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Letošnji, že peti gobarski praznik, ki ga zadnji vikend v oktobru pripravlja Kulturno
turistično društvo Pregarje, je bil kljub nekoliko slabšemu vremenu dobro obiskan.
Obiskovalci so tudi letos lahko izbirali
med pestro ponudbo gobjih jedi: gobovim golažem, gobovo juho, letos tudi posebno specialiteto gobovo solato, seveda
pa ni manjkala niti gobja pita velikanka,

ki je v dolžino merila kar dobre tri metre.
V okviru prireditve pa je bila tudi letos na
ogled razstava gob, ki jo pripravlja Gobarsko društvo Ilirska Bistrica. V čudovito
pripravljenem prostoru v vaškem domu,
ki je obiskovalcem dajal občutek, da se
nahajajo sredi gozda, so razstavili 106
vrst gob. Za zabavo je pod ogrevanim šotorom poskrbel ansambel Spev.

uvodnik
Občina Ilirska Bistrica je po
osmih letih v nedeljo dobila novega župana. Občani in občanke
so nov mandat zaupali Emilu
Rojcu, ki je po zmagi dejal, da
se novega delovnega mesta veseli predvsem zato, ker bo lahko
uresničil svoje volilne obljube.
Teh ni bilo malo in za njihovo
uresničitev bo poleg vztrajnosti
in trdega dela potreboval tudi
veliko razumevanja s strani občinskega sveta. Ta je na letošnjih
volitvah doživel kar velik pretres, saj je od bivših svetnikov
le šestim uspelo obdržati svoje
mesto. Velik preboj je uspel tudi
dvema novima listama, medtem
ko sta se dve iz občinskega sveta
poslovili. Veliko je torej novih
obrazov, veliko pričakovanj in
obljub. Upamo, da jih bo novemu županu uspelo uresničiti
in pri tem mu želimo vso srečo.
Oktober pa so poleg volitev
zaznamovali še nekateri drugi
dogodki. Kar nekaj novih pridobitev je bilo predanih v uporabo,
od mosta čez Moljo, novega prizidka šole na Pregarjah do garažne hiše za občinsko stavbo.
Pestro pa je bilo tudi na tradicionalnem Gobarskem prazniku
na Pregarjah, ki ga tamkajšnje
društvo uspešno pripravlja že
peto leto. Letošnja jesen ni radodarna s soncem in zdi se, da
zima že trka na vrata, zato vam
želim, da se pogrejete na kateri
od številnih prireditev, ki se nam
obetajo v novembru.

IZ VSEBINE
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Izvolili novega župana Občine Ilirska Bistrica
Odprtje nove garažne hiše v mestu
Odprtje novega prizidka OŠ Pregarje
Otvoritev prenovljenega mostu čez Moljo
Lekarna v Knežku do konca leta
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2

Bistriški odmevi - Glasilo Občine Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Bistriški odmevi
- Glasilo
Odgovorna
urednica:
KatjaObčine
Kirn Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Odgovorna
urednica:
Uredniški
odbor:
Špela Katja
Brožič,Kirn
Vladimir Čeligoj, Dimitrij Grlj, Vojko Mihelj, Mateja Rolih, Marija Štrancar in Tatjana Urbančič
Uredniški
odbor:Bazoviška
Špela Brožič,
Vladimir
Čeligoj,
Vojko Mihelj,
Mateja Rolih, Marija III
Štrancar
Tatjana
Sedež
uredništva:
cesta
14, 6250
IlirskaDimitrij
BistricaGrlj,
III E-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si
Telefon:in051
341 Urbančič
133
Sedež uredništva:
cesta
14, 6250 Ilirska
BistricaIIIIIIGrafična
E-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si
Lektoriranje:
NatašaBazoviška
Ujčič (razen
posameznih
prispevkov)
zasnova:
Nina Urh III Tehnično urejanje: Helena Primc
Lektoriranje:
Nataša
III Grafična
Nina Urh III Tehnično
urejanje:
Helena Primc
Tisk:
Tiskarna SET,
d.d.,Ujčič
Vevška
cesta 52,zasnova:
1260 Ljubljana-Polje
III Naklada:
5.200 izvodov
Tisk: Tiskarna
SET,prejemajo
d.d., Vevška
52, 1260 Ljubljana-Polje
Naklada:
5.000 izvodov
Glasilo
brezplačno
vsacesta
gospodinjstva
v Občini Ilirska III
Bistrica
III Uredništvo
si pridružuje pravico krajšanja prispevkov
brezplačno
prejemajo
vsa gospodinjstva
v Občini
Bistrica III
Uredništvo
pridružujeurednica.
pravico krajšanja prispevkov
inGlasilo
spremembe
naslovov.
Prispevkov
ne honoriramo.
Avtor Ilirska
nepodpisanih
prispevkov
je si
odgovorna
in spremembe
Prispevkov
ne honoriramo.
Avtor Starc,
nepodpisanih
prispevkov
je Iskra,
odgovorna
Fotografije:
Katjanaslovov.
Kirn, Stojan
Spetič, Andrej
Bergoč, Gorazd
Marko Vidmar,
Vinko
Alenkaurednica.
Biščak, Olga Novak, Jaka Fidel, Aleš
Fotografije:
XXXXXXX
Filiput,
Tomo Šajn,
Tadej Primc, Rado Kocjančič, Fotoatelje Cirman-Murovec, Radio Capris in foto arhivi OŠ Kuteževo, OŠ Knežak, OŠ PodFotografija
na naslovnici:
Kirn in Knjižnice Makse Samsa III Fotografija na naslovnici: Gorazd Starc
grad,
OŠ Dragotina
Katteja,Katja
OŠ Pregarje

BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

DOBRO OBISKAN GOBARSKI PRAZNIK

Obiskovalci so lahko pokušali številne okusne gobje jedi

Bistriško gobarsko društvo je pripravilo zanimivo razstavo, na kateri je bilo na
ogled 106 vrst gob

AKTUALN O

Letošnji, že peti gobarski praznik,
ki ga zadnji vikend v oktobru pripravlja Kulturno turistično društvo
Pregarje, je bil kljub nekoliko slabšemu vremenu dobro obiskan.
Obiskovalci so tudi letos lahko izbirali med pestro ponudbo gobjih jedi:
gobovim golažem, gobovo juho,
letos tudi posebno specialiteto gobovo solato, seveda pa ni manjkala
niti gobja pita velikanka, ki je v dolžino merila kar dobre tri metre. Kot
je povedal organizator prireditve
Milenko Konestabo, so v društvu,
ki šteje 45 članov, uspeli nabrati 60
kilogramov gob, ki so jih nato pridne
članice društva spremenile v okusne
jedi. Za tiste, ki niso ljubitelji gobjih specialitet, pa so pripravili tudi
druge domače dobrote, kot so zelje
in klobase, divjačinski golaž, jabolčni
zaveitek in pečene kostanje.
»Lani je prireditev obiskalo kar 1500
ljudi, kar pomeni, da se je dobro prijela med ljudmi. Letos nam je nekoliko ponagajalo vreme, vendar pa je
bil obisk kljub temu dober. Če bomo
dobili še kakšno finačno podporo,
bomo gotovo še vztrajali,« je dejal
Milenko Konestabo.
V okviru prireditve pa je bila tudi
letos na ogled razstava gob, ki jo
pripravlja Gobarsko društvo Ilirska
Bistrica. V čudovito pripravljenem
prostoru v vaškem domu, ki je obiskovalcem dajal občutek, da se nahajajo sredi gozda, so razstavili 106
vrst gob. Gobe za razstavo so nabrali
člani gobarskega društva v glavnem
na območju Brkinov, nekaj pa tudi
na območju Dleta in Sviščakov. Kot
je povedal predsednik bistriškega
gobarskega društva Anton Vrh, je
bila letos letina zelo dobra, s tem da
se je začela že avgusta, kar je zelo
zgodaj, še vedno pa se v gozdu pod
listjem najde kakšna goba. »Namen
razstave je predvsem informirati
ljudi in jim v živo predstaviti posamezne vrste gob, tudi takih, ki jih v
naravi ne srečamo ravno pogosto.
Če samo enemu človeku pomagam,
da se ne zastrupi, je to zame velik
uspeh,« je pouaril Anton Vrh, ki je
organizatorje pohvalil, ker so pripravili zeloo lep razstavni prostor.
KTD Pregarje se za pomoč pri izvedbi
prireditve zahvaljuje Gobarkemu
društvu Ilirska Bistrica, OŠ Rudija
Mahniča-Brkinca Pregarje in Občini
Ilirska Bistrica. III

Kljub slabemu vremenu je prireditev obiskalo veliko ljubitevlje gob
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novi župan občine ilirska bistrica
Občina Ilirska Bistrica je dobila novega župana Emila Rojca. Občani
in občanke ilirskobistriške občine,
ki so se udeležili drugega kroga nedeljskih volitev za župana, 24. oktobra, so mu zaupali 53,6 odstotka
glasov in ga postavili na čelo občine
za nadaljnja štiri leta.

Emil Rojc, ki je kandidiral ob podpori
Social demokratov Ilirska Bistrica, je
prejel 3086 glasov in za 416 glasov
premagal protikandidata, dosedanjega župana Antona Šenkinca, ki je
občino vodil zadnjih osem let.

LOKALNE V OLITV E 201 0

Emil Rojc je po zmagi dejal: »Zahvalil bi se vsem volilkam in volilcem, ki
so mi izkazali zaupanje. Nad samim
rezultatom volitev niti nisem pretirano presenečen. Mogoče sem pričakoval malo večjo razliko, vendar
rezultat je soliden in sem z njim zadovoljen. Občanom bi rad sporočil,
da so jim občinska vrata odprta in
da se lahko obrnejo name, če imajo
težave, pri katerih bi jim lahko kot
župan pomagal. Dobrodošli so vsi,
tako tisti, ki so volili zame, kot tudi
ostali.« Glede organizacije samega
dela na občini pa je povedal, da bo
najprej potrebno sestaviti ekipo, ki
bo občinsko upravo vodila tudi naprej, saj je kar nekaj delavcev odšlo
v pokoj. »Potem pa nameravam čim

4

Novi župan Emil Rojc je s svojimi podporniki zmago proslavil na Zemonski vagi
prej začeti z uresničevanjem volilnega programa, saj nisem šel na
volitve zato, da bi zgolj zmagal ali
dobil službo, ampak je moj cilj, da tisto, kar sem obljubil, tudi izpolnim,«
ješe dejal novi župan Občine Ilirska
Bistrica Emil Rojc.
Za komentar volilnega rezultata smo
zaprosili tudi dosedanjega župana
Antona Šenkinca: »Glede na rezultate prvega kroga sem pričakoval

Dosedanjega župana Antona Šenkinca so po razglasitvi rezultatov pričakali
njegovi prijatelji in podporniki v gostilni Keš na Baču in mu kljub porazu
pripravili zabavo, polno presenečenj
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zmago, čeprav sem se zavedal, da je
kampanja kar ostra in ni bila toliko
vsebinska, ampak bolj usmerjena v
to, da se dosedanjega župana odstrani. Menim, da namen teh volitev
ni bilo izbrati najboljšega kandidata,
ampak odstraniti sedanjega župana.
Volilci so tako odločili. Zahvaljujem
se vsem tistim, ki so me podprli.
Že rezultat prvega kroga volitev
pomeni priznanje mojemu dosedanjemu delu. Upam, da bo moj naslednjik nadaljeval s projekti, ki smo
jih začeli, saj menim, da smo v teh
letih zastavili dolgoročne projekte
razvoja vseh področij na celotnem
območju občine, ki že kažejo prve
rezultate.«
Velike spremebme se obetajo tudi
v novoizvoljenem občinskem svetu,
saj bo od »starih« svetnikov svoja
mesta obdržalo le šest. Po tri mesta
bodo imeli SDS, DeSUS, SD in Lista
neodvisnih občanov krajevnih skupnosti, na kateri je kandidiral tudi
dodesadnji župan Anton Šenkinc,
ki bo odslej član občinskega sveta.
Po dve mesti sta pripadli LDS, Mlademu forumu »Šajeta« ter novima
listama v občinskem svetu, in sicer
Neodvisni listi skupaj naprej in Listi
Vojka Tomšiča. Po enega svetnika pa
so dobili SLS, Zveza za Primorsko in
Zares. Od dosedanjih strank in list
pa se v občinski svet ni uspelo uvrstiti NSi in Listi za Kočanijo. III

je EMIL ROJC

Rezultati volitev za župana Občine Ilirska Bistrica - prvi krog
Mesto

Kandidat

Predlagatelj

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

ANTON ŠENKINC

Anton Šenkinc in skupina volivcev

2.106

33,48 %

2.

EMIL ROJC

OO SD - Socialni demokrati Ilirska Bistrica

1.163

18,49 %

3.

ROK JENKO

Slovenska unija - zbor članov

931

14,80 %

4.

VOJKO TOMŠIČ

Marjetka Štembergar in skupina volivcev

560

8,90 %

5.

