob 16.00
Na igrišču in parkirišču samostana
sester Notre Dame v Trnovem.

V imenu prihodnosti
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Vpis bo potekal na sedežu Društva v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica od 20.septembra do 30.oktobra 2010 vsak dan od 17. do 18. ure, razen sobote in nedelje.
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DROBIŽNICE DANICE PARDO
Danica Pardo, znana domača pesnica s Prema, je po dveh pesniških
zbirkah tokrat predstavila zbirko
kratkih zgodb z zanimivim naslovom Drobižnice.
Drobižnice so, kot je zapisala avtorica, drobne, krhke inplahe zgodbe
iz njenega otroštva, ki jih je napisala
svojima sinovoma, ker jima njunem
v otroštvu ni uspela vsega povedati.
V 37 kratkih zgodbah spominov in s
tematiko iz vsakdanjega življenja nas
Danica Pardo popelje v svoja otroška leta, ki jih je zaznamovalo težko
življenje, bolečina in strah. Ali kot je
na predstavitvi knjige dejala Katja
Koren Valenčič, ki se je z avtorico
sprehodila po knjigi, so Drobižnice
»pretresljiva izpoved osamljenega
in prestrašenega otroka, drobižnice
iz Prema.« Zgodbe krasijo tudi bogate ilustracije, ki so delo ilustratorke Nejke Selišnik.

Predstavitev »Drobižnic«v polni
dvorani Doma starejših občanov v
Ilirski Bistrici so s pesmijo popestrili
Brštulin banda iz Harij in ženski pev-

Folklorno društvo Gradina
na Koroškem

ski zbor Prem, katerih članica je tudi
Danica Pardo, ter dekliški pevski
zbor Mavrica iz Postojne, ki je zapel
tudi eno izmed uglasbenih Daničinih
pesmi. III

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

Vabilo

kultura

novim pevcem!
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V septembru smo člani FD Gradina
obiskali prijatelje FS Luka Kramolc
iz Šentanela na Koroškem. Gostitelji
so nam pripravil lep sprejem in nam
nudili gostoljubje dva dni.
Nastopili smo na prireditvi »Pesem
in ples nas povezujeta«, ki je bila
uvod v sklop prireditev »Jesenska
srečanja«. Predstavili smo se s primorskimi plesi.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

Člani domače FS so nam v dveh
dneh približali lepote Koroške. Naše
prijateljstvo se je še okrepilo in rodilo kup novih sodelovanj in nastopov. Prelepa vasica Šentanel nas je
vse očarala in obljubili smo, da se
kmalu vrnemo, saj k tako gostoljubnim in prijaznim ljudem se človek
vedno rad vrne. III Za FD Mira Kirn

Z mesecem oktobrom Kettejevci
pričenjamo novo pevsko sezono. Medse vabimo vse z voljo
do petja in druženja.
Pridružite se nam na pevskih
vajah vsak torek, ob 20 uri v
prostorih bivše glasbene šole na
Jurčičevi ulici.
Za morebitne informacije smo
na voljo na:
GSM: 041-323-769 (Marko Čekada) ali e-pošta: mopz.kette@
gmail.com
Lepo vabljeni vsi, ki imate posluh in uživate v glasbi in nastopanju!

RDEČA NIT ZIDA PESEM
Člani mladega Kulturno-umetniškega društva Literativa so v amfiteatru pri OŠ Antona Žnideršiča na
zanimiv in izviren način predstavili
novo, že četrto številko društvenega glasila Večerna debata.

Četrta številka Večerne debate, ki je
na voljo v Knjižnici Makse Samsa, je
še posebej bogata, saj je v njej objavljen tudi zanimiv intervju s pesnikom in pisateljem Cirilom Zlobcem,
s katerim so se pogovarjali člani
društva. Poleg raznih zanimivosti iz
dogajanja med mladimi pa seveda
tudi to številko bogatijo literarne
stvaritve članov društva. Odgovorni urednik in nekakšen »duhovni
vodja« glasila je vsestransko aktivni
Rok Smrdelj, sicer dijak bistriške gimnazije.
V KUD Literativa, ki si prizadeva
predvsem za razvoj literature in alternativne glasbe na Bistriškem, so
se sicer odločili, da bodo izdali samo
še eno, peto številko glasila, nato pa
se bodo posvetili drugim projektom.
Več o njih pa bodo razklrili v Knjižnici Makse Samsa ob predstavitvi
zadnje številke glasila. III

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

ČUSTVENA INTELIGENCA V PRAKSI
Vse, kar ste hoteli vedeti o odnosih, čustvih
in osebni rasti – na enem mestu

Nekatere zelo pomembne potrebe, kot so potreba po ljubezni, spoštovanju, zaupanju, bližini in varnosti lahko zadovoljimo samo v odnosih. Zato je
kakovost odnosov postala tema mnogih knjig, razprav in raziskav. Kljub poplavi
literature na tem področju se mnogi v odnosih ne znajdejo, ko se je treba postaviti zase, izraziti kritiko, neprijetne vsebine ali pa naklonjenost in ljubezen.
V Šoli čustvene inteligence se boste tega naučili.
V programu boste pod vodstvom izkušenih učiteljev in svetovalcev:
• odkrili napake, ki jih običajno delate v komunikaciji in odnosih,
• usvojili načine, s katerimi jih lahko odpravite,
• spoznali, kako izraziti kritiko, da bo razumljena in lažje sprejeta,
• se naučili konstruktivnega odzivanja na kritiko drugih,
• bolje razumeli svoja čustva in čustva drugih ljudi,
• izkusili blagodejnost sprostitve in notranjega miru,
• spoznali veščine aktivnega poslušanja in empatije,
• se lažje odločali, kdaj dati prednost drugim in kdaj sebi.
Vabljeni na brezplačna predavanja in predstavitve programa v Postojni,
Četrtek, 30. 9., ob 18. uri
Kako izboljšati medsebojne odnose?
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5
Sreda, 13. 10., ob 18. uri
Kako ravnati s čustvi?
Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2
Sreda, 20. 10., ob 18. uri
Kako izboljšati medsebojne odnose?
Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2
Informacije:
		

Boštjan Trtnik, 031 481 537, Bostjan.trtnik@cdk.si
http://www.cdk.si/sci
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kultura