IGOR BATISTA

OO LDS - Liberalna demokracija Slovenije

554

8,81 %

6.

DUŠAN GRBEC

SDS - Slovenska demokratska stranka

480

7,63 %

7.

MILENA URH

Aleksander Urh in skupina volivcev

280

4,45 %

8.

ROBERT ŠIRCELJ

OO NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Ilirska Bistrica

216

3,43 %

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev za župana Občine Ilirska Bistrica - drugi krog
Mesto

Kandidat

Predlagatelj

1.

ANTON ŠENKINC

Anton Šenkinc in skupina volivcev

2670

35,61 %

2.

EMIL ROJC

OO SD - Socialni demokrati Ilirska Bistrica

3086

46,39 %

Rezultati volitev v občinski svet
Mesto

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov Št. mandatov Izvoljeni kandidati

1.

SDS - Slovenska demokratska stranka

740

12,01 %

3

Dušan Grbec
Robert Ujčič
Barbara Kogovšek

2.

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

685

11,11 %

3

Sonja Koren Čeligoj
Ivan Simčič

3.

SD - Socialni demokrati

675

10,95 %

3

Vlado Hrvatin
Zora Anuša Balazs
Borut Rojc

4.

Lista neodvisnih občanov krajevnih skupnosti

638

10,35 %

3

Anton Šenkinc
Vojko Mihelj
Tjaša Logar Vrh

5.

Neodvisna lista - skupaj naprej

552

8,96 %

2

Primož Rojc
Zdravko Kirn (P)

6.

Mladi forum “Šajeta”

441

7,15 %

2

Rok Jenko
Ivo Tijan

7.

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

429

6,96 %

2

Anton Frank (P)
Igor Batista

8.

Lista Vojka Tomšiča

415

6,73 %

2

Vojko Tomšič
Sebastijan Ferlež (P)

9.

SLS - Slovenska ljudska stranka

285

4,62 %

1

Rudolf Celin (P)

10.

Zveza za Primorsko - občinski odbor Ilirska Bistrica

247

4,01 %

1

Alojz Bubnič (P)

11.

Zares - nova politika

228

3,70 %

1

Jerica Strle (P)

12.

SNS - Slovenska nacionalna stranka

201

3,26 %

0

13.

SOS za Bistrc

190

3,08 %

0

14.

Lista za Kočanijo

149

2,42 %

0

15.

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka

136

2,21 %

0

16.

SMS - Zeleni, Stranka mladih - Zeleni Evrope

96

1,56 %

0

17.

“Dolina vjlke uode” Kočanija - kultura

57
0,92 %
0
* Črka »P« ob imenu kandidata pomeni, da je bil ta izvoljen s preferenčnimi glasovi
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Danica Novak Jurač
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NOVA GARAŽNA HIŠA MESTU
PRINAŠA 116 PARKIRNIH MEST
Novo, sodobno parkirno hišo za občinsko stavbo, ki bo razbremenila
težave s parkiranjem v tem delu
mesta, so svečano predali v uporabo na slovesnosti 30. septembra.

Nova pridobitev, ki sta jo financirali
Občina Ilirska Bistrica in Banka Koper, bo občanom in drugim strankam močno olajšala dostop do
storitev na občini, banki, upravni
enoti in na sodišču. V novi parkirni
hiši je v dveh etažah na voljo 116
parkirnih mest. V spodnji etaži so
urejena parkirišča za zaposlene, na
zgornjem platoju pa je 48 parkirnih
mest za občane oz. uporabnike omenjenih storitev, dodatnih deset pa je
posebej ločenih z zapornico in so
namenjena komitentom Banke Koper. V okviru gradbenih del, ki jih je
izvajalo Primorje,d.d., iz Ajdovščine,
pa so uredili tudi okolico obeh mestnih palač, v katerih poslujejo občina, upravna enota in banka.
V naložbo, tj. izgradnjo garažne hiše
in ureditev okolice obeh stavb, sta
Občina Ilirska Bistrica in Banka Koper
vložili skupaj nekaj čez 1,5 milijona
evrov, od tega je občina prispevala
60 odstotkov sredstev, Banka Koper

Parkirno hišo so s prerezom traku uradno predali v uporabo (z leve): predsednik
uprave Banke Koper Ezio Salvai, župan Anton Šenkinc in direktorica poslovne
enote Banke Koper v Il. Bistrici Anica Dolgan Stare

pa 40 odstotkov. »Lahko rečem, da
je to prvi primer javno-zasebnega
partnerstva v občini, vendar zelo
preglednega in učinkovitega,« je
v pozdravnem nagovoru poudaril
župan Anton Šenkinc, ki je ob tem
dejal, da smo občani lahko zelo ponosni tudi na novo podobo in urejeno okolico ob občinski stavbi in
banki.

Goste je pozdravila tudi direktorica
poslovne enote Banke Koper v Ilirski
Bistrici Anica Dolgan Stare. »Veseli
smo, da nas je Občina Il. Bistrica
povabila h gradnji garažne hiše in
smo tako lahko prispevali k ureditvi upravnega središča mesta. Gre
za naložbo, ki ni samo finančna, saj
smo skupaj z občino vložili zlasti v
prihodnost mesta,« je dejala Dolgan
Staretova in poudarila, da so pri tem
posebno skrb namenili starejšim
in invalidnim osebam, ki jim je
sedaj omogočen neposreden dostop do storitev občine in banke.
Otvoritveno slovesnost je popestril tudi kulturni pogram, ki so
ga oblikovali mladi glasbeniki iz
bistriške glasbene šole.

AKTUALN O

Na zgornjem platoju je občanom in drugim uporabnikom
storitev brezplačno parkiranje
omogočeno eno uro v času poslovanja Občine Il. Bistrica (ob
delovnikih med 7. in 15. uro, ob
sredah pa med 7. in 18. uro).
Za naslednji dve uri parkiranja
je potrebno odšteti po 50 centov, za vsako naslednjo uro pa
po en evro. Po omenjenih urah
ter ob vikendih in praznikih je
parkiranje brezplačno. Parkirnino uporabniki poravnajo na
parkomatu, parkiranje pa bo
urejal tudi občinski redar.
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novi PROSTORI ZA ŠOLO IN
VRTEC NA PREGARJAH
OŠ Rudija Mahniča-Brkinca na Pregarjah je z novim šolskim letom
pridobila nove vrtčevske in šolske
prostore. Pomembno pridobitev za
šolo in kraj so 1. oktobra na svečani
prireditvi tudi uradno odprli.
Za gradnjo novega novega prizidka,
v katerem sta šola in vrtec pridobila
200 m² novih površin v dveh etažah,
se je Občina Ilirska Bistrica odločila
predvsem zaradi prostorske stiske v
vrtcu, ki je deloval na skromnih 28
m². Vrtec je s tem pridobil kar 50
m² prostora v spodnji etaži in lahko
po novem sprejme 19 otrok. V zgornjem nadstropju pa so za potrebe
šole uredili še knjižnico, zbornico,
dve pisarni in kabinet, v pritličju pa
so pridobili še dodatno učilnico in
tri kabinete. v okviru investicije, za
katero je občina odštela 350.000
evrov, so obnovili tudi vse sanitarije,
vhod prilagodili za invalide in uredili
stopnišče.
Ravnateljica šole Manica Renko je
poudarila, da je to pomembna pridobitev tako za šolo kot za kraj, saj
šola ni le izobraževalna ustanova,
pač pa tudi središče kulturnega
dogajanja v vasi. Tudi predsednik
KS Pregarje Alojz Bubnič je izrazil
zadovoljstvo z novo pridobitvijo
v krajevni skupnosti in ob tem izrazil željo, da bi se prihodnje leto
ponovno srečali na odprtju telovadnice, ki si jo na pregarski šoli zelo
želijo, saj trenutno telovadijo na

Učenci in vrtčevski otroci so z učitelji in vzgojitelji pripravili bogat kulturni program

zunanjem igrišču ali v razredu. Župan Anton Šenkinc je pojasnil, da
občina načrtuje ureditev vadbenega
prostora za potrebe šole v vaškem
domu v letu ali dveh, vendar pa trenutno še rešujejo lastniške težave.
Veliko uspehov v novih prostorih je
zaposlenim na šoli in učencem zaželel tudi nekdanji ravnatelj Lado Čeligoj, obiskovalce pa je pozdravil tudi
vodja sektorja za osnovne šole na
ministrstvu za šolstvo in šport Boris
Zupančič.
Učenci, učitelji, vzgojiteljici in vrtčevski otroci so pripravili bogat kulturni program, ki so ga popestrili s
petjem, plesom in igro, zaplesali in
zapeli pa so tudi člani folklorne skupine Brkini in pevska skupina Fantje
spod Karlovice.
Osnovna šola na Pregarjah je s 50
učenci in vrtčevskimi otroki naj-

manjša v Sloveniji, vendar pa ima
bogato zgodovino. Med drugo svetovno vojno je bila požgana, vendar
so jo domačini po vojni obnovili in
jo v 70. letih poimenovali po narodnem heroju Rudiju MahničuBrkincu. Po obnovi leta 1979 je v
prostorih šole začel delovati vrtec,
leta 1983 pa tudi mala šola. Istega
leta je šolo doletela tudi naravna
nesreča, saj je močna burja odnesla
streho. V šolskem letu 2002/2003 so
prešli na devetletko, v letih 2004 in
2005 pa so se razveselili obnovljene
šolske kuhinje, kotlovnice in igrišča.
Leta 2008 je šolo znova prizadela naravna nesreča, tokrat v obliki toče, ki
je poškodovala kritino.To je občina
zato še istega leta popolnoma obnovilia. Danes ima tako pregarska šola
popolnoma prenovljeno podobo,
saj so z izgradnjo prizidka zaključili
tudi z menjavo vseh oken in obnovo
fasade. III

OBVESTILO

Informacije: Območna obrtnopodjetniška zbornica Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13, 6250
Ilirska Bistrica
e-mail: alenka.volk@ozs.si
Nov prizidek sta svečano predala v uporabo ravnateljica OŠ Pregarje Manica
Renko in župan Anton Šenkinc

tel. 05/71 00 360
mob. 031/641 311
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AKTUALN O

Zbiramo informativne prijave za
tretjo skupino rednega letnega
usposabljanja za voznike C1,
C1+E, C+E.
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OBNOVLJEN IN RAZŠIRJEN MOST ČEZ MOLJO
S prenovo mostu čez potok Molja,
ki so ga svečano predali v uporabo
22. oktobra, so se zaključila obnovitvena dela lokalne ceste med Kosezami in Veliko Bukovico.
Občina Ilirska Bistrica je z deli na
lokalni cesti Koseze-Velika Bukovica
pričela leta 2007 z ureditvijo priključka na državno ceso v Kosezah,
leto kasneje je sledila obnova odseka od Kosez do mostu, cesta od
mosta do Velike Bukovice pa je bila
obnovljena lani.
Po besedah najstarejšega vaščana
Velike Bukovice Ivana Boštjančiča je
bil prvi most čez Moljo lesen, zgradil
pa ga je lastnik takratne tovarne, ki je
stala na področju današnje Mikoze.
V času italijanske oblasti so most popravili, v okviru ene izmed sanacij pa
je bil tudi betoniran. Danes je most
urejen z vso potrebno infrastrukturo, cestišče čez most pa je dovolj
široko za dvosmerni promet.
»Zelo sem vesel, da uresničujemo
naše vizije. Kar je bila konec lanskega
leta še tiha želja, je sedaj postala resničnost. Prenovljeni most nam bo
povezavo s svetom še bolj skrajšal in
nas zbližal,« je dejal predsednik KS
Koseze Marjan Mikuletič in dodal,
da upajo, da bodo v sodelovanju z
občino v naslednjih letih uresničili
še nekatere druge projekte, kot so
gradnja balinišča, igrišča in vaškega

AKTUALN O

ZAHVALA
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Območno združenje borcev za
vrednote NOB Ilirska Bistrica se
za pomoč in podporo pri izvedbi
osrednje proslave ob 63. obletnici
priključitve Primorske k matični
domovini in 65. obletnici konca
druge svetovne vojne iskreno zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali.
Posebna zahvala velja Občini Il.
Bistrica in županu Antonu Šenkincu, govorniku Milanu Kučanu,
vsem visokim gostom s predsednikom države dr. Danilom
Türkom na čelu, sodelujočim v
kulturnem programu, praporščakom, zlasti pa udeležencem, ki
so se kljub izredno slabemu vremenu udeležili proslave.
Lado Čeligoj, predsednik OZB
NOB Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

Obnovljen most so svečano predali v uporabo (z leve): Marjan Boštjančič, župan
Anton Šenkinc in Miro Grlj

doma v Kosezah ter gradnja vaškega
doma na Veliki Bukovici, s katero
kandidirajo za evropska sredstva,
obnova ceste skozi Veliko Bukovico
in obnova nadvoza čez železniško
progo.
Predstavnik vasi Velika Bukovica
Marjan Boštjančič se je zahvali županu in vsem sodelujočim, obenem
pa izrazil uapnje, da bodo do spomladi prihodnjega leta prenovili tudi
cesto skozi vas. Kot je pojasnil župan
Anton Šenkinc, je Občina v obnovo
clotnega odseka ceste od Kosez do
Velike Bukovice, vključno z mostom,
v zadnjih treh letih vložila 600.000
evrov. »To je četrti most v občini, ki
smo ga obnovili v zadnjih štirih letih,
projekti za obnovo infrastrukture pa

DeSUS - ZAHVALA
HVALA. Kratka besedica, a jo izrekam iz srca.
Hvala vsem, ki ste v naših besedah in v našem programu našli
del sebe. Začutili ste, da si želimo
boljši jutri in da bomo zastavili vse
svoje sile, da bi oblikovali družbo,
ki bo sposobna ohraniti vse, kar je
dobro in hkrati gradila nov uspeh
in pogoje za varno, vsakega človeka dostojno življenje.
Hvala za vašo podporo: za vaš
glas in vse ostalo, kar je pomagalo na poti k uspehu.
Sonja Koren- Čeligoj
Predsednica OO DeSUS Il. Bistrica

so pripravljeni še za naslednji dve
leti. To je namreč temelj, da ljudje
ostanjejo na podeželju,« je dejal župan.
Odprtje mostu sta z glasbo popestrila Franc Batista in Vinko Primc,
zapeli pa so bukovški možakarji.
Most je blagoslov bistriški kaplan
Martin Šuštar, ki je vsem zaželel
varno vožnjo. III

ZAHVALA
Vsi z LISTE NEODVISNIH OBČANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI se
iskreno zahvaljujemo volilkam
in volilcem za zaupanje in tako
množično podporo na lokalnih
volitvah.
Prepričani smo, da Vas bodo naši
trije izvoljeni občinski svetniki /
svetnice dostojno zastopali v Občinskem svetu.