Literarni večer pod zvezdami v soju
sveč, ki so ga poimenovali »Rdeča
nit zida pesem«, je v toplem septembrskem večeru pritegnil tako
mlado kot tudi starejšo generacijo.
Obiskovalci so prisluhnili mladim literatom, ki so se predstavili s svojimi
deli. Z recitacijami so nastopili: Luka
Butinar, Patricija Dodič, predsednik
društva Nejc Mršnik, Aleksander
Borenovič, Tadej Primc, Jana Samsa
ter Maja Turkovič in Rok Smrdelj, ki
sta prireditev tudi povezovala. Predstavila sta se tudi mlada glasbenika
Aljaž Rolih in Špela Logar, za sproščeno vzušje pa je poskrbel kantavtor Dani Bedrač.
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• V Ilirski Bistrici že nekaj časa deluje domača nepremičninska agencija EURO MB NEPREMIČNINE.
Se nam lahko predstavite?
• Pozdravljeni. Podjetje Euro MB d.o.o deluje na področju nizkih gradenj že skoraj 20 let. Dejavnost družbe
smo razširili tudi na področje nepremičninskega posredovanja. S tem se ukvarjava direktor družbe Marjan
Baša in zunanji sodelavec Roland Kompan.
V kratkem času, kolikor delujemo, smo se na območju naše občine lepo uveljavili. Uspešno smo izpeljali
nekaj kupoprodaj, ustvarili smo si široko bazo potencialnih strank, tako kupcev kot prodajalcev, najemnikov
itd.
• Katere so vaše prednosti pred ostalimi agencijami?
• Naša največja prednost je, da smo domačini in zelo dobro poznamo razmere na trgu nepremičnin v naši
občini. Ker nas ljudje poznajo, nam zaupajo in seveda vedo, da smo jim vedno na razpolago. Posredovanje
ni samo oglaševanje, zmeraj smo pripravljeni pomagati stranki, tako z nasveti, pri cenitvi nepremičnine,
urejanju papirjev, pridobivanju kreditov… Na strankin poziv se takoj odzovemo, saj posredujemo izključno
na območju občine Ilirska Bistrica in delo lahko opravimo hitro in kvalitetno. Vsekakor se strošek najema
agencije stranki močno obrestuje, saj ji nudimo vso potrebno podporo in poiščemo zanjo najugodnejšo
rešitev.
• Kakšna je trenutna situacija na bistriškem nepremičninskem trgu?
• Splošna kriza se seveda na trgu zelo pozna, kar pa ni nujno slabo. Trg se je skristaliziral, ljudje ne kupujejo
več brezglavo in po vsaki ceni. Čeprav ljudje vrednost svoje nepremičnine radi precenjujemo, se po
pametni ceni da marsikaj prodati oziroma kupiti. Seveda precenjene nepremičnine noben pameten ne bo
kupil, zato pa v časopisih in na internetu gledamo ene in iste oglase že leta.
• Kaj pa prihodnost?
• Želimo postati vodilna nepremičninska agencija na območju naše občine. Potrudili se bomo, da bomo
svoje delo opravili kvalitetno in bodo stranke zadovoljne z našo storitvijo. Pokličite in se prepričajte!

Izkoristite naše prednosti:
•
•
•
•

Poznavanje razmer pri nas
Široka baza strank
Pošteno delo brez skrivalnic
Strankam nudimo tudi svetovanje

Če želite PRODATI nepremičnino, KUPITI, ODDATI, NAJETI … Mi smo prava rešitev.
Da ne boste samo oglaševali, Euro MB d.o.o.!

Nepr. posrednik:
Marjan Baša

Mobilna pisarna:
Roland Kompan

Št.licence: 0028000286

041 688 663
Naročnik oglasa je Euro MB d.o.o.
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OZ RDEČEGA KRIŽA PLAMI PODARILO
AVTOMATSKI DEFIBRILATOR
Območno združenje Rdečega križa
Ilirska Bistrica je poklicnim gasilcem Plame iz Podgrada podarila
avtomatski defibrilator. Z napravo,
ki rešuje življenja ob zastoju srca,
bodo pomagali tako delavcem družb
Plama kot tudi drugim prebivalcem
bližnje okolice.

Avtomatski defibrilator, ki je prvi
tovrstni v bistriški občini, je naprava, s katero spodbujamo srce, da
začne ponovno delovati. »Naprava
je dokaj preprosta za uporabo, saj
zgolj namestimo elektrode in pritisnemo na gumb. Najpomembnejše
pri tem je, da bolniku ne moremo
škodovati, saj sledimo samo navodilom naprave, ki sama oceni, ali
je spodbuda srca sploh potrebna.
Strokovnjaki zato svetujejo, naj ne
izgubljamo časa in v vsakem primeru ukrepamo, če imamo na voljo
uporabo AED naprave,« je pojasnila
Jožica Vidmar iz bistriškega združenja RK. Za zaposlene, ki bodo napravo uporabljali, pa bodo pripravili
tudi usposabljanje.
Rdečemu križu se je za novo pridobitev zahvalil tudi direktor družbe
Plama-pur Radoš Gregorčič, ki pa
je ob tem izrazil željo, da bi ga čim
manj uporabljali. III

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

Predsednica OZ RK Ilirska Bistrica Nadja Baša je avtomatski defibrilator izročila
predstavniku poklicnih gasilcev družb Plama

ORO 3 CNC d.o.o., Studeno 102, 6230 Postojna

Podjetje v privatni lasti z dolgoletno tradicijo uspešnega poslovanja v
svoje vrste vabi izkušenega tehnologa-CNC programerja in CNC operaterja,
da okrepita našo ekipo.
Kraj opravljanja dela: PE podjetja v IOC Neverke pri Pivki.

Podjetje nudi:

- dobre delovne pogoje in zaposlitev za nedoločen čas
- delo v dobro stoječem podjetju
- nagrajevanje delovne uspešnosti in kreativnosti
- razgibano delovno okolje z zanimivimi sodelavci

Pričakujemo:

Tehnolog-CNC programer: - najmanj višješolsko izobrazbo strojne smeri
- vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj
- poznavanje aplikativnih programov za programiranje
CNC strojev
- sposobnost samostojnega in odgovornega dela,
veselje do dela z ljudmi
- sposobnost organiziranja
- pripravljenost za dodatno izobraževanje
CNC operater:

- poznavanje CNC strojev
- najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na CNC stroju

Prijava:
vlogo z življenjepisom pošljite čimprej oz. najkasneje do 1. novembra 2010 na
naslov:
ORO 3 CNC d.o.o., Studeno 102, 6230 Postojna
oziroma na e-mail: darija.birsa@oro3cnc.si
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

V bistriškem Rdečem križu so se
skupaj s civilno zaščito Občine Ilirska Bistrica odločili, da bodo napravo, ki so jo pridobili od Rdečega
križa Slovenije, namestili prav v
Plamo predvsem zaradi velike frekvence zaposlenih na tem območju,
celodnevne prisotnoste delavcev,
oddaljenosti od Ilirske Bistrice in
urgentnega vozila ter nenazadnje
velikega števila dolgoletnih krvodajalcev iz tega okolja.
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ZABAVNE IN POUČNE POČITNICE V KNJIŽNICI

Otrokom, ki so med šolskimi počitnicami pridno brali in ustvarjali, so v knjižnici pripravili tudi presenečenje in v goste
povabili domačo pravljičarko in ilustratorko Marino Grilj

Čas šolskih počitnic je običajno čas,
ko lahko otroci odmislijo obveznosti
in se svobodno podijo v trenutkih
brezdelja in igrivosti. Da bi otrokom
zapolnili prosti čas in hkrati poskrbeli za njihovo druženje in osebno
rast, smo v Knjižnici Makse Samsa,
tudi zaradi dosedanjih pozitivnih
izkušenj, tudi letos za mlade bralce
pripravili zanimive in domiselne
projekte.

naši mladi in najmla jši

Mladi bralci so lahko sodelovali pri
počitniški bralni znački Bralni črv, ki
poteka že 9. leto, in reševanju dveh
počitniških kvizov. Udeležencev je
bilo skupno 137, kar nam nakazuje,
da otroci svoj prosti čas posvetijo
tudi branju knjig in s tem spodbujajo
svojo domišljijo in ustvarjalnost.
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Na 17. september, dan zlatih knjig,
smo v knjižnici počastili 120. obletnico rojstva in 40. obletnico smrti
pisatelja Franceta Bevka ter začetek 50. sezone bralne značke. Na ta
dan smo posebno pozornost namenili predšolskim in osnovnošolskim
otrokom, saj smo v dopoldanskem
času gostili dva tretja razreda OŠ
Antona Žnideršiča, popoldne pa
smo organizirali zaključno prireditev
počitniških projektov.
Osnovnošolce sta pravljičarki Vlasta in Tamara seznanili z življenjem
in delom pesnice Makse Samsa,
po kateri nosi ime knjižnica, ter jim
predstavili Bevkov življenjepis in
pravljico Peter Klepec. Otroci so z
navdušenjem spremljali tudi predstavitev mladinske poučne knjige z
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

naslovom »Deklica, ki je sovražila
knjige«. Na koncu si je vsak izmed
otrok z raznimi pripomočki izdelal
unikatno bralno kazalo.
V popoldanskem času je v knjižnici
potekala podelitev nagrad udeležencem počitniške bralne značke
Bralni črv. Letos je pri njej sodelovalo 46 otrok, ki so med šolskimi
počitnicami pridno brali in ustvarjali. Njihovi domiselni izdelki sedaj
krasijo našo knjižnico in so na ogled
obiskovalcem. Izžrebali smo tudi
reševalce počitniških kvizov z naslovoma »Druženje s slovenskimi avtorji« in »Knjiga ali e-knjižnica«. Pri

reševanju kvizov je sodelovalo 91
osnovnošolcev. Dva izmed njih sta
prejela knjižni nagradi.
Otrokom smo pripravili tudi posebno
presenečenje in v goste povabili
domačo pravljičarko in ilustratorko
Marino Grilj, ki jim je predstavila
svojo novo, še ne izdano pravljico
o čarovnici. Pri pripovedovanju ji je
pomagala tudi lutka – čarovnica, ki
je sodelovala tudi pri podelitvi nagrad udeležencem počitniške bralne
značke in žrebanju reševalcev mladinskih počitniških kvizov. III Vlasta
Kirn, Knjižnica Makse Samsa

OTROCI POZOR!

NOČ ČAROVNIC
V KNJIŽNICI
Vabimo vas, da se nam pridružite na nori zabavi

v nedeljo, 31. oktobra 2010, ob 17.00 uri
v prostorih naše knjižnice.
Pridite – noro bo.
Več informacij dobite v knjižnici (tel. 05 71-44-188)

POSTANI ČLAN KLUBA ŠTUDENTOV
Čas brezskrbnih poletnih počitnic je
mimo. Začenja se novo šolsko leto
in v Klubu študentov bomo vsak
mesec poskrbeli, da bo to obdobje
čim bolj prijetno, zanimivo in lahkotno. V mesecu septembru smo za
vse dijake organizirali Sejem rabljenih učbenikov, ki je bil letos res zelo
množično obiskan. Pripravljamo in
izvajamo pa tudi številne druge projekte, ki bodo za naše člane zagotovo ugodna pridobitev.
V začetku septembra je začel voziti ŠTUDENTSKI AVTOBUS V LJUBLJANO. Štubus vozi v Ljubljano ob
nedeljah, ob 20.00 uri z avtobusne
postaje Ilirska Bistrica. Prijavite se
lahko na uradnih urah (petek 19.00–
21.00, sobota 10.00–12.00) ali na
dan odhoda avtobusa med 15. in
16. uro pokličeš na klubski GSM.
Cene prevozov do Ljubljane: člani,
ki imajo subvencijo: 4 €, člani, ki nimajo subvencije: 5 €, nečlani, ki nimajo subvencije: 6 €. ŠTUDENTSKI
AVTOBUS NA OBALO. Štubus vozi
na obalo ob nedeljah, ob 18.45 uri
z avtobusne postaje Ilirska Bistrica.
Cena vozovnice iz Ilirske Bistrice,
pod pogojem, da imate veljavno
subvencijo in urejeno članstvo, so:
Portorož/Piran: 5 €, Izola: 4,5 €, Koper: 4 €.
Vsako soboto, med 15.00 in 18.00,
poteka v telovadnici osnovne šole
Antona Žnideršiča REKREACIJA. Te-

densko na našem facebook profilu
svojim članom zastavljamo vprašanja ter jih NAGRAJUJEMO z nagradami naših sponzorjev.
Bliža se tudi odmeven, tradicionalni
dogodek – DIJAŠKI KONCERT, ki se
bo letos odvijal 9. oktobra. Nastopili bodo 4Eva, Karma in Pop design.
Člani KŠIB-a lahko vstopnice kupijo
v predprodaji, v času uradnih ur, in
sicer za 5 € oziroma na dan koncerta
za 7 €.
Kot je bilo obljubljeno, pa smo za
vse člane pripravili tudi KŠIBOV POPUSTNIK, ki je povsem preprosta, a
hkrati pomembna pridobitev letošnjega leta.
• Včlaniš se v KŠIB (potrebuješ originalno potrdilo o vpisu, staro
člansko izkaznico ali fotografijo).
• Na KŠIB-u dobiš popustnik, v katerem so navedena podjetja, ki
ti v šolskem letu 2010/11 nudijo
popuste. Ta podjetja imajo tudi
KŠIB-ovo nalepko na vratih.
• Obiščeš izbrani lokal, trgovino in
pokažeš svojo veljavno člansko izkaznico KŠIB-a ter zapravljaš!
Razlogov za včlanitev v Klub študentov je še več, a le-te vam izdamo v
prihajajočih mesecih. Postani član
KŠIBA, za vse drugo poskrbimo mi!
III KŠIB

Popuste vam nudijo …
Frizerski salon Mojca (10 % popust pri storitvah), Picerija Park
(dijaška oz. študentska pica, več
vrst, 3 €), Foto atelje Emil Marož
(10 %popust pri storitvah), Gostilna pri Matetu (hamburger 3
€, čevapčiči 5 €, 10 % popust pri
naročilu toplih napitkov), Avtoshop, d. o. o (10–20 % popust pri
nakupu potrošniškega materiala
in dodatne opreme za motorje),
Bar Julija (Zajtrk 2,7 €, bela kava
0,90 €), Planet MI3 (popust po
dogovoru), Cvetličarna Polona
(vsako 10. zavijanje brezplačno,
pri nakupu nad 15 € popust 2 €),
Parfumerija Jelka (5 % popust
pri nakupu), Trgovina Orijent (5
% popust pri nakupu), Okrepčevalnica Sladki bar (10 centov
popusta pri nakupu prve kepice
sladoleda, velja v letu 2010),
Zlatarna Jana (5 % popust pri
nakupu nakita pri gotovinskem
plačilu), Turistična agencija Oaza
(popust po dogovoru na določene
aranžmaje), PriVal (5 % popust
pri nakupu dodatne opreme za
GSM, 10 % popust pri nakupu San
Disk spominske kartice), Bar Črne
njive (ječmenova kava z mlekom
0,60 €, cedevita 0,80 €, porcija
sladoleda 2,40 €), KŠIB (ugodno
tiskanje, fotokopiranje, vezava,
subvencionirani prevozi, in šeee
in šeeee).