Opravičilo
V 29. številki Bistriških odmevov
je v članku z naslovom “Brez boja
Primorcev danes ne bi bilo slovenske države“ prišlo do neljube
napake. Pri navajanju nastopajočih na osrednji prireditvi ob
spominu na priključitev Primorske k matici je nehote izpadel
povezovalec programa in režiser
proslave gospod Franc Gombač.
Za napako se mu iskreno opravičujemo.
Uredništvo

LEKARNA V KNEŽAKU DO KONCA LETA

Vladimir Udovič iz podjetja VG5 in župan Anton Šenkinc pri
podpisu pogodbe

Prebivalcem Knežaka in okoliških
vasi kmalu ne bo treba več po zdravila v Ilirsko Bistrico, saj bo Občina
Ilirska Bistrica do konca letošnjega
leta uredila novo podružnično lekarno v Knežaku. To bo že druga
podružnična lekarna v ilirskobistriški občini, saj so Kraške lekarne avgusta odprle svojo podružnico tudi
v Podgradu.
Župan Anton Šenkinc je 18. oktobra
podpisal pogodbo z Vladimirjem
Udovičem iz podjetja VG5, d.o.o.,
iz Ljubljane, ki bo izvajalo rekonstrukcijska dela pri ureditvi prostorov za potrebe lekarne v Knežaku.
Lekarniško podružnico bodo ure-

dili v kletnih prostorih stanovanjskega bloka, v katerem deluje tudi
ambulanta. Občina je v ta namen
odkupila 70 m² veliko stanovanje v
kletnih prostorih, ki mu bo spremenila namembnost in ga preuredila
za potrebe lekarne.
Lekarna bo na površini 90 m² obsegala prostor za izdajo zdravil,
prostor za shranjevanje zdravil in
lekarniškega materiala, magistralno
recepturo, pomivalnico, garderobo,
hodnik, prostor za sprejem zdravil in
sanitarije. Prizidali pa bodo še vetrolov in del prostora za izdajo zdravil.
Na novo bodo uredili tudi zunanje

stopnice in podporni zid ter klančini
do vetrolova in sprejema zdravil, ki
bosta omogočili dostop gibalno oviranim osebam in dovozu zdravil.
Pogodbena vrednost del znaša
135.500 evrov. Kot je pojasnil župan
Anton šenkinc, pa vrednost celotne
investicije, skupaj z nakupom stanovanja, projektno dokumentacijo,
nadzorom in opremo, znaša okrog
300.000 evrov. Ureditev prostorov
in izgradnja prizidka naj bi bila zaključena do 20. decembra, še pred
koncem leta (predvidoma do 29. 12.
2010) pa naj bi uredili tudi zunanjost
in pridobili uporabno dovoljenje. III

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, sodelavka
varuhinje Nada Skubic in župan Anton Šenkinc

Občani ilirskobistriške občine so imeli minuli mesec priložnost,
da se o svojih težavah pogovorijo z varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek Travnik, ki je v okviru svojih obiskov po
Sloveniji 13. oktobra obiskala tudi Ilirsko Bistrico.
Posveta z varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek Travnik,
ki zunanja poslovanja po slovenskih občinah organizira zato, da
čim več ljudem omogoči osebni pogovor z varuhom blizu kraja
bivanja, so se udeležili štirje občani. Kot je pojasnila, je bilo v
vseh primerih govora o zemljiščih oz. papirnatem urejanju zemljišč, da bi si krajani pridobili dokumente, ki bi jim omogočili,

da svojo zemljo uredijo v skladu s svojimi potrebami.
»Za pomoč so zaprosili zaradi prepočasnega urejanja
na različnih nivojih. Ena od zadev, ki jo bomo vključili
tudi v naše letno poročilo, se odvija že od leta 1996 in
še ni zaključena,« je pojasnila Zdenka Čebašek Travnik.
Omenjeni občani so se na varuhinjo obrnili tudi zaradi
osebnih okoliščin. »Gre namreč za ljudi, ki zaradi svojega socialno-ekonomskega statusa ne morejo doseči
vseh oblik pravnega varstva, ker nimajo sredstev za
odvetnika,« je pojasnila in dodala, da bodo natančno
preučili, ali je to, da jih v različnih institucijah zavračajo
brez pomoči odvetnikov, pravilno, pa tudi, ali imajo pogoje za pridobitev brezplačne pravne pomoči. »Čeprav
v ospredju niso socialne težave občanov, pa je njihov
ekonomski položaj povezan tudi z dostopom do pravnega varstva,« je dejala.
Varuhinja se je v okviru poslovanja z občani sestala tudi
z županom Antonom Šenkincem, s katerim sta se pogovarjala o otroškem varstvu, stanovanjski problematiki,
revščini, zaposlovanju, ekološki problematiki in podobnem. Kot je povedala, pa se bodo v uradu varuha na
občino obrnili tudi s poizvedbami glede obravnavanih
zadev, pri katerih se bo pokazalo, da je odziv občine pomemben. III
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Zaključek projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2010

NAGRAJENA SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE

AKTUALN O

V okviru projekta Moja dežela –
lepa in gostoljubna je Občina Ilirska
Bistrica in letos že 15. leto zapored
podelila priznanja za najbolj urejene individualne hiše, kmetijo,
zavod in naselje v občini, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Ilirska
Bistrica pa je priznanja podelila
osmim obrtnim obratovalnicam.
Na svečani zaključni prireditvi, ki
je potekala 3. oktobra v Domu na
Vidmu, sta priznanja podelila župan
Anton Šenkinc in predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice
Janez Rojc.
V kategoriji individualnih hiš so priznanja prejele družine: Baša (Jasen
5), Baša (Vrbovo 40), Boštjančič
(Gornji Zemon 24), Bradelj (Zarečje
50), Črv (Dolnji Zemon 83 b), Frank
(Hrušica 3 b), Hrvatin (Šercerjeva 6,
Il. Bistrica), Jeras (Novokračine 52),
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Maljevac (Kuteževo 2 e), Muha (Kilovče 7), Penko (Knežak 35), Penko
(Šembije 2), Rolih (Zabiče 30 a),
Rožanc (Zarečica 1), Saftič (Dolenje 59), Skok (Mereče 21), Slavec
(Knežak 123), Šabec (Bač 62), Šabec
(Prešernova ulica 46) ter Hrvatin in
Štefančič (Trpčane 20).
Priznanje za najbolj urejeno kmetijo
je prejela kmetija Uljančič z Gornjega Zemona 10, v kategoriji zavodi
in druge institucije pa je priznanje
prejela Osnovna šola Podgora Kuteževo. Nagrado za najbolj urejeno
naselje je komisija letos podelila
vasi Koseze.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica pa je podelila
priznanja za najbolj urejene obrtne
obratovalnice v letu 2010. Priznanja so prejeli: Restavracija, pension
Isabella, Bogdan Bučković, s. p., iz

Podgrada, Šiviljska popravila, Sonja
Čekada, s. p., iz Il. Bistrice, Frizerski salon Sonja, Sonja Dekleva, s.
p., iz Il. Bistrice, Gostilna Erna, Vladimir Dodič, s. p., iz Račic, Metulj,
salon za pedikuro in nego telesa,
Breda Hrabar, s. p., iz Kosez, Grill
Danilo, Karmen Primc, s. p., iz Il.
Bistrice, Prevozništvo, proizvodnja,
trgovina, Mirko Matija Strle, s. p.,
iz Dolnje Bitnje in Frizerski studio A,
Adrijana Zadnik, s. p., iz Harij.
Poleg rednih letnih nagrad je Občina
Ilirska Bistrica letos podelila tudi
posebna priznanja nagrajencem,
ki so bili v času izvajanja projekta,
med leti 1996 in 2010, nagrajeni
pet- ali večkrat. Posebna priznanja
so v kategoriji individualnih hiš prejele družine: Baša (Jasen 5), Medved (Ostrožno Brdo 43), Prosen in
Štemberger (Vrbica 21), Smrdel
(Jablanica 32 c), Šestan (Jablanica
6), Šestan (Kuteževo 5 a), Tomšič in
Delost (Knežak 208), Vičič - Miškič
(Zarečje 18) in Zadel (Jasen 46). Za
najbolj urejen izletniški kraj je bila
večkrat nagrajena gozdna pristava
Mašun, med naselji pa vas Šembije.
Prireditev je popestril tudi kulturni
program, v katerem so nastopili Kerglci izpod Ahca, učenci OŠ Knežak,
otroška folklorna skupina Tuščak
Bač in možaki z Velike Bukovice. V
avli Doma na Vidmu je bila na ogled
razstava »Moja dežela lepa in gostoljubna«, na kateri so se predstavili domači cvetličarji in vrtnarji,
učenci občinskih osnovnih šol, nekatera društva in drugi, ter razstava
»Bistriške razglednice skozi čas« iz
zbirke Primoža Rojca. III

Čebelarsko društvo Anton Žnideršič Ilirska Bistrica je v sodelovanju s
Čebelarsko zvezo Slovenije 23. oktobra pripravilo simpozij o življenju in
delu znamenitega rojaka Antona Žnideršiča, izumitelja znanega AŽ panja,
na katerem so predstavili zbornik »Moj panj pred 100 leti in danes«.
Anton Žnideršič, kmetovalec, čebelar in podjetnik iz Ilirske Bistrice, je postal osrednja osebnost slovenskega čebelarstva v 20. stoletju. V Ilirski Bistrici je ustanovil prvo čebelarsko zadrugo na Kranjskem in je zaslužen za
ustanovitev čebelarskega društva v Ilirski Bistrici leta 1907. »Današnje generacije čebelarjev moč za svoje delo črpajo iz bogate preteklosti in se navdihujejo pri nekaterih izjemnih osebnostih, ki so pustile za seboj neizbrisno

Agrocenter ŽABOVCA
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05/ 7118 180
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sled, in eden izmed njih je prav gotovo tudi
Anton Žnideršič,« je dejala Milena Urh, ki je
zbornik tudi uredila.
Povod za izdajo zbornika je prva objava Žnideršičevega zapisa »Moj panj« v Slovenskem
čebelarju leta 1910, na podlagi katerega je
nastala kasneje tudi knjiga »Naš panj«. Ta
zapis je preoblikoval čebelarsko znanost in
današnja podoba slovenskega čebelarstva v
veliki meri temelji na izumu AŽ panja.
Bogat zbornik je sestavljen iz dvanajstih prispevkov o življenju in delu Antona Žnideršiča
ter njegovi vlogi pri razvoju čebelarstva. Strokovne članke so prispevali: vnukinja Antona
Žnideršiča Marija Mikačič Turnšek, Vojko
Čeligoj, čebelar in raziskovalec preteklosti
domačega kraja, čebelarski mojster Jožef
Švagelj iz Štanjela, Marjan Debelak, Franc
Šivic, predsednik domačega čebelarskega
društva Zorko Šabec, Anton Smrdelj iz Nadanjega sela pri Pivki, biolog Janko Božič,
Marija Sivec in Jugoslav Logar, eno izmed
poglavij pa je zastavljeno v obliki intervjuja s
Franetom Zadnikom s Prema.
Udeležence simpozija, ki je potekal v prostorih trnovskega samostana, so pozdravili tudi
predsednik bistriškega čebelarskega društva,
ki nosi ime po Antonu Žnideršiču, Zorko Šabec, župan Anton Šenkinc in predsednik
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki
je poudaril, da je čebelarska zveza zaradi
velikega prispevka A. Žnideršiča pri razvoju
čebelarstva uvedla tudi priznanja za čebelarske inovacije, poimenovane po njem. Ob
tej priložnosti so pripravili tudi dve razstavi,
posvečeni stoletnem izhajanju strokovnega
časopisa Slovenski čebelar in o stoletnem
razvoju Žnideršičevega panja. Srečanje je z
nastopom popestril nastop otroške folklorne
skupine OŠ Antona Žnideršiča. V okviru simpozija so podelili tudi priznanja regijskega
ocenjevanja medu, ki je potekalo septembra
v Ilirski Bistrici. III
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