DOBRODELNI KONCERT

naši mladi in najmla jši

NIKO & PRIJATELJI
Šporna dvorana Hrpelje
Nedelja, 17. oktobra 2010 ob 18h
Nastopajoči:
Avsenik Saša • Rok Žlindra • Mladi Dolenjci • Akordi • Primorski fantje •
Venera • Marjetka Popovska • Navihani Lisjaki • NIKO POLES in njegovi
učenci • učenci CUEV Divača s plesnim društvom Srebrna iz Senožeč •
Brkinska folklora
Humoristi: ORJANA, VITORJO in FERUĆO - DU, JES?!
Voditelja: PETER POLES in VID VALIČ - Slovenija ima talent
Sredstva, zbrana na dobrodelnem koncertu, bodo namenjena Centru za usposabljanje Elvira Vatovec, enota Divača, za izboljšanje delovnih pogojev

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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SEZNAM LIST KANDIDATOV
ZA OBČINSKI SVET OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lista Vojka Tomšiča
LDS - Liberalna demokracija Slovenije
Zares - Nova politika
Mladi forum “Šajeta”
SMS-Zeleni, Stranka mladih - Zeleni
evrope
SD - Socialni demokrati
Lista za Kočanijo
Neodvisna lista - Skupaj naprej
Lista neodvisnih občanov krajevnih
skupnosti
SDS - Slovenska demokratska stranka
ZPP - Zveza za primorsko
SOS za Bistrc
DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
Slovenska nacionalna stranka - SNS
Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
“Dolina vjlke uode” Kočanija – Kultura
SLS – Slovenska Ljudska Stranka

LO KALN E VO LITVE 2010

Občanke in občane Ilirske Bistrice
vabimo na
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JAVNO PREDVOLILNO
SOOČENJE
KANDIDATOV ZA ŽUPANA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ki bo v Domu na Vidmu
v sredo, 6. oktobra, ob 19. uri.
Vstop je prost.
Posnetek soočenja županskih kandidatov si boste
lahko ogledali v četrtek, 7. oktobra, in v petek, 8.
oktobra, ob 20. uri na programu TV Galeja.
Vabljeni!
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

SEZNAM KANDIDATOV
ZA ŽUPANA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
1. VOJKO TOMŠIČ
roj. 24.04.1960, Jasen
elektrotehnik, direktor
predlagatelj: Marjetka Štembergar in skupina
volivcev

2. ROBERT ŠIRCELJ
roj. 22.06.1969, Ilirska Bistrica
univ. dipl. ekon., finan. kontrola evrop. projektov MF
predlagatelj: OO NSi – Nova slovenija – krščanska
ljudska stranka, Ilirska Bistrica

3. IGOR BATISTA
roj. 04.12.1959, Zarečica
ing. orgnizacije dela, vodja prodajnega področja
predlagatelj: LDS – Liberalna demokracija Slovenije

4. MILENA URH
roj. 02.03.1972, Ilirska Bistrica
mag. političnih znanosti, podjetniški svetovalec, v.d. dir.
predlagatelj: Aleksander Urh in skupina volivcev

5. ROK JENKO
roj. 26.12.1981, Ilirska Bistrica
univ. dipl. pravnik, odvetništvo
predlagatelj: Slovenska unija - zbor članov

6. EMIL ROJC
roj. 06.07.1958, Ilirska Bistrica
inž. elektrotehnike, direktor
predlagatelj: SD – Socialni demokrati, OO Ilirska
Bistrica

7. ANTON ŠENKINC
roj. 30.08.1952, Šembije
univ. dipl. ekonomist
župan Občine Ilirska Bistrica
predlagatelj: Anton Šenkinc in skupina volivcev

8. DUŠAN GRBEC
roj. 14.09.1967, Vrbovo
strojni tehnik, vodja vzdrževanja vozil
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
Predstavitve županskih kandidatov in list za občinski svet na lokalnih volitvah 2010 so podane po vrstnem redu, ki ga je z žrebom
določil uredniški odbor glasila Bistriški odmevi. In sicer so najprej
predstavljeni kandidati za župana in liste, na katerih ti kandidirajo,
za tem pa so objavljene prdstavitve ostalih list. Po pravilih, ki jih
je določil uredniški odbor in so bila objavljena v 28. št. Bistriških
odmevov, imajo tako liste kot županski kandidati za predstavitev
brezplačno na voljo polovico strani. Objave, ki presegajo ta obseg,
so označene kot plačani oglasi in se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

Občina Ilirska Bistrica si zasluži in zmore
hitrejši in kvalitetnejši razvoj
Mesto Ilirska Bistrica daje žalosten videz zanemarjenega mesta.
Zakaj moramo v enaindvajsetem stoletju živeti v okolju, kjer zlahka
srečaš debelo podgano (bivša tovarna TOK, trnovske vojašnice,
bivša tovarna Topol) ali se mimogrede nabodeš na odvrženo iglo
(park Nade Žagar, dom na Vidmu)? Zakaj nima velika večina vasi
v občini urejene kanalizacije, da o internetu sploh ne govorimo?
Zakaj se več kot 2000 ljudi dnevno vozi na delo v druge občine?
Žirija tekmovanja »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2010« s častnim pokroviteljstvom predsednika republike dr. Danila Türka, je
Postojno razglasila za drugo najlepše srednje veliko mesto v Sloveniji. Kdaj bomo mi dočakali kaj podobnega?
V Območni organizaciji SD Ilirska Bistrica smo si zadali cilj izboljšati
gospodarske in bivalne pogoje v občini. Da bi to dosegli, smo obiskali ljudi v vseh krajevnih skupnostih. Ravno tako smo se pogovorili s podjetniki in kmeti. Naš namen je bil, naredit analizo stanja v
gospodarstvu in kmetijstvu ter se seznaniti z bivalnimi razmerami
v katerih živimo občani. Po več kot letu dni dela, s katerim smo
dokazali, da naša prizadevanja niso predvolilna farsa, moram priznati, da sem presenečen nad tem, da je veliko ljudi pripravljenih
potrpežljivo prenašati sedanje stanje. Po več letih gospodarske
stagnacije občine, se je zelo močno zakoreninila misel, da »u Bistrci ne bo nikoli nič«. Vendar to ni res. Ni res, da zaradi zunanjih
faktorjev, kot je naša lega in cestna povezava, ne moremo živeti
boljše. To je le izgovor za tiste odgovorne, ki se jim ne ljubi delati
in jim ustreza sedanje stanje.

Podjetja v naši občini so lahko veliko bolj uspešna. Vendar se mora
občinska uprava z županom na čelu, začeti temeljito ukvarjati s
problemi podjetnikov in kmetov.
Prepričani smo, da naš razvojni program, ki smo ga naredili v sodelovanju z občani, podjetniki, kmeti in predstavniki vlade RS,
zagotavlja

hitrejši in kvalitetnejši razvoj občine, ki temelji na:
• spoštovanju župana in občinske uprave do potreb občanov in
njihovih predlogov za napredek občine,
• zagotavljanju perspektive za mlade v okviru razvojnih projektov pri katerih bodo sami sodelovali,
• javno-zasebnem partnerstvu,
• razvoju turizma v celotni občini, katerega jedro sta jezeri Klivnika in Mola,
• obrtni coni,
• izrabi obnovljivih virov energije,
• ureditvi kanalizacije in
• javnem prevozu za starejše ljudi iz podeželja za katere so javne
storitve v Ilirski Bistrici težko dostopne.