OBELEŽILI STOLETNICO ŽNIDERŠIČEVEGA PANJA

11

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

ZAKLJUČEK MEDNARODNEGA PROJEKTA INOVATIVNO
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA PODEŽELJU
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Konec julija letos je Lokalna akcijska
skupina (LAS) Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
zaključila dveletni mednarodni projekt z naslovom Inovativno izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj
podeželja. Cilj projekta, ki je bil v
celoti financiran s sredstvi programa
Vseživljenjsko učenje, je bila promocija aktivnega državljanstva na
področju trajnostnega razvoja podeželja, ki zagotavlja kakovostno okolje
in socialno vključenost. Partnerjem
iz Litve, Belgije, Bolgarije, Romunije,
Italije in Slovenije je bilo skupno prepričanje, da lahko prek aktivnega državljanstva in inovativnega pristopa
k izobraževanju odraslih ponudijo
lokalnemu prebivalstvu orodja, s
katerimi si bo lahko samo pomagalo
in na ta način prispevalo k razvoju
manj razvitih območij in k večji konkurenčnosti Evrope.
LAS-i, ki delujejo v okviru programa
Leader, pomenijo za Slovenijo popolnoma nov pristop k aktiviranju razvojnih potencialov podeželja. Naša
LAS je bila ustanovljena jeseni leta
2007 in ena izmed nalog, ki jih je v
skladu s pogodbo z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dolžna pokrivati, je mednarodno in
čezmejno sodelovanje. Cilj te naloge
je spodbujanje podeželskih območij
s podobnimi izkušnjami za skupno izvajanje projektov ter izmenjavo izkušenj in znanj. Tako smo se v društvu
odločili, da skušamo prve izkušnje v

Udeleženci zaključne delavnice v mestu Malko Trnovo v Bolgariji

mednarodnem sodelovanju pridobiti
s sodelovanjem v manjšem projektu
v okviru programa Grundtvig.
Odločitev se je izkazala za pravilno.
V okviru projekta smo navezali kakovostne stike z LAS-om iz Litve, Romunije in Bolgarije. Spoznali smo, kako k
izobraževanju odraslih na podeželju
pristopajo v starih državah članicah
EU (Belgija, Italija) in kako v novih
(Romunija, Litva, Bolgarija). Ogledali
smo si več primerov dobrih praks
izkoriščanja razvojnih priložnosti in,
roko na srce, kar nekaj slabih praks,
ki jih nikakor ne bi želeli posnemati.
V okviru projekta je nastala brošura
primerov dobrih praks in smernice
za izobraževanje odraslih na podeželju. Poleg konkretnih rezultatov pa je
neprecenljivega pomena preverjena

Člani TURISTIČNEGA DRUŠTVA ILIRSKA BISTRICA organiziramo

1. razstavo jaslic na Bistriškem
Čas: 10. do 16. december 2010
Prizorišče razstave: Hodnikov mlin in pila.

VABIMO

oblikovalce in lastnike jaslic, velikih in majhnih, starih in novih, sodobnih,…
Jaslice bomo postavljali v četrtek, 9. decembra, od 14. ure dalje.
Razstava bo odprta do vključno 16. decembra 2010
Možnost: električni priključek (podaljške prinesete sami) • 1 nadstrešek
na pili v slučaju slabega vremena • možnost postavitve večjih jaslic na prostem.
Do 20. novembra 2010 pričakujemo vašo prijavo, pa tudi skupen ogled
prostora za postavitev jaslic.
info: turisticno.drustvo.il.b@gmail.com; tel: 031-585-602
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

mreža institucij in posameznikov
na ravni Evrope, s katerimi bomo v
prihodnje sodelovali na vsebinah, ki
bodo članom Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
pomagale pri nadaljnjem razvoju njihove dejavnosti.
Več o projektu si lahko preberete na
www.razvoj-podezelja.si in do konca
leta na spletni strani projekta http://
rural.europole.org/. Na omenjenih
povezavah so dostopna tudi vsa gradiva, ki so nastala v okviru projekta.
III Alenka Volk

OBVESTILO
Kmetijska svetovalna služba
Il.Bistrica sprejema prijave za
svetovanje iz navskrižne skladnosti.
Prejemniki neposrednih plačil so
dolžni izpolnjevati standarde:
1. varovanje okolja,
2. varovanje zdravja ljudi in
živali,
3. dobro počutje živali in
4. dobri kmetijski in okoljski
pogoji.
V primeru neizpolnjevanja standardov se znižajo vsa subvencijska izplačila.
Za prijave in informacije pokličite na Kmetijsko svetovalno
službo, tel. 71 00 261.
Kmetijska svetovalna služba

REGIJSKO OCENJEVANJE SADNIH ŽGANJ 2010
čič, za slivovec
Franc Jelušič,
Milan Martinčič in Družina
Klemen ter za
brinjevec Denis Iskra, Milan Martinčič,
Franc Kljun,
Drago Požrl in
Igor Šiškovič.
Srebrna priznanja
so
prejeli: za jabolčno žganje
Družina Klemen in Anton Biščak, za
hruškovo žganje Jože Mohorčič, za
slivovec Denis Iskra, Milan Martinčič, Franc Kljun in Igor Šiškovič, za
brinjevec Ivan Barbiš, Tomo Prelog,
Franc Jelušič in Milan Martinčič.
Bronasta priznanja so prejeli: za jabolčno žganje Angel Segulin, Tomo
Prelog in Sadjarska kmetija Morelj,
za hruškovo žganje Družina Klemen
in Jože Mohorčič, za slivovec pa Jože
Frank, Matjaž Miše, Zora Jenko, Družina Klemen, Anton Biščak, Sadjarska kmetija Morelj in Angel Segulin.

Društvo brkinskih sadjarjev je najboljšemu žganju v vsaki skupini namenilo nagrado. V skupini jabolčnih
in hruškovih žganj je bilo najvišje
ocenjeno jabolčno žganje Antona
Biščaka, med slivovci je dobil največ
točk slivovec Franca Jelušiča, med
brinjevci pa je bil najvišje ocenjen
brinjevec Draga Požrla.
Vsem sodelujočim želimo še naprej
uspešno delo. III Danijela Volk,
Kmetijska svetovalna služba

„ZLATI ŠTRUKLJI“ S TURISTIČNE KMETIJE IVANKOTOVI
V Kranjski Gori je od 12. do 14. oktobra 2010 potekal 57. gostinsko
turistični zbor, ki ga je organizirala
Turistično gostinska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije. Na tridnevni prireditvi je sodelovalo 562
tekmovalcev v petindvajsetih različnih disciplinah.
V kategoriji tekmovanja gospodinj
turističnih kmetij je sodelovala tudi
Valentina Malečkar, gospodinja Turistične kmetije Ivankotovi, Prem 65.
Tekmovanje je potekalo na odprtem
odru, kjer se je osem tekmovalk iz
cele Slovenije pomerilo v kuhanju
štrukljev. Tekmovalke so morale v
90 minutah pripraviti kvašene slane
in kvašene sladke štruklje s poljubnim nadevom, ter pripraviti mizo s
pogrinjkom za dve osebi. Vse to je
potekalo pred budnimi očmi strokovne komisije in radovednimi pogledi obiskovalcev.
Valentina je pripravila kvašene slane
skutne štruklje z meliso in kvašene

sladke orehove štruklje z jabolčno
čežano, ter jih na koncu servirala na
domiselno pripravljeni mizi.
Na tekmovalnem odru se je zelo dobro znašla in bila za svoje delo nagrajena z zlato medaljo za štruklje.
Nagrajeni štruklji potrjujejo, da je

Valentina odlična kuharica, zato velja poskusiti njene štruklje in tudi
ostale jedi, ki jih ponujajo na Turistični kmetiji Ivankotovi.
Nagrajenki iskrene čestitke in veliko
uspehov še naprej! III Mirjam Furlan, Kmetijska svetovalna služba
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

LAS Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom Il. Bistrica, LAS Krasa in Brkinov Sežana,
Društvo brkinskih sadjarjev in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
so v mesecu septembru organizirali
ocenjevanje sadnih žganj. Na ocenjevanje je prispelo 49 vzorcev sadnih žganja iz celotnega brkinskega
sadnega okoliša.
Vzorce je ocenjevala tričlanska
strokovna komisija iz Kmetijsko
gozdarskega zavoda Nova Gorica.
Ocenjevanje je potekalo po sistemu
na podlagi pravilnika, po katerem
ocenjujejo tudi na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju. Ocenjevali smo
čistost – 5 točk, aromo – 5 točk,
okus – 5 točk in harmoničnost – 5
točk. Ocenili smo 3 vzorce sadjevcev, 11 jabolčnih, 6 hruškovih žganj,
20 slivovcev in 9 brinjevcev. Rezultati ocenjevanja so zelo spodbudni,
saj je od 47 vzorcev sadnih žganj
prejelo priznanja kar 41 vzorcev.
Podeljenih je bilo 13 zlatih, 15 srebrnih in 13 bronastih priznanj.
Zlata priznanja so prejeli: za jabolčno žganje Anton Biščak in Jože
Mohorčič, za hruškovo žganje Sadjarska kmetija Morelj in Jože Mohor-
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DOBRODOŠLI PRI NAS - HARIJE V ZNAMENJU BUČ

Prireditev je spremljala razstava buč

V Harijah so tudi letos, že drugo leto
zapored, med 8. in 11. oktobrom
organizirali prireditev Dobrodošli
pri nas, bolj znano kot Bučjada.

odmevi i z naši h krajev

V petek in soboto, 8. in 9. oktobra,
so vaščani najprej zavihali rokave
in se lotili urejanja vasi, ki so jo
okrasili z bučami. V nedeljo pa so v
pravljično urejeno vas povabili obiskovalce, ki so si v vaškem domu
lahko ogledali tudi razstavo buč in
bučnih jedi, v sklopu lokalnega tekmovanja v okviru projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna pa so
najbolj prizadevnim vaščanom podelili tudi priznanja. Pripravili so tudi
bogat kulturni program, ki ga je povezovala Alenka Penko, sooblikovali
pa so ga Brštulin banda in Danica
Pardo z recitacijami, možaki z Velike
Bukovice, folklorna skupina Gradina,

14

Dobitnice priznanj, ki so zaslužne za urejeno okolje

KD Studenc iz Gornjega Zemona in
KD Grad iz Doljnega Zemona.
Najmlajši so uživali v čarovniški lepotilnici, kjer so se spreminjali v
čarovnice in strašila, ter ustvarjali
v kreativnih delavnicah na temo jeseni. Pridne gospodinje so v kotlih
pripravljale jedi iz buč, ki so jih obiskovalci z veseljem pokušali, dišalo
pa je tudi po kostanjih. Za zabavo je
poskrbel duo Pozdrav.
Prireditev, ki je potekala pod pokroviteljstvom Turistične zveze Slovenije in Občine Ilirska Bistrica, je
pripravilo KETŠD Alojzij Mihelčič
iz Harij, posvetili pa so jo spominu
na pokojnega Srečka Sanaborja. V
okviru prireditve so pripravili tudi
predavanje o raku, ki ga je vodila Jadranka Vrh-Jermančič, dr. med. III

Najmlajši so se zabavali v čarovniški
lepotilnici

TRADICIONALNI JESENSKI PIKNIK ČLANOV MOTO KLUBA
V lepem sobotnem popoldnevu,
16.10, smo se člani Moto kluba Bistrc posedli doma na svoja
vozila ter počasi prisopihali na Črne
njive,kjer smo se udeležili tradicionalnega jesenskega piknika. Žal
pa so hladne temperature odvrnile
popolno udeležbo motoristov starodobnikov.
Kot se spodobi za tako srečanje, ni
mankalo hrane in pijače. Svežega
zraka smo se naužili tako člani društva kot njihovi ožji družinski člani.
Skupaj smo občudovali zloščena
starodobna vozila, ki jih je jesensko
sonce napravilo še lepše. Poskrbeli
pa smo tudi za dovolj iger ter zaBISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

bave za naše najmlajše udeležence.
Ko je sonce zašlo za borovce, smo se
počasi poslovili ter obljubili, da to

srečanje ni bilo zadnje. III Za Moto
klub Bistrc - Darjo Krebelj

TOMAŽ PRIMC MED ELITO
SLOVENSKIH NATAKARJEV
Bistričani na marsikaterih področjih dosegamo zavidljive rezultate
in tudi Tomaž Primc je dokazal, da
sega v sam vrh slovenskega gostinstva. Na 57. Gostinsko turističnem
zboru, ki je od 12. do 14. oktobra
potekal v Kranjski Gori, je namreč
osvojil priznanje z zlato medaljo ter
se tako uvrstil med peščico najboljših natakarjev v državi.

že uveljavljeni in izkušeni gostinci, zato so bili študentje
res pravo presenečenje dogodka, sploh na slovesni gala
prireditvi, ko so prejeli pet
najprestižnejših
priznanj.
Kuharja sta osvojila bronasto medaljo, koordinator
med ekipama srebrno in oba
člana strežbe zlato medaljo.

Tako imenovano »Tekmovanje v
pripravi in postrežbi menija« je potekalo tri dni. V vsakem tekmovalnem dnevu so se predstavile štiri
ekipe, vsega skupaj je na priznanem
Gostinsko turističnem zboru sodelovalo dvanajst ekip. Tomaž Primc
je na tekmovanju zastopal ekipo
Višje strokovne šole – BIC Ljubljana.
Ljubljanski Biotehniški center je na
tekmovanju sodeloval prvič in ravno
ekipa petih mladih študentov, ki jo
je sestavljal tudi Bistričan, je bila po
mnenju vodstva šole tista primerna
in najbolj kakovostna za to krstno
predstavitev širši javnosti. Gre namreč za vseslovensko tekmovanje,
na katerem svoje znanje dokazujejo

“Zlati” Tomaž se svojega nastopa spominja tako: »Ekipa
BIC Ljubljana je pričela s
tekmovanjem v torek, 12.
oktobra, ob 13 uri. Nastop
sta odprla kuharja Rok Pervinšek in Gašper Omahen, s
strežno ekipo, ki sta jo sestavljala Roman Černe in Tomaž
Primc, ter koordinatorjem
med ekipama kuhinje in strežbe
Tinetom Golobom pa smo se jima
pridružili ob 14.30. V pripravljalnem
delu smo morali pripraviti mizo za
deset ljudi, kasneje so prišli gostje,
ki smo jih postregli z jedmi, ki so jih
pripravila naša kuharja. Skozi celotno tekmovanje nas je spremljala

Tomaž Primc se je uvrstil med
najboljše slovenske natakarje

tričlanska komisija, pri kateri smo
imeli na koncu tudi zagovor. Ob tej
priložnosti bi se vsekakor rad zahvalil gospodiču Gregorju Volku, ki nam
je veliko pomagal pri izvedbi tekmovanja. III Doris Komen

V času od 30. 9. do 3. 10. 2010 je Celje gostilo Evropsko razstavo
psov. Gre za dosedaj največji kinološki dogodek na območju Slovenije in predstavlja priznanje Kinološki zvezi Slovenije s strani mednarodne kinološke organizacije – FCI. Na razstavi so se predstavili
razstavljalci z več kot 15.000 psi iz 57 držav, dogodek pa si je ogledalo več kot 30.000 gledalcev iz Slovenije in tujine. Razstave se je
udeležila tudi članica našega Kinološkega društva Nadja Čebokli.
S psom Dallom, pasme hovawart, sta na specialni razstavi pasme
v razredu vmesnih psov (starost psov 15 – 24 mesecev), zasedla
odlično 3. mesto. Za doseženi rezultat ji v imenu Kinološkega društva iskreno čestitam. Glede na to, da sta dosegla takšen rezultat
že na njuni prvi razstavi, sem prepričan, da ju bomo še srečevali v
razstavnem ringu.
Kinološko društvo vabi na kinološko predavanje Silvie Trkman, ki
bo v torek 9.11.2010 ob 17:00 v večnamenskem prostoru na Jurčičevi 1 (stara glasbena šola). Silvia Trkman se že dalj časa ukvarja
z agilitiyem, je članica državne reprezentance, večkratna državna
prvakinja in dvakratna svetovna prvakinja. Med drugim je na svetovnem prvenstvu s svojima psičkama hkrati zasedla prvo in drugo
mesto in postala svetovna prvakinja in viceprvakinja v jumpingu.
Je inštruktorica v KD Ilirija Ljubljana in zagovornica šolanja brez
prisile. Vljudno vabljeni tako člani društva kot vsi ostali, ki vas za-

Nadja Čebokli s psom Dallom

nima delo s psi. III Marko Šenkinc, predsednik
KD Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

odmevi i z naši h krajev

USPEŠNA NA EVROPSKI
RAZSTAVI PSOV
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BRINJEVKA 2010
Bilo je enkrat letos spomladi, ko sem s folklorno skupino
Gradina prisostvoval snemanju oddaje Prijatelji, ostanimo prijatelji v Pivki. Sicer jaz nisem plesal, kajti za te
reči res nisem bil nadarjen niti še v prejšnjem tisočletju,
ko sem bil še mlad in v »resni zvezi« zaljubljen, ter zato
primoran to početi vsaj enkrat vsake »kvatre« …
Tam sem takrat samo pridno sedel na tribuni in gledal
naše plesalce ter poslušal ansamble, ki so »špilali« poskočne viže. Po koncu prireditve smo šli skupaj proti
domu ter se spotoma ustavili na kavi (oziroma na pivu,
kar je kdo želel). Predsednica FS Gradina, gospa Mira, mi
je tedaj rekla: »Vrh, a ne bi ti napisal en »fanj komad« za
mojo vnukinjo Aliteo, ker zelo rada poje?« Najprej sem
mislil, da se vsi hecajo, a so mi potem razložili, da se pripravlja nov festival otroške popevke jeseni v Sežani – Brinjevka. Nikoli v svoji karieri še nisem pisal pesmi za take
mlade in nedolžne punčke, a glede na moj blag in mili
karakter se mi je tedaj zazdelo, da bi tudi to morda šlo.
»Eno uro časa imaš, da napišeš »dober komad«,« mi je
na izhodu iz gostilne rekel poglavar družine. Hm, a kaj naj
bi človek napisal primernega 11-letni punčki, ki je komaj
lani dobila bratca? Tuhtal sem in tuhtal, ter tam na koncu
Šembij, tam, kjer običajno le župnik in policaji delajo biznis, že oblikoval osnutek …. Vse besedilo je bilo kasneje
napisano prej kot v uri …
Gospod Dragan Kikovič je na besedilo napravil odlično
melodijo, Alitea je pa pesem res lepo (s pomočjo Maje
Porta, ki je dan prej zmagala v Bovcu) vadila in na festivalu suvereno zapela.
Odločitve strokovne komisije po tem ne bom komentiral,
ker sem že predolgo v tem »štosu«, da bi bilo še kaj nejasno. Kljub temu da ni bilo nobene konkretne nagrade, so
čestitke deževale iz vseh strani in solzice sreče tekle v potokih. Pa vendar je Alitea pravo nagrado dobila šele čez
teden dni, ko je prispelo povabilo na mednarodni festival
otroške popevke v Prištino …
No, srčno upam da bo to še ena lepa pravljica, za katero
sem jaz napisal uvod in prve takte! Alitea, srečno! III mv

Maja Porta, Alitea Širca in Matjaž Vrh (foto: Stojan Spetič)

NOVI ČASI
Lepo mi je bilo pred leti, ko trije smo pri nas bili,
edina glavna »na tapeti« sem jaz bila vse dolge dni.
Ko teta k nam prišla je včasih, mi prinesla kup dobrot,
le jaz dobila sem darila, še sladoled in njen kompot.
Potem naenkrat novi časi, je v naši hiši zdaj tako,
da štorklja bratca je prinesla, jaz včasih jezna sem na njo.
Zdaj nisem več ta prva dama,
zdaj svet v nasprotno smer hiti.
Le kje je zdaj ta moja mama, ob meni nič se ne mudi!
Zdaj nisem več ta prva dama, ko bratec v kotu zakriči.
Vse dolge ure jaz sem sama, tako se s časom pač zgodi!
Morda pa bolje bo čez leta, ko malo zraste, dozori,
takrat prijatelja objeta šla bova skupaj v šolske dni …

odmevi iz naših krajev

KERGLCI IZPOD AHCA NAVDUŠILI V POSTOJNI
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V petek, 15. 10. 2010, so Kerglci izpod
Ahca nastopili na kulturni prireditvi
ob zaključku tekmovanja in podelitvi
nagrad za najbolj urejene in seveda
s cvetjem obdane hiše v občini Postojna.
V Postojni so se fantje letos, na povabilo občinske uprave, predstavili že
drugič in s svojim nastopom navdušili
občinstvo v tamkajšnjem kulturnem
domu. Dolgi aplavzi, celo med izvajanjem skladb, ki je edinstveno samo
njim, so potrdili, da delajo dobro in da
se zelo resno pripravljajo za gostovanje v daljni Avstraliji, kamor odpotujejo v decembru.
Za izjavo po nastopu je poskrbel novi
član skupine Aleksander Moran: »Ne
morem verjeti, da smo po zaključku
morali še enkrat na oder in zaigrati še
dodatno skladbo, hvala postojnskemu
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

Foto: Fotoatelje Cirman – Murovec
občinstvu za topel sprejem, še bomo
prišli, če boste to le hoteli«. Prva priložnost za ponovno dokazovanje bo
prav kmalu, saj so Kerglce na svojo
letno prireditev povabili člani folklorne skupine Torbarji, ki se bo zgo-

dila v novembru. »Bomo videli, koliko
bo časa«, je na povabilo odgovoril
harmonikaš Bojan, a ga je še v istem
trenutku popravil Zlatan: »Zagotovo
pridemo, samo dovolj zgodaj nam javite termin!« III Z. K.

V soboto, 16. oktobra 2010, se je na
vojaškem strelišču Bač med streljanjem Slovenske vojske zanetilo več
manjših požarov, ki pa so se zaradi
ugodnih vremenskih razmer in močnega severozahodnega vetra pričeli
hitro širiti. Gasilska požarna straža je
takoj ocenila situacijo in nemudoma
alarmirala dodatne sile v Gasilski
zvezi Ilirska Bistrica. Zaradi močnega
širjenja požara so na pomoč poklicali vsa gasilska društva v občini in
nemudoma vzpostavili operativni
štab za vodenje velikih intervencij na ravni GZ Ilirska Bistrica. Na
pomoč so poklicali tudi helikopter
Slovenske vojske in dodatne sile iz
sosednjih gasilskih društev ter enote
občinske civilne zaščite.
To je scenarij, po katerem se je v soboto odvijala gasilska vaja »Požar v
naravi 2010«. Večmesečno načrtovanje vaje je tako iz elaborata prešlo
v realnost. Namen vaje je bil preve-

riti organiziranost, usposobljenost in delovanje operativnega
štaba in gasilskih enot GZ Ilirska
Bistrica ter preizkusiti njihovo
sodelovanje z drugimi službami
in enotami, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja.
Vaja se je pričela v jutranjih
urah z nastopom domače enote
in se nato razširila na štiri sek-

torje delovanja gasilskih enot. Vsa koordinacija je potekala preko operativnega
štaba, v katerem se je preizkusilo načrtovanje, vodenje, delovanje alarmiranja
in radijskih zvez, sprejem in razporejanje enot ter delovanje administracije in
logistike. Zaradi nedostopnosti terena
je na vaji pri gašenju sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, kar je vajo še
dodatno otežilo, saj je za seboj potegnilo kar nekaj načrtovanja in logistične
podpore. Toda organizatorji vaje so požar uspešno pogasili in uspeli rešiti vse
in celo še več, saj je na vaji prišlo tudi do
nepričakovane situacije, ki je v operativnem štabu dodobra segrela ozračje. Vse
gasilske enote so na terenu preizkušale
taktične nastope skupin v požarnih sektorjih, medsebojno komunikacijo, komunikacijo s štabom, lociranje in prihod na
požar ob uporabi zemljevidov ter sodelovanje s helikopterjem.
Na 800 hektarih, kolikor je približna površina vojaškega poligona, se je tako zvrstilo skoraj sto gasilcev s 16 vozili, ekipa z
vozilom nujne medicinske pomoči, ekipa
prve pomoči CZ Ilirska Bistrica, gorski
reševalci, policija, helikopter Slovenske
vojske, 25 gasilcev v operativnem štabu
ter vabljeni gostje. Vaja, ki je trajala dobre štiri ure, je uspela v vseh načrtovanih
segmentih, kasnejša podrobna analiza
pa bo pokazala morebitne potrebne
spremembe in dopolnitve delovanja ter
seveda dobre strani že obstoječih postopkov.
Ob koncu naj opomnimo, da je bila
vaja le ena izmed dejavnosti v mesecu
požarne varnosti, saj je bila vodilna tematika letošnjega oktobra »Mladi in
požarna varnost«, s katero smo skušali
opozoriti najmlajše, da ogenj ni igrača.
V šolah in vrtcih so tako izobesili plakate
na to temo in otrokom razdelili pobarvanke z barvicami, gasilska društva pa
so po šolah izvajala razne preventivne
aktivnosti. III Erik Delost
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