Pripravljen sem sprejeti odgovornost za spremembe na
bolje, če mi boste občanke in občani dali to priložnost.

Emil Rojc,

kandidat SD za župana občine Ilirska Bistrica
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Obkroži

Zaveslajmo
skupaj!
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Spremembe
prihajajo!
Obkroži
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www.milenaurh.si

mag. Milena Urh za županjo

SOS ZA BISTRC
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Ljubiti dom, Primorsko in domače ljudi ter zanje
končno narediti nekaj dobrega.
Čas je za politiko, ki stoji za temi vrednotami.
Stopite na pot z menoj!
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Rok Jenko
foto & dizajn: marjan krebelj
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Rok Jenko
Ivo Tijan
Doris Komen
Nejc Belušič
Astrid Maljevac
Tadej Primc
Sanja Smolej
Dean Majkič
Suzana Tomažič
Jani Muha
Laura Valenčič
Jernej Štemberger
Lara Povalec
Josip Maljevac
Ana Majkič
Marko Rutar
Lea Božeglav
Nermin Jusić
Marina Prpić
Tomaž Primc
Nives Tomažič
Andreas Bukovšek
Darja Jaksetič
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Poudarek našega dela bo na:
1. Izdelavi in sprejemu prostorskih planov
2. Pridobivanju zazidljivih zemljišč in
komunalnem opremljanju teh zemljišč
3. Nadaljevanju postopkov za umestitev trase
avtoceste Jelšane - Postojna
4. Začetku gradnje obvoznice v Ilirski Bistrici prvenstveno križišče pri Špetiču
5. Področju infrastrukture - celovita
rekonstrukcija cest in mostov, mestnih
ulic, izgradnji kanalizacije s čistilnimi
napravami v vaseh, rekonstrukciji
vodovodov, pokopališki dejavnosti in ostali
komunalni dejavnosti
6. Urejanju parkov in obnovi spomenikov
7. Nadaljevanju opremljanja gasilskih društev
in društev na področju zaščite in reševanja
8. Izgradnji novega kulturnega doma
9. Opremljanju zdravstva
10. Lastništvu nad športnim centrom v
Trnovem in postopnem urejanju tega
11. Nadaljnjem razvoju srednješolskih
programov in dodatnih študijskih vsebin
12. Nadeljevanju obnove šol in vrtcev
(telovadnica OŠ D. Kette in OŠ v Podgradu)

Anton Šenkinc
neodvisni kandidat za župana

7

Prihodnost pripada tistim,
ki verjamejo v moč svojih dejanj!

Lista neodvisnih

občanov krajevnih skupnosti
1. Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
2. Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.
3. Tjaša Logar Vrh, univ. dipl. prav.
4. Branka Počkaj, ekon. teh.
5. Emil Špilar, dr. vet. med.
6. Miro Iskra, trg. posl.
7. Tanja Benita Jagodnik, dipl.org.dela
8. Pavel Maurič, klepar
9. Marijan Boštjančič, prom. teh.
10. Ljubica Uljan, dipl. upr. org.
11. Dejan Mezgec, kem. proces.

Šembije
Knežak
Ilirska Bistrica
Račice
Ilirska Bistrica
Sušak
Koseze
Ilirska Bistrica
Velika Bukovica
Zabiče
Hrušica

Ljudje naredimo več,
kadar delamo drug z drugim,
ne pa drug proti drugemu.

Skupaj smo močnejši!
45
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12. Andrej Novak, dipl. ekon. (UN)
13. Marjana Urbančič, viš. upr.
14. Vinko Božić, gradb. teh.
15. Anton Tomšič, elektrotehnik
16. Zdenka Tomažič, dipl. ekon. (VS)
17. Danilo Štefančič, revirni gozdar
18. Jana Logar, univ. dipl. geog.
19. Anton Prosen, str. ključ.
20. Jožef Sedmak, zidar
21. Anton Novak, elektrotehnik
22. Lambert Logar, dr. vet. med.

Glasujte za nas

Knežak
Knežak
Mala Bukovica
Bač
Hrušica
Jablanica
Podtabor
Koritnice
Zabiče
Bač
Podtabor

9

Sem IGOR BATISTA, rojen leta 1959 v Postojni.
Skupaj z ženo Jano in sinovoma živim v Zarečici. Po končanem študiju na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju sem se leta 1980 zaposlil
v Plami Podgrad, kjer sem zaposlen še danes,
in sicer v podjetju IZOTERM PLAMA d.o.o.. V
tem času sem opravljal različna vodilna dela, in
sicer sem bil najprej vodja priprave dela, nato
vodja tehničnega oddelka, od leta 1997 dalje
pa sem vodja prodajnega področja.

3

Od leta 1982 naprej aktivno sodelujem v krajevni skupnosti Rečica. V tem času smo poskrbeli za izgradnjo vodovoda, napeljavo telefonije,
asfaltiranje lokalnih cest, izgradnjo avtobusne
čakalnice, trenutno pa končujemo vaški dom in
novozgrajeno cerkev. V zadnjih dveh mandatih
sem tudi član občinskega sveta.
Poleg delovnih obveznosti že vrsto let prepevam v pevski skupini Vasovalec in že več kot 25
let čebelarim, saj mi to pomeni sprostitev in regeneracijo po napornem delavnem tednu.
V teh letih sem spoznal, da s požrtvovalnim
in trdim delom lahko skupaj bistveno spremenimo pogoje za boljše življenje ter nam in našim potomcem omogočimo boljši družbeni in
osebni standard.

Programske usmeritve

Kot župan se bom zavzemal predvsem za gospodarski napredek in oživitev naše občine.
Pri izvajanju zastavljenih ciljev bom povabil k
sodelovanju domači kader, društva in interesne
skupine, saj lahko le s skupnimi močmi ustvarimo lepšo prihodnost.