odmevi iz naših krajev

Gasilska vaja »Požar v naravi 2010«

17

SREČANJE S SVOJCI V DOMU STAREJŠIH
OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

odmevi iz naših krajev

Oktober je čas, ko se zberemo pred
Domom starejših občanov Ilirska Bistrica, da bi se poveselili s svojimi
najdražjimi. In tudi letos je bilo tako!
9. oktober je bil dan, namenjen tistim, ki so DSO vzeli za svoj drugi
dom, in tistim, ki svoje sorodnike,
prijatelje in sosede obiskujejo in jim
dajejo moč in pogum, da se spopadajo z vsakdanjikom in optimistično
zrejo naprej.
DSO Ilirska Bistrica je bil ustanovljen
leta 1991 in šteje častitljivih 19 let!
Prav toliko let svojega življenja pa
je domu posvetila tudi bivša direktorica ga. Marija Šlenc Zver, ki je s
trdim delom in močno voljo soustvarjala zgodovino te ustanove.
DSO je danes sinonim za kakovostno
oskrbo na visoki ravni, ki bistveno
izboljšuje kakovost življenja starejših ljudi. 1. oktobra pa je direktorica ga. Marija Šlenc Zver odšla v
zasluženi pokoj in mesto direktorice
je zasedla ga. Miranda Vrh. Tako
smo letos imeli kar dve slovesni
govornici. Ga. Marija Šlenc Zver se
je lepo zahvalila vsem zaposlenim
za sodelovanje in za vse, kar smo
lepega in dobrega naredili skupaj.
Slovo je bilo prelepo in nepozabno,
zato »z lepimi občutki odhajam iz te
hiše, zadovoljna z vestnim in dobro
opravljenim delom, in lahko rečem,
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da sem izpolnila svoje poslanstvo«.
Ga. Miranda Vrh je izrazila svoje zadovoljstvo nad kakovostjo domske
oskrbe in poudarila, da se moramo
tudi v bodoče posvetiti ohranitvi
doseženih standardov. »Moja vrata
so široko odprta za vse, tako za stanovalce, svojce kot tudi sodelavce;
želim si vaših predlogov, pripomb in
ponudb. Pripomb pa ne bom jemala
kot kritik ampak kot konstruktivne
spodbude za nadaljnje delo, saj sem
prepričana, da imamo vsi isti cilj, tj.
izvajati dejavnost tako, da bo v zadovoljstvo stanovalcem, svojcem in
nam, zaposlenim,« je zaključila di-

rektorica.
Sledil je zabavno-kulturni program,
ki so ga pripravili stanovalci. Občinstvo je navdušil šaljiv skeč pod mentorstvom Katje Prosen Boštjančič z
naslovom Janezek na sodišču. Vloga
pojočega Janezka je bila pisana na
kožo ge. Mileni Krebelj. Zaplesali
so nam učenci iz Folklorne skupine OŠ Podgora, ga. Vojka Pirih in
njena vnukinja Doris pa sta zaigrali
na harmoniko. Druženje je popestril ansambel Lojze Bajc s prijatelji.
Ga. Sonja Kos nas je presenetila z
izvedbo skladbe Lojzeta Slaka z naslovom Triglav in lepimi blazinicami
za stole, ki jih je izdelovala
v času poletnih počitnic. V
dvorani doma smo pripravili razstavo izdelkov, ki so
jih naredili tudi ostali stanovalci.
Naši stanovalci so svoje talente razkrili tudi v glasilu
Naš dom, kjer si lahko preberete, kaj vse počnejo v
prostem času in kako jim pri
tem pomagamo zaposleni
ter zunanji sodelavci. Strokovno osebje je prispevalo
še vrsto člankov, ki zajemajo
širok spekter tematskih sklopov o življenju starostnikov.
Naše druženje se je hitro
zaključilo in sklenili smo, da
se še v večjem številu zberemo tudi naslednje leto,
ko bomo obeležili okroglo,
že dvajseto obletnico Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica. III Tjaša Kaluža

št. 71 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
29.10.2010
31.12.2008

POROČILO O IZIDU LOKALNIH
VOLITEV 2010
v Občini Ilirska Bistrica
A.
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na
svoji 10. seji dne 13.10.2010, na podlagi zapisnikov volilnih
odborov pri ugotavljanju izidov glasovanj za volitve župana,
občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, zapisnikov
o predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti na lokalnih
volitvah ter zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri
ugotavljanju končnega izida lokalnih volitev 2010, ugotovila
končne uradne izide glasovanja na lokalnih volitvah 2010, ki
so bile 10. oktobra 2010 in sestavila naslednje poročilo.

II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilne imenike na območju občine je vpisanih 11945
volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval noben volivec.
c) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 11945

4.

VOJKO TOMŠIČ
predlagatelj: MARJETKA ŠTEMBERGAR
IN SKUPINA VOLILCEV

560

8.89

5.

IGOR BATISTA
predlagatelj: LDS - LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

555

8.81

6.

DUŠAN GRBEC
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

480

7.62

7.

MILENA URH
predlagatelj: ALEKSANDER URH IN
SKUPINA VOLIVCEV

280

4.45

8.

ROBERT ŠIRCELJ
predlagatelj: OO - NSI - NOVA
SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, ILIRSKA BISTRICA

217

3.45

II.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov.
To sta:
1.
2.

   Kandidat
  ANTON ŠENKINC
  EMIL ROJC

2. Glasovalo je:
a) po volilnih imenikih 6498 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval noben volivec.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 6498
3. Udeležba na lokalnih volitvah je bila 54,40%.

Drugi krog volitev za župana v skladu s tretjim odstavkom
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Ur. l. RS, št.
94/2007, 45/2008) razpiše Državna volilna komisija.

B. VOLITVE ŽUPANA
I. 1. Na volitvah župana je od 11945 volivcev po volilnih
imenikih glasovalo 6498 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Po pošti je glasovalo 7 volivcev.
4. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6494.
5. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih 197 glasovnic.
6. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

I. 1. Na volitvah v občinski svet je od 11945 volivcev glasovalo po volilnih imenikih 6497 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Po pošti je glasovalo 7 volivcev.
4. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6491.
5. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivcev, je bilo skupaj neveljavnih 320 glasovnic.
6. Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1.

ANTON ŠENKINC
predlagatelj: ANTON ŠENKINC IN
SKUPINA VOLIVCEV

2107

33.46

2.

EMIL ROJC
1163
predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI,
OO ILIRSKA BISTRICA

18.47

ROK JENKO
predlagatelj: SLOVENSKA UNIJA - ZBOR
ČLANOV

14.85

3.

935

C. VOLITVE V OBČINSKI SVET

Ime liste

Št. glasov % glasov

1.

LISTA VOJKA TOMŠIČA

415

6.73

2.

LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

429

6.95

3.

ZARES - NOVA POLITIKA

228

3.69

4.

MLADI FORUM »ŠAJETA«

442

7.16

5.

SMS-ZELENI, STRANKA MLADIH - ZELENI
EVROPE

97

1.57

6.

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

675

10.94
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7.

Lista za Kočanijo

150

2.43

8.

NEODVISNA LISTA - SKUPAJ NAPREJ

552

8.95

9.

LISTA NEODVISNIH OBČANOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

638

10.34

10.

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

740

11.99

11.

ZVEZA ZA PRIMORSKO-OBČINSKI ODBOR
ILIRSKA BISTRICA

247

4.00

12.

SOS za Bistrc

190

3.08

13.

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

689

11.17

14.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS

201

3.26

15.

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

136

2.20

16.

»Dolina vjlke uode« Kočanija - kultura

57

0.92

17.

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

285

4.62

7. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 23
Lista: 1 - LISTA VOJKA TOMŠIČA
Skupno št. glasov:415 % glasov: 6.73% Št. izvoljenih:2
Zap.št.

   Kandidat

1.

  VOJKO TOMŠIČ

Izvoljen

2.

  SEBASTIJAN FERLEŽ

Izvoljen

Lista: 8 - NEODVISNA LISTA - SKUPAJ NAPREJ
Skupno št. glasov:552 % glasov: 8.95% Št. izvoljenih:2
   Kandidat
1.

  PRIMOŽ ROJC

Izvoljen

2.

  ZDRAVKO KIRN

Izvoljen

Lista: 9 - LISTA NEODVISNIH OBČANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupno št. glasov:638 % glasov: 10.34% Št. izvoljenih:3
   Kandidat
1.

  ANTON ŠENKINC

Izvoljen

2.

  VOJKO MIHELJ

Izvoljen

3.

  TJAŠA LOGAR VRH

Izvoljen

Lista: 10 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov:740 % glasov: 11.99% Št. izvoljenih:3
   Kandidat
1.

  DUŠAN GRBEC

Izvoljen

2.

  ROBERT UJČIČ

Izvoljen

3.

  BARBARA KOGOVŠEK

Izvoljen

Lista: 11 - ZVEZA ZA PRIMORSKO-OBČINSKI ODBOR IL. BISTRICA
Skupno št. glasov:247 % glasov: 4.00% Št. izvoljenih:1
   Kandidat

Lista: 2 - LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov:429 % glasov: 6.95% Št. izvoljenih:2

1.

  ALOJZ BUBNIČ

Izvoljen

Lista: 13 - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov:689 % glasov: 11.17% Št. izvoljenih:3

   Kandidat

   Kandidat

1.

  ANTON FRANK

Izvoljen

1.

  SONJA KOREN ČELIGOJ

Izvoljen

2.

  IGOR BATISTA

Izvoljen

2.

  IVAN SIMČIČ

Izvoljen

3.

  DANICA NOVAK JURAČ

Izvoljen

Lista: 3 - ZARES - NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov:228 % glasov: 3.69% Št. izvoljenih:1
   Kandidat
1.

  JERICA STRLE

Lista: 17 - SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov:285 % glasov: 4.62% Št. izvoljenih:1

Izvoljen

Lista: 4 - MLADI FORUM »ŠAJETA«
Skupno št. glasov:442 % glasov: 7.16% Št. izvoljenih:2
   Kandidat
1.

  ROK JENKO

Izvoljen

2.

  IVO TIJAN

Izvoljen

Lista: 6 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov:675 % glasov: 10.94% Št. izvoljenih:3

   Kandidat
1.

  RUDOLF CELIN

Izvoljen

Č. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Seznam krajevnih skupnosti, volilnih enot, kandidatov in
število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat ter kateri
kandidati so izvoljeni, je v prilogi in se ga objavi na oglasni
deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.

   Kandidat

D.

1.

  EMIL ROJC

Izvoljen

2.

  VLADO HRVATIN

Izvoljen

3.

  ZORA ANUŠA BALAZS

Izvoljen

1. Občinska volilna komisija ni ugotovila nobenih posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Številka: 041-19/2010
Datum: 13.10.2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Vida Gardelin univ. dipl. prav.
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REZULTATI VOLITEV V SVETE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Hrušica VOLILNA ENOTA 01

(izvoljeni kandidati so obarvani)
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dolnji Zemon VOLILNA ENOTA 01
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

PETER BAŠA

Primož Rojc in skupina
volivcev

185

2.

JANA MARTINČIČ

Janez Škrlj In Skupina
Volivcev

171

VALTER SEDMAK

Janez Rojc In Skupina
Volivcev

136

ANTON BAŠA

Janez Škrlj In Skupina
Volivcev

119

TOMAŽ RIBIČ

Janez Škrlj In Skupina
Volivcev

92

3.
4.
5.

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dolnji Zemon VOLILNA ENOTA 02
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

BOJAN DJAK

Drago Jožef Vrh In
Skupina Volivcev

DEJAN JAGODNIK

Jožef Brožič In Skupina
Volivcev

2.

Št.
glasov
46
37

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Harije VOLILNA ENOTA 01
Kandidat

1.

Smrdelj In
MIRJAM BOŠTJANČIČ Anita
Skupina Volivcev

2.

GVERINO TURCO

Turco Gverino In
Skupina Volivcev

63

MIRKO MRŠNIK

Anita Smrdelj In
Skupina Volivcev

62

4.

DENIS HRVATIN

Turco Gverino In
Skupina Volivcev

48

5.

ROBERT HRVATIN

Turco Gverino In
Skupina Volivcev

47

6.

DEJAN SMRDELJ

Anita Smrdelj In
Skupina Volivcev

35

7.

ALOJZ GOMBAČ

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP - OO
Ilirska Bistrica

33

3.

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Mesto

79

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Harije VOLILNA ENOTA 03
Mesto
1.
2.

Št.
glasov

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

MITJA MOŽINA

Mitja Možina In
Skupina Volivcev

22

DUŠAN GOMBAČ

Zdenko Jursinovič In
Skupina Volivcev

22

Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Mirko Boštjančič

Denis Tomažič In
Skupina Volivcev

92

2.

DEJAN MEZGEC

Denis Tomažič In
Skupina Volivcev

85

3.

Suzana GOMBAČ

Denis Tomažič In
Skupina Volivcev

83

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 01
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

DORA KALČIČ

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

173

2.

MILENKO OBLAK

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

133

3.

VITOMIR DEKLEVA

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

124

4.

Urh In
BORISLAV ZEJNULOVIĆ Aleksander
Skupina Volivcev

60

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 02
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

JANEZ LIČAN

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

91

2.

ALEŠ ŠTEMAC

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

73

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 03
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ZORKO ŠABEC

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

103

2.

ZORKO ŠAJN

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

96

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 04
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

SAŠA BATISTA

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

84

2.

TOMISLAV BALAJIČ

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

80

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 05
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

MILENA URH

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

105

2.

MILOJKA PRIMC

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

101
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Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ROBERT IN SKUPINA
VLADIMIR DIMNIK LIČAN
VOLIVCEV

2.

VOJKO URBANČIČ

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Knežak VOLILNA ENOTA 01

Št.
glasov

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

90

1.

MATEJ TOMŠIČ

Anton Delost In Skupina
Volivcev

191

41

2.

ANDREJ ŠKRLJ

Matija Tomšič In Skupina
Volivcev

188

3.

BOŠTJAN DELOST

Bernard Adam In
Skupina Volivcev

178

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 07
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

PETER ŠKRLJ

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

109

2.

MARJAN BENC

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

32

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 08
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ROBERT UJČIČ

LIČAN ROBERT IN
SKUPINA VOLIVCEV

58

2.

BOGDAN CETIN

Aleksander Urh In
Skupina Volivcev

32

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ilirska Bistrica VOLILNA ENOTA 09
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

MIRJAM
FRANCETIČ

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

156

2.

JANEZ KIRN

LIČAN ROBERT IN SKUPINA
VOLIVCEV

155

3.

DIANA RENKO

ZZP - ZVEZA ZA
PRIMORSKO-ZZP

131

4.

Urh In
RUDOLF VALENČIČ Aleksander
Skupina Volivcev

93

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Jasen VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Knežak VOLILNA ENOTA 02
Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

NEVIO PROSEN

Anton Delost In Skupina
Volivcev

58

2.

MATIJA TOMŠIČ

Anton Delost In Skupina
Volivcev

52

3.

SONJA BUDAL

Anton Delost In Skupina
Volivcev

49

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Knežak VOLILNA ENOTA 03
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

TANJA BLAŽEK

Matija Tomšič In Skupina
Volivcev

180

2.

MARKO KIRN

Matija Tomšič In Skupina
Volivcev

175

3.

Tomšič In Skupina
KRISTJAN TOMŠIČ Matija
Volivcev

169

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Koseze VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

JANKO JAGODNIK

Jernej Pugelj In Skupina
Volivcev

124

2.

DANILO PUGELJ

Gregor Pugelj In Skupina
Volivcev

83

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Koseze VOLILNA ENOTA 02

1.

SEBASTIJAN
FERLEŽ

Matjaž Kreševič In
Skupina Volivcev

2.

JANKO BAŠA

Dijana Dovgan In Skupina
Volivcev

93

1.

MARJAN
MIKULETIČ

Vinko Božič In Skupina
Volivcev

59

3.

PRIMOŽ ŠESTAN

Janko Ferlež In Skupina
Volivcev

57

2.

ALEŠ BATISTA

Anka Mikuletič In Zbor
Občanov

59

121

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Jelšane VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

DENIS ČEKADA
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Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Koseze VOLILNA ENOTA 03
Št.
glasov
57

Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

MIRKO GRLJ

Baša Lado In Zbor
Občanov

83

2.

MARIJAN
BOŠTJANČIČ

Muha Andrej In Zbor
Občanov

77
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Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kuteževo VOLILNA ENOTA 01

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podgrad VOLILNA ENOTA 03

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

RUDOLF CELIN

Rudolf Celin In Skupina
Volivcev

2.

MAJDA CELIN

3.

Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

117

1.

VALTER BARBA

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

16

Rudolf Celin In Skupina
Volivcev

109

2.

- SLOVENSKA LJUDSKA
SILVESTRA BARBA SLS
STRANKA

15

Celin In Skupina
STANISLAV PROSEN Rudolf
Volivcev

106

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kuteževo VOLILNA ENOTA 02

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Pregarje VOLILNA ENOTA 01
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

DENIS KASTELIC

Alojz Bubnič In Lista
Volivcev

77

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

IGOR ŠTEFANČIČ

Adrijana Grlj In Lista
Volivcev

64

2.

ALICA SURINA

Alojz Bubnič In Lista
Volivcev

77

2.

SIMON PROSEN

Darja Jaksetič In Lista
Volivcev

45

3.

ELVIS ZADNIK

Alojz Bubnič In Lista
Volivcev

77

3.

TATJANA UDOVIČ

Sebastijan Udovič In
Skupina Volivcev

23

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Novokračine VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

DAMIR
ŠTEMBERGER

Aleš Rutar In Skupina
Volivcev

73

2.

MIRJANA SIMČIČ

Aleš Rutar In Skupina
Volivcev

72

3.

JERNEJ
ŠTEMBERGER

Aleš Rutar In Skupina
Volivcev

72

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Novokračine VOLILNA ENOTA 02
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

NEVIO FIDEL

Milan Uljan In Lista
Volivcev

42

IVAN ISKRA

Ivan Simčič In Skupina
Volivcev

32

2.

Ime liste/predlagatelja

1.

Aleš Rutar In Skupina
Volivcev

ALEŠ RUTAR

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Joško Mahne In Lista
Volivcev

BRANCO FRANK

Št.
glasov
26

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Pregarje VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Ivan Tomažič In Zbor
Članov Vasi Gabrk

JADRAN FRANK

Št.
glasov
17

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Pregarje VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat

1.

MIRKO
KONESTABO

Ime liste/predlagatelja

Alojz Bubnič In Lista
Volivcev

Št.
glasov
15

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Pregarje VOLILNA ENOTA 05

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Novokračine VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Pregarje VOLILNA ENOTA 02

Št.
glasov
5

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

JOŽE LUDVIK

Alojz Bubnič In Lista
Volivcev

Št.
glasov
15

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Prem VOLILNA ENOTA 02

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podgrad VOLILNA ENOTA 02
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ROMAN JELENIČ

Aleš Kresevič In
Skupina Volivcev

54

2.

MIRKA STUPAR

Aleš Kresevič In
Skupina Volivcev

45

Št.
glasov

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

MARJAN
KOVAČIČ

Dejan Mršnik In Skupina
Volivcev

27

2.

TOMAŽ MRŠNIK

Dejan Mršnik In Skupina
Volivcev

18

3.

NEDA GRLJ

Dejan Mršnik In Skupina
Volivcev

6
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Rezultati volitev v krajevno skupnost - Prem VOLILNA ENOTA 03

2.
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

JOŽEF FRANK

Marijan Tomažič In Skupina
Volivcev

JADRAN KIRN

Marijan Tomažič In
Skupina Volivcev

34

3.

JANJA IVANČIČ

Marijan Tomažič In
Skupina Volivcev

29

4.

Frank In Skupina
BORUT MIHAČIČ Aleš
Volivcev

2.

37

Ime liste/predlagatelja

Suzana Janežič In Skupina
Volivcev

Suzana Janežič In Skupina
Volivcev

1.

FELIKS
PETERNELJ

Ime liste/predlagatelja

Boris Bubnič In Skupina
Volivcev

Št.
glasov

1.

VLADIMIR
ŽNIDARŠIČ

Ime liste/predlagatelja

Alojz Kastelic In Skupina
Volivcev

14

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Anton Šenkinc In Skupina
Volivcev

91

3.

DANILO
ŠENKINC

Anton Šenkinc In Skupina
Volivcev

82

4.

Dovgan In Skupina
IZIDOR DOVGAN Izidor
Volivcev

62

5.

SIMON PENKO

Izidor Dovgan In Skupina
Volivcev

50

6.

ANA PRIMC

Izidor Dovgan In Skupina
Volivcev

43

Št.
glasov
6

Št.
glasov
34

Št.
glasov

2.

TEA GUSTINČIČ

Ks Rečica In Zbor Krajanov
Vasi Zarečica

45

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Starod VOLILNA ENOTA 01
Št.
glasov

1.

DOLORES
HRVATIN

Primc Aleksander In
Skupina Volivcev

27

2.

IVAN ŠUŠTAR

Primc Aleksander In
Skupina Volivcev

25

91

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Šembije VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Jana Logar In Skupina
Volivcev

JANA LOGAR

Št.
glasov
17

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Topolc VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

1.

MARTINA
ŽNIDARŠIČ

Martina Žnidaršič In
Skupina Volivcev

31

2.

ANTON SKOK

Martina Žnidaršič In
Skupina Volivcev

29

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Vrbovo VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Dušan Grbec In Skupina
Volivcev

JOŽE JENKO

Št.
glasov
125

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Vrbovo OLILNA ENOTA 03

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Starod VOLILNA ENOTA 02
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Kristjan Jagodnik In
Skupina Volivcev

ANICA ŽLOGAR

53

JADRAN GRLJ

JOŽE STOPAR

2.

Ks Rečica In Zbor Krajanov
Vasi Zarečica

1.

2.

28

IGOR BATISTA

Primc Aleksander In
Skupina Volivcev

14

Šenkinc In Skupina
ANTON ŠENKINC Anton
Volivcev

1.

Ime liste/predlagatelja

Aleksander In
MIRKO MALJEVAC Primc
Skupina Volivcev

1.

Ime liste/predlagatelja

Mesto Kandidat

1.

35

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Kandidat

Kandidat

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Rečica VOLILNA ENOTA 05

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Mesto

Mesto

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Rečica VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat

10

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Šembije VOLILNA ENOTA 01

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Rečica VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat

Robert Šiško In Skupina
Volivcev

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Starod VOLILNA ENOTA 03

28

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Rečica VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat
HELENA KIRN
1.
BATISTA
ALEKSANDER
2.
JANEŽIČ

BORIS STOPAR

Št.
glasov
12

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

Marjan Grbec In Skupina
Volivcev

MIRKO JENKO

Št.
glasov
68
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Rezultati volitev v krajevno skupnost - Zabiče VOLILNA ENOTA 01

SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 11942 (b1 + b2)
GLASOVALO JE: 5847 VOLIVCEV
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ALOJZ RUTAR

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

65

2.

MARIJAN ŽELE

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

61

3.

LJUBICA ULJAN

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

56

Rezultati volitev v krajevno skupnost - Zabiče VOLILNA ENOTA 02
Št.
glasov

Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

TADEJ LIČAN

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

84

2.

Jožica PEROVIČ
BOŠTJANČIČ

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

83

DAVID POKLAR

Ljubica Uljan In Skupina
Volivcev

70

3.

Ilirska Bistrica, 13.10.2010
Predsednica občinske volilne komisije
Vida Gardelin, univ. dipl. prav.

POROČILO
o izidu glasovanja v drugem
krogu rednih volitev župana,
in o izidu naknadnih volitev v
svete krajevnih skupnosti,
ki so bile 24. oktobra 2010,
v Občini Ilirska Bistrica
Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na svoji
12. seji dne 25.10.2010, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja drugega kroga volitev
župana in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov
glasovanja naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti, zapisnika o predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti ter
zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju
končnega izida lokalnih volitev 2010, ugotovila končne uradne izide glasovanja za župana in volitev v svete krajevnih
skupnosti, ki so bile 24. oktobra 2010 ter sestavila naslednje
poročilo.

B. Za volitve župana je bilo
ODDANIH GLASOVNIC: 5847
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 91
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
št. glasov
EMIL ROJC
3086
ANTON ŠENKINC
2670
SKUPAJ: 5756 veljavnih glasov (100 %)
(Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi =
število oddanih glasovnic.)
Ugotovi se, da je večino veljavnih glasov prejel Emil Rojc.
Za župana Občine Ilirska Bistrica je izvoljen Emil Rojc.

C. NAKNADNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNE SKUPNOSTI,
ki so potekale skupaj z drugim krogom volitev za
župana
Iz seznama krajevnih skupnosti, volilnih enot in kandidatov je razvidno število glasov, ki jih je pridobil posamezen
kandidat ter kateri kandidati so izvoljeni.
Priloga: Rezultati volitev v krajevne skupnosti je sestavni
del tega poročila.
Č. Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri
ugotavljanju volilnega izida.
Številka: 041-21/2010
Datum: 25.10.2010
Predsednica občinske volilne komisije
Vida Gardelin, univ. dipl. prav.