Glavni projekti
• Sprememba prostorskega plana
• Izgradnja industrijske cone in pridobitev tujih investitorjev
• Pridobivanje državnih in evropskih sredstev
• Razvoj turizma
• Izgradnja obvoznice in avtocestne povezave
• Obnova komunalne infrastrukture in lokalnih cest na vaseh
• Oživitev mestnega jedra in obnova kulturnih
in cerkvenih objektov
• Širitev programa v srednji šoli
• Spodbujanje delovanja prostovoljnih društev
in opremljanje gasilskih društev
• Ustanovitev Zavoda za šport
• Dostopna in prijazna občinska uprava ki bo
vedno na uslugo občanom

S TRDIM DELOM IN VAŠO
POMOČJO ZA BOLJŠI JUTRI!
Igor Batista

Kandidatke/kandidati za Občinski vet
1) Batista Igor
2) Oblak Bernard- Ročko
3) Jenko Cvetka
4) Frank Anton
5) Damijan Štefančič
6) Frank Dajana
7) Boštjančič Boštjan
8) Lavrenčič Julijan
9) Primc Milojka
10 Danilo Štemberger
11) Fidel Nevijo
12) Vojka Lenarčič
13) Dražen Terlin
14) Gashi Bekim
15) Tatjana Šircelj
16) Zdravko Ludvik
17) Šlosar Robert
18) Petra Jenko
19) Valter Čeligoj
20) Goran Ujčič

Zarečica 29/A
Bač 88
Topolc 61/A
Trnovska 34, Il.Bistrica
Vrbovo 6/A
Trnovska 34, Il.Bistrica
Zalči 3
Dolnji Zemon 85/A
Gregorčičeva 7
Kuteževo 30
Sušak 3/A
Kidričeva 18
Vodnikova 12/A
GabrIje 4
Gubčeva 50/A
Koritnice 19
Jelšane 74
Bobkova 17
Dolnji Zemon 50/A
Dolnji Zemon 92/C
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010
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litike je tudi
odvisna od sistema, v katerem se odvija. Pri nas tujih vlad in mednarodnih uradov,
institucij. Svet je dejansko postal tak
sprevrže v sistem »deli in vladaj«. V politiki manjka načelnosti in
če bomo znali res tudi na lokalnem
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Občina Ilirska Bistrica je do sedaj imela vedno neparlamentarne
župane. To se je najbolj odražalo v prihodkih v proračun občine,
ki je s tem nazadovala v primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji.
Občina potrebuje župana iz parlamentarne stranke, kajti le tako
bomo lahko iz državnega in evropskega proračuna pridobili investicijska sredstva.
Za nami je skoraj dvajset let samostojne Republike Slovenije ter
dvajset let županovanja neparlamentarnih županov, ki so našo
občino pripeljali skoraj do potopa.
Skoraj 3000 ljudi vsak dan odhaja iz naše občine na svoja delovna
mesta v druge kraje, da si zasluži za vsakdanji kruh. To odhajanje
prazni naše domove.
Če bi rekel, da se v občini v zadnjih letih ni nič naredilo, bi lagal,
vendar moram reči, da bi bistveno bolj napredovali, če bi imeli župani podporo tako slovenskega kot evropskega parlamenta. S to
podporo, bi občina veliko lažje prišla do večjega proračuna in lažje
bi izvajala večje, dražje, a zelo pomembne projekte, ki bi pripomogli k gospodarskemu in infrastrukturnemu razvoju občine Ilirske
Bistrice. Naša občina bi tako postala konkurenčna sosednjim občinam. SDS je stranka, ki ima v vseh občinah svoje odbore, ki so
med seboj povezani, kjer se izmenjujejo izkušnje ter vzpostavljajo
stiki z ljudmi, ki so pripravljeni in zainteresirani za vlaganja v razvoj
gospodarstva, turizma, kulture, športa, šolstva,…
Stranka SDS je stranka, ki temelji na razvoju gospodarstva, dvigu
standarda prebivalstva, predvsem pa znižanju življenjskih stroškov
ljudi in s tem zagotavlja socialni mir. Kandidati, brez strankarskega
zaledja kandidirajo samo za interese posameznikov.
Za mano je polovica delovno-ustvarjalne poti, pred mano pa še
njena druga polovica, na kateri bom še uspešnejši, če mi boste z vašo udeležbo na volitvah izkazali zaupanje.
Ponudite mi možnost, da skupaj ustvarimo pogoje za boljše in lažje življenje vseh nas.
Poskrbimo, da bodo naši otroci ostali v domačih krajih, da bomo pestovali svoje vnuke v lastnih domovih. Naj naši domovi ne ostajajo
prazni, temveč naj ohranjajo duh družinske ljubezni, veselja, sreče in radosti.

POJDIMO NA VOLITVE IN SPREMENIMO TOK ŽIVLJENJA V NAŠI OBČINI V PRIJETNEJŠO PRIHODNOST!
Vaš kandidat za župana občine Ilirska Bistrica
Dušan Grbec

Predstavitev osnovnih strategij iz
PROGRAMA občinskega odbora SDS Ilirska Bistrica
ILIRSKA BISTRICA 2010-2014
• Hitra,učinkovita in profesionalna občinska uprava
• Med občane vnesti občutek pripadnosti občini in večje kolektivne in individualne odgovornosti
• Ureditev obrtne in industrijske cone(Trnovo,Ilirska Bistrica)
• Nadaljevanje urejanja vaških domov in ureditev športno rekreacijskih središč na podeželju
• Izgradnja krožišč (Podgrad,Ilirska Bistrica,Trnovo……)
• Zgraditi obvoznico Topolc - Dolenjski Potok (bodoči krak AC )
• Umestiti avtocesto Jelšane-Postojna
• Ustanovitev Zavoda za šport
• Izgradnja športnega kompleksa Trnovo
• Ureditev parka Nade Žagar, obnova bazena in okolice
• Podelitev koncesije za smučišče Sviščaki za dobo najmanj 10 let
• Izgradnja športno rekreacijskega centra na jezerih Mola in
Klivnik, spodbujanje uvajanja vodnih športov na jezerih Mola in
Klivnik ter na reki Reki,
• Okrepiti turistično dejavnost kot gospodarsko panogo,

• Ustanoviti Zavod za turizem, ki mora postati generator idej na
področju turizma (razširitev dejavnosti),
• Pridobiti in zadržati znanje in ideje zdomcev za potencialne
investicije na področju občine,
• Izobraževanje brezposelnih in zaposlenih na področju javnih
del Občina Ilirska Bistrica bo skrbela za prostorsko in infrastrukturno ureditev proizvodnih objektov ter jih podpirala pri širitvi
dejavnosti.
• Občina Ilirska Bistrica bo odprla na stežaj svoja vrata in podjetnikom omogočala testiranje novih idej in tehnologij.
• Strateško spodbudo bomo zagotovili predvsem za krepitev
pospešenega razvoja na naslednjih področjih:
• storitev,podjetništva in turizma s poudarkom na družinskih
turističnih podjemih
• ciljnim izobraževanjem za poklice, po katerih je veliko povpraševanje ali pa ga pričakujemo v prihodnje (poklici povezani z
varčevanjem energije in nizko-onesnažujočo družbo)
• uskladitev generalne strategije na področju komunalne infrastrukture s posameznimi strategijami (ogrevanje, vodovod,

kanalizacija, ravnanje z odpadki, varčevanje z energijo,
razsvetljava, promet, ...).

LISTA, KI CELOVITO POKRIVA OBČINO ILIRSKA BISTRICA
Podprite listo SDS Ilirska Bistrica, ki se zavzema za ugodnejše, kvalitetnejše,
predvsem pa cenejše življenje občanov in občank občine Ilirske Bistrice.
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Ne levo, ne desno skupaj z mladimi in strokovnimi kadri
v boljšo in lepšo prihodnost.
Zgradimo občino in državo, ki bo vsakemu prebivalcu naše lepe domovine
zagotavljala pogoje za človeka dostojno življenje.
Ob tem, kar je dobro in kar moramo ohraniti, rastimo in napredujmo.
Složni, pogumni, a previdni, usklajenih idej, s svojim znanjem in ustvarjalnostjo oblikujmo pogoje, razmere
in družbo, kjer se bo vsak počutil sprejetega, ne izključenega in bo vsak nov dan začel lepše in boljše.
»Prepričan sem, da bo vaš glas za DeSUS pomenil pomemben prispevek k zdravemu
razvoju vaše občine«, to je sporočilo Karla Erjavca, predsednika DeSUS.
Mi dodajamo:

Na volitvah glasujte zase.
Glasujte premišljeno, izberite nas.
Sonja Koren-Čeligoj
Predsednica Občinskega odbora DeSUS Ilirska Bistrica

ZA RAZVOJ, ZA PRIHODNOST

17

LISTA KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

PROGRAM

1. Vladimir Čeligoj, univ. dipl. zgod., Trnovo - Ilirska Bistrica
2. Ado Barbiš, dipl. ing. str., Topolc
3. Ana Kalister, dipl. ekonomist, Dolenje
4. Rudolf Celin, dipl. ing. agr., Kuteževo
5. Majda Primc, ekonomski tehnik, Dolnji Zemon
6. Jernej Čeligoj, študent, Trnovo - Ilirska Bistrica
7. Marija Rutar, gospodinja, Fabci
8. Valter Barba, mizar, Podbeže
9. Matjaž Valenčič, študent, Harije
10. Silvestra Barba, kuharica, Podbeže
11. Goran Urh, ekonomski tehnik, Pregarje
12. Denis Čekada, dijak, Dolenje
13. Kristina Kalister, študentka, Vrbovo
14. Ana Marija Racman, ekonomski tehnik, Huje
15. Marija Barbiš, gospodinja, Topolc
16. Anton Barbiš, gasilec, Topolc
17. Ervin Primc, strojni tehnik, Dolnji Zemon

• za nova delovna mesta-dokončanje gospodarske razvojne
cone Ilirska Bistrica ter izgradnjo nove gospodarske cone
v Podgradu
• za pridobitev sredstev in izvedbo projekta širokopasovnih
povezav za internet za celotno občino
• za pospešitev umestitve avtoceste Jelšane-Postojna v
prostor ter za izvedbo projektov in njihovo realizacijo
• za ohranjanje kmetij in razvoja podeželja
• za izgradnjo kulturnega doma na Vidmu in mladinskega
centra v Ilirski Bistrici

V tem vidimo in načrtujemo razvoj za nas in
za naše naslednike.
Z vašo podporo bomo to uresničili!

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2010

50

Foto: Dušan Grmšek

dobra lista
IGOR ŠTEMBERGER
JERICA STRLE

št.

3

DIMITRIJ BONANO
SONJA MUNIH
SANDI ČEKADA - PEK
VLADIMIRA KIRN
DEJAN BORŠIČ
MIRA SEDMAK

zares dobre prireditve
• v petek, 1. 10. 2010, ob 8. uri na Placu
s skupino Nostalgija
• v soboto, 2. 10. 2010, ob 20. uri v gostilni
Pek v Dolenjah z Ansamblom Lojzeta
Bajca s prijatelji

JANEZ RUTAR - MRAK
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
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LISTA “DOLINA VJLKE UODE” KOÈANIJA- KULTURA
TATJANA UDOVIÈ
Spodbujanje moritoringa za zašèito življenja ljudi in
živali ob “Vjlki uodi”z upoštevanjem evropskih smernic
Ohranitev in spoštovanje kulturne dedišèine naših prednikov
Spodbujanje razvoja podeželja med Snežnikom in Nanosom
Ureditev javnih - vaških poti

št. 5
PREMAGAJMO ZELENO ZAVIST
1. PETER ŠKRLJ, dipl. inženir grafične tehnologije
2. NEĐELJKA BULETINAC, ekonomski tehnik
3. ROMAN GUSTINČIČ, prof. družboslovja

Podpirali bomo rešitve za:
• razširitev pristojnosti krajevnih skupnosti
• redne kontrole kakovosti vode iz vodovodnega omrežja
• upoštevanje mnenj krajevnih skupnosti pri načrtovanju
in izvedbi posegov v prostor, ki so velikokrat neprimerni
okolju
• ureditev odlagališča za gradbene odpadke
• energetsko varčne in okolju prijazne rešitve pri načrtovanju javnih površin, objektov, stanovanjskih stavb

• ureditev starih mestnih prometnih zagat pri Matetu in
Spetiču (krožišča ali druga primerna rešitev)
• postopno preselitev komunalnega podjetja iz centra v
primerne prostore v Obrtni coni
• aktivnejšo politiko občine (fasada, okna, vrata, streha)
pri obnovi stavb ob glavni prometnici v mestu; da je to
stvar občine so dokazali v Piranu, Izoli, Postojni ...
• celovito revitalizacijo vasi Prem, ne le grajskega kompleksa, kjer se gre gospoda kulturo
• vetrne elektrarne na že degradiranih območjih (avtocestni koridorji ...), ne pa na Volovji rebri

PODPRITE LISTO STRANKA MLADIH - ZELENI
EVROPE, DA BOMO SKUPAJ Z VAMI REŠEVALI
NAŠE KRIŽE IN TEŽAVE!
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MIRJAM FRANCETIČ

ZAKAJ KANDIDIRAM KOT NOSILKA LISTE?
Zato, ker mi ni vseeno kaj se dogaja z našo občino, ker menim, da je prav povedati na
glas kar mislim, ker sem imela srečo, da sem se v življenju veliko naučila in spoznala,
ker hočem sodelovati v sistemu, ki sprejema odločitve, na katere želim vplivati.
Kandidiram tudi zato, ker želim povabiti vse prebivalce naše občine naj se nam
pridružijo, da skupaj ustvarimo spremembe.

V času svojega mandata v občinskem svetu bom podpirala naslednje naloge:

http://www.zvezazaprimorsko.si
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• Razvoj gospodarstva s pridobivanjem novih investitorjev in ureditev obrtnih con
v občini.
• Ureditev infrastrukture mesta ter podeželja, da bodo postala konkurenčna
sosednjim občinam.
• Spodbujanje izgradnje avtocestne povezave.
• Izkoriščanje evropskih sredstev za razvoj, da bo občina ponovno zaživela.
• Skrb za čisto okolje, ki nas zavezuje k uporabi sodobnih, okolju prijaznih
tehnologij.

OLI ZA
SPREMEMBE

15

3. MAJDA SKOK, rojena 1952
1. ROBERT ŠIRCELJ
rojen 1969
univ. dipl. ekon.

2. VLADIMIR TOMŠIČ

rojen 1947
univ. dipl. inž . kem. teh.

4. ALOJZIJA RUTAR, rojena 1952
5. STOJAN TOMAŽIČ , rojen 1945

“Vsi si želimo živeti v okolju, v katerem bi se počutili varno in prijetno. Na lokalnih volitvah odločamo
o načinu urejanja našega najožjega življenjskega okolja. S svojim glasom pomembno
zaznamujemo smer razvoja.
Če znajo ljudje v kraju združiti ideje in voljo za delo, potem obstaja velika verjetnost, da se bo kraj
razvijal v skladu z željami in potrebami ljudi. Kandidatke in kandidati Nove Slovenije imajo željo in
znanje, kako povezati ljudi in pozitivno energijo v kraju ter jo z vso svojo odločnostjo usmeriti v
projekte, ki bodo porok napredka.
Zaupajmo kandidatkam in kandidatom Nove Slovenije, ki so blizu ljudem.”
Lojze Peterle

OBKROŽI ŠT.
V zadnjih dveh mandatih pod sedanjim županom je bilo za
našo občino narejenega precej. Poskrbeli bomo, da bo v
naslednjih štirih letih narejenega še več.
Z vašim glasom za SNS bo v naslednjih štirih letih življenje v
občini Ilirska Bistrica boljše, lepše in ceneje.
Skupaj smo močnejši, ker smo skupaj z vami V BISTVU NAJBOLJŠI!
To vam obljubljamo neobremenjeni, novi, mladi obrazi
občinske politike:

Milenko Oblak, 6.4.1960
Oblak Egon, 22.9.1968
Irena Jenko, 21.12.1964
Roman Brozina, 19.7.1957
Domen Ujčič, 7.12.1980
Karmen Hribar Frank, 21.7.1970
Borut Koren, 5.7.1979
Samo Jašarevski, 28.3.1965
Jana Šabič, 19.8.1982
Mirko Jenko, 11.6.1962
Borut Brozina, 12.9.1986
Lea Grbec, 31.7.1982

14

SMO ZA:

• odprtje vsaj 300 novih delovnih mest
• nižje cene vode, elektrike in ostalih komunalnih
storitev
• čisto in zdravo okolje v naši občini (Lesonit!)
• brezplačno prehrano za vse učence in dijake v občini
• vetrne elektrarne
• razvoj turizma
• reden odkup kmetijskih pridelkov
• zagotavljanje prostih mest v vrtcih za vsakega otroka
• obnovo hotela Lovec, Kindlerjevega parka, Hriba
svobode, Sokolskega doma, Titovega trga
• izgradnjo novega kulturnega doma, prostora za
prireditve, industrijske cone
• ureditev parkiranja v Maistrovi ulici in vseh ostalih
ulicah v mestu
• osvetlitev vseh igrišč po vaseh
• umirjanje prometa v nevarnih krajih po mestu in vaseh
Le s skupnimi močmi in sodelovanjem med vsemi občinskimi strankami in listami lahko dosežemo razvoj in lepšo prihodnost vseh nas.
Skupaj lahko presežemo strankarska nesoglasja in končno naredimo
nekaj za našo občino.
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Otvoritev novih prostorov vrtca in
osnovne šole

OŠ Pregarje

1. oktober ob 16.00

OŠ Pregarje in Občina ilirska
Bistrica

Zaključna prireditev projekta »Moja
dežela lepa in gostoljubna« z razstavo

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

2. oktober ob 17.00

Občina ilirska Bistrica

Razstava »Moja dežela lepa in
gostoljubna« ter »Bistriške razglednice
skozi čas« iz zbirke Primoža Rojca

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

3. oktober od 15.00 do Občina ilirska Bistrica
18.30 ter
6. oktober od 18.00 do
20.00

22. srečanje mladih likovnih ustvarjalcev
“Snežnik 2010”

Jelšane

6. oktober od 8.30 do
15.00

JSKD Ilirska Bistrica in Planinsko 05/711 00 90
društvo Snežnik Ilirska Bistrica Igor Štemberger

Začetek ur pravljic

Knjižnica Makse Samsa

6. oktober ob 16.00

Knjižnica Makse Samsa

Soočenje kandidatov za župana občine
Ilirska Bistrica

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

6. oktober ob 19.00

TV Galeja

Predstavitev knjige »Pravno varstvo
dediščine«, avtorja Savina Jogana

Knjižnica Makse Samsa

7. oktober ob 18.00

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

Dobrodošli pri nas – Bučjada 2010

Harije

od 8. do 11. oktobra

KETŠD Alojzij Mihelčič Harije

Predstavitev obšolskih dejavnosti
Gimnazije Il. Bistrica

Knjižnica Makse Samsa

8. oktober ob 18.30

Šolski center Postojna, Enota
Ilirska Bistrica

Živ žav, prireditev ob tednu otroka

Igrišče samostana sester
Notre Dame v Trnovem

9. oktober ob 16.00

Društvo prijateljev
mladine Ilirska Bistrica

Otvoritev razstave likovnih del Srečka
Srebota (spremljevalna razstava Lidie
Srebot Dykoff)

grad Prem

9. oktober ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Predavanje o prehrani

OŠ Antona Žnideršiča

13. oktober ob 19.00

Mateja Vehar

031/733 460

Potopisno predavanje in predstavitev
knjige »Camino - v 14 dneh do konca
sveta«,avtorja Uroša Močnika

Knjižnica Makse Samsa

14. oktober ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

Fotografska razstava »Trenutki narave«,
avtorja Aleša Filiputa

Bar Pumpa (bencinski servis 14. oktober ob 20.00
Agip), Knežak

Foto klub Sušec

Predstavitev domoznanskega zbornika
“Bistriški zapisi 7”

Knjižnica Makse Samsa

15. oktober ob 18.30

Društvo za krajevno zgodovino
in kulturo Ilirska Bistrica

Pohod »Drobtinica 2010«

Šembije (start pri
pokopališču, štartnina 3 €)
- Podtabor - Ratečevo brdo
- Šembije

16. oktober ob 9.00
(pol ure prej meritve
krvnega tlaka in
sladkorja)

ZD Il. Bistrica, OZ RKS Il. Bistrica, 040 715 880
Društvo diabetikov Il. Bistrica, Andreja Rebec
Društvo invalidov Il. Bistrica

Regijsko srečanje ljudskih pevcev in
godcev Primorske

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

16. oktober ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

1.B državna rokometna liga za ženske

športna dvorana pri OŠ
Antona Žnideršiča

16. oktober ob 19.00

Rokometni klub Ilirska Bistrica : 051-610-961
Rokometni klub Burja Škofije
Darko

Otvoritev medobmočne likovne razstave
“Portret”

Knjižnica Makse Samsa

21. oktober ob 18.00

JSKDIlirska Bistrica in Knjižnica
Makse Samsa

Gobarski praznik 2010

Pregarje

23. in 24. oktober

KTD Pregarje

Jesenske ustvarjalne delavnice za otroke

Knjižnica Makse Samsa

26. oktober ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa

Predstavitev knjige »Mornar pustolovec
kitolovec«, avtorja Franca Želeta

Knjižnica Makse Samsa

28. oktober ob 18.00

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

Otvoritev likovne razstave, avtorja Adija
Žvaba

gostilna “Pri Matetu”

29. oktober ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica in gostilna
“Pri Matetu”

Koncert Pihalnega orkestra Il. Bistrica z
gosti (ans. Nostalgija, ans. Osminka in
Janja Konestabo)

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

30. oktober ob 19.00

Pihalni orkester Ilirska Bistrica

Noč čarovnic – ustvarjalne delavnice za
otroke

Knjižnica Makse Samsa

31. oktober ob 17.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

031/641 311
Alenka Penko

031/538 550
Aleš Filiput

05/711 00 90
Igor Štemberger

05/711 00 90
Igor Štemberger
05/714 41 88

05/711 00 90
Igor Štemberger

05/714 41 88

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