A. Občinska volilna komisija je ugotovila:
b. 1. V splošne volilne imenike za območje Občine Ilirska
Bistrica je bilo vpisanih 11938 volivcev.
b. 2. S potrdilom so glasovali 4 volivci.
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Skupni rezultat glasovanja (po št.
glasov - za naknadne volitve v KS)

Zap.št. Kandidat, predlagatelj
3

IVAN CEGLAR, Roman Brozina In
Skupina Volivcev

97

74.05

2

ROBERT ŠLOSAR, Majda Udovič In
Skupina Volivcev

72

54.96

1

VALTER SAFTIČ, Ana Marija Saftič
In Skupina Volivcev

52

39.69

(izvoljeni kandidati so obarvani)

BITNJA - VOLILNA ENOTA 01- Dolnja Bitnja
oddanih gl.: 64, neveljavnih gl.: 5, veljavnih gl.: 59
Zap.št. Kandidat, predlagatelj
1

BRANKO VIČIČ, Branko Vičič in
Skupina Volivcev

Št. glasov % glasov
59

Zap.št. Kandidat, predlagatelj
1

MARIJAN FRANK, Marijan Frank In
Skupina Volivcev

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov % glasov
39

1

MARJAN ZADNIK, Marjan Zadnik
In Skupina Volivcev

1

JANKO KASTELIC, Janko Kastelic In
Skupina Volivcev

1

DAVID ŠABEC, David Šabec In
Skupina Volivcev

100.00

31

Št. glasov % glasov
47

85.45

1

MARJAN URH, Friderika Urh in
Skupina Volivcev

41

74.55

2

NATAŠA TONC, Tina Tonc in
Skupina Volivcev

6

10.91

Št. glasov % glasov
4

1

Št. glasov % glasov

RIHARD MEŽNAR, Aleksander
Mežnar In Skupina Volivcev

11

100.00

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov % glasov

3

ZDRAVKO KREBELJ, Ivan Počkaj In
Skupina Volivcev

33

86.84

2

INES KREBELJ, Ivan Počkaj In
Skupina Volivcev

31

81.58

1

IVAN POČKAJ, Ivan Počkaj In
Skupina Volivcev

30

78.95

PODGRAD - VOLILNA ENOTA 01
oddanih gl.: 217, neveljavnih gl.: 11, veljavnih gl.: 206
Št. glasov % glasov

1

MATEJA ROLIH, Sandra Šepič In
Skupina Volivcev

174

84.47

3

ŠTEFAN BARBA, Sandra Šepič In
Skupina Volivcev

142

68.93

2

DANIEL BARBA, Sandra Šepič In
Skupina Volivcev

134

65.05

PODGRAD - VOLILNA ENOTA 04 - Sabonje
oddanih gl.: 41, neveljavnih gl.: 3, veljavnih gl.: 38
Št. glasov % glasov

2

DRAGO BOŽIČ, Manuela Božič In
Skupina Volivcev

34

89.47

1

MARIJAN MAVRIČ, Marijan Mavrič
In Skupina Volivcev

27

71.05

100.00

JELŠANE - VOLILNA ENOTA 01 - Jelšane
oddanih gl.: 139, neveljavnih gl.: 8, veljavnih gl.: 131
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63.95

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

HRUŠICA - VOLILNA ENOTA 02 – Male Loče
oddanih gl.: 6, neveljavnih gl.: 2, veljavnih gl.: 4
JANKO GODINA, Janko Godina in
Skupina Volivcev

55

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

ROBERT RISERVATO, Stanko Logar
in Skupina Volivcev

1

ROMAN UJČIČ, Andrej Ujčič In
Skupina Volivcev

100.00

3

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

2

Št. glasov % glasov

HARIJE - VOLILNA ENOTA 02 - Tominje
oddanih gl.: 55, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 55
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

81.40

OSTROŽNO BRDO - VOLILNA ENOTA 01 – Ostrožno Brdo
oddanih gl.: 40, neveljavnih gl.: 2, veljavnih gl.: 38

BITNJA - VOLILNA ENOTA 05 – Ratečevo Brdo
oddanih gl.: 31, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 31
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

70

100.00

Št. glasov % glasov
20

DAVID GULJA, Tanja Gulja Svetina
In Skupina Volivcev

Zap.št. Kandidat, predlagatelj

BITNJA - VOLILNA ENOTA 04 – Janeževo Brdo
oddanih gl.: 20, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 20
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

1

KOSEZE - VOLILNA ENOTA 04 - Soze
oddanih gl.: 13, neveljavnih gl.: 2, veljavnih gl.: 11

Št. glasov % glasov
33

Št. glasov % glasov

100.00

BITNJA - VOLILNA ENOTA 03 - Kilovče
oddanih gl.: 33, meveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 33
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

JELŠANE - VOLILNA ENOTA 02 – Veliko Brdo
oddanih gl.: 92, neveljavnih gl.: 6, veljavnih gl.: 86

100.00

BITNJA - VOLILNA ENOTA 02 – Gornja Bitnja
oddanih gl.: 39, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 39

Št. glasov % glasov

PREGARJE - VOLILNA ENOTA 02 - Huje
oddanih gl.: 58, neveljavnih gl.: 11, veljavnih gl.: 47
Zap.št. Kandidat, predlagatelj
1

IVAN MAHNE, Joško Mahne In
Lista Volivcev

Št. glasov % glasov
21

44.68
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PREGARJE - VOLILNA ENOTA 04 - Prelože
oddanih gl.: 37, neveljavnih gl.: 13, veljavnih gl.: 24
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

1

JOŠKO SAMSA, Marjan Samsa
In Skupina Volivcev

2

Št. glasov % glasov
9
37.50

43

67.19

Ilirska Bistrica, 25.10.2010
Predsednica občinske volilne komisije
Vida Gardelin, univ. dipl. prav.

PREM - VOLILNA ENOTA 01 - Prem
oddanih gl.: 81, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 81
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

  KATJA ČEKADA, Janko
Boštjančič In Skupina Volivcev

Št. glasov

% glasov

2

ALEKSANDER FURLAN, Ludvik
Mršnik In Skupina Volivcev

72

88.89

1

NATAŠA OLENIK, Ludvik Mršnik
In Skupina Volivcev

69

85.19

3

DENIS MALEČKAR, Ludvik
Mršnik In Skupina Volivcev

63

77.78

REČICA - VOLILNA ENOTA 01 - Zarečje
oddanih gl.: 53, neveljavnih gl.: 3, veljavnih gl.: 50
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov

% glasov

1

DENIS ROLIH, Denis Rolih In
Skupina Volivcev

40

80.00

2

DAMJAN LJUBIČ, Miran Rolih In
Skupina Volivcev

37

74.00

TOPOLC - VOLILNA ENOTA 01 -Topolc
oddanih gl.: 129, neveljavnih gl.: 9, veljavnih gl.: 120
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov

% glasov

1

DAMJAN MEŽNAR, Verena
Celin In Skupina Volivcev

97

80.83

2

VERENA CELIN, Verena Celin In
Skupina Volivcev

76

63.33

3

SANDI MEŽNAR, Verena Celin
In Skupina Volivcev

72

60.00

TOPOLC - VOLILNA ENOTA 03 Podstenje
oddanih gl.: 50, neveljavnih gl.: 1, veljavnih gl.: 49
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov

% glasov

1

ZLATKO VELIKANJE, Zlatko
Velikanje In Skupina Volivcev

39

79.59

2

RUDOLF VALENČIČ,Matija Vičič
In Skupina Volivcev

22

44.90

VRBOVO - VOLILNA ENOTA 01 - Vrbovo
oddanih gl.: 97, neveljavnih gl.: 2, veljavnih gl.: 95
Zap.št. Kandidat, predlagatelj

Št. glasov

% glasov

2

ANTON BAŠA, Anton Baša In
Skupina Volivcev

58

61.05

1

IVANKA LOGAR, Anton Baša In
Skupina Volivcev

37

38.95

VRBOVO - VOLILNA ENOTA 02 - Jablanica
oddanih gl.: 64, neveljavnih gl.: 0, veljavnih gl.: 64
Zap.št. Kandidat, predlagatelj
1

  ROBERT NOVAK, Janko
Boštjančič In Skupina Volivcev

Št. glasov

% glasov

51

79.69
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PRISRČNA PUJSA PEGI
Poletje se poslavlja, brezskrbne
dneve počitnikovanja so zamenjali
delovni dnevi. Nekateri moji prijatelji so v času dopusta odšli daleč
zdoma, drugi so zajemali sapo nekje
na obalah bližnjih morij, jaz pa sem
preživljala dneve v krogu domačih,
predvsem v družbi novega člana …
pujse Pegi, ki nam je popestrila popoldneve, nam dala občutek, da je
v vsaki živalci nekaj neponovljivo lepega in dobrega.
Pujsa je črni mini prašič, s pravim
imenom vietnamski prašič, in je zelo
bistra in igriva. Dobro obvlada skrivalnice in igro lovljenja, zadovoljstvo
pokaže s čudnim oglašanjem, kaj nič
»pujsastim«, ampak bolj podobnim
pasjemu lajanju. Nekaj zdravilnega

prinese že sam pogled na ščetinasto žival, ki z vohom in brbončicami
išče hrano po njivi, uživa v sočnem
sadju in cmoka od ugodja. Ko sem
ji zavezala rutko okrog vratu, je
pokazala lastno voljo in mi jo čez
nekaj časa v rilcu prinesla nazaj … in
kako je izrazila trmo, ko se ni želela
kopati v kadi! Raje je uživala v topli
vodi zalivalnika.
Kako je šele prisrčna, ko si zaželi
družbe: priteče k meni kot otrok in
se me dotakne z rilcem ali pa se drgne ob mojo nogo. Ima pa še druge
lastnosti: je zelo čista, uporablja zaboj za stranišče, se rada igra s kamenjem in pasjimi igračami in ve, kdaj
kuhamo krompir – takrat sama dvigne pokrovko in si ga privošči.

Od živali bi se morali učiti živeti brez
kričanja, vpitja, neučakanosti in prisile.
To živo bitje, v katerem nekateri vidijo le koline, drugi smrad in veliko
dela, je ena sama radovednost in
uživanje. Od nje se učim živeti z naravo, kajti čas, ki ga preživim v njeni
družbi, je poln presenečenj; vedno
znova pokaže kakšno novo veščino
in vedno znova nasmeje vse, ki so v
njeni bližini, dobrika se kokoškam in
z mačko spi.
Sedaj vem, da smo pripeti na ta
košček zemlje, na en sam kraj, na
družbo ljudi in živali, ki
nam obogatijo dneve, nas sprostijo
ter nas učijo drugače živeti. III Lastnica Pegi Marina Grilj

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

Zahvala
odmevi iz naših krajev

Vsem, ki ste z mano delili čudovit
literarno-razstavni večer v knjižnici
Makse Samsa »Sonce v srcu« 30.
09. 2010, se iz dna srca zahvaljujem za čudovite trenutke, preživete
skupaj. Posebej se zahvaljujem
vsem zlatim »pupam« v knjižnici
Makse Samsa, Hvala Damijani,
Igorju, Katarini, Tamari, Klementini
in mami za pomoč pri pripravljanju razstave, hvala Roku in Katarini
za branje in hvala Igorju Starcu za
prekrasen glasbeni vrinek. In naj
bosta sonce in ljubezen vodilo v vašem življenju, kjerkoli, kadarkoli, s
komerkoli. Hvala obenem vsem, ki
so vas moje stvaritve poklicale in
postale vaša last. Hvala tisočkrat za
vse vsem skozi vse. III Patricija
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Muzejska lokomotiva 361-106 v Ilirski Bistrici
Vsak kraj ali občina po svoje kaže
odnos do polpretekle zgodovine
in še posebej do tehniške kulturne
dediščine. Na pobudo mladih zanesenjakov, ki so doma iz občine Ilirska Bistrica in so jim lokomotive in
drugi železniški historični predmeti
še posebej blizu, je stekla akcija za
postavitev muzejske lokomotive na
železniški postaji v Ilirski Bistrici.
Vodi jih spoznanje, da je izgradnja
južne železnice močno zaznamovala življenje ob njej ter ugodno
vplivala na napredek naših krajev
ob železnici. Razvijanje pozitivnega odnosa pri ljudeh do tehniške
kulturne dediščine in povečanje
zanimivosti krajev oz. obogatitev
turistične ponudbe sta tudi ključna
razloga za pristop k projektu postavitve muzejskih eksponatov, ki so
povezani z železnico.

Po drugi svetovni vojni, ko je to
ozemlje pripadlo Jugoslaviji, je na
slovenskih tleh ostalo 17 teh lokomotiv. Jugoslovanske železnice so
jim določile serijsko oznako 361.
Tako lokomotive kot italijanski električni sistem (3000 V =) so postali
temelj in izhodišče za elektrifikacijo
slovenskih železnic. Lokomotive serije 361 so z napredujočo elektrifikacijo prišle v uporabo povsod po
Sloveniji, pa tudi med Reko in Zagrebom. Vlekle so vse vrste vlakov,
proti koncu svoje dobe v glavnem
le tovorne. Iz prometa so jih izločali

med letoma 1977 in 1978. V Sloveniji sta ohranjeni dve lokomotivi te
serije, 361-001 stoji kot spomenik
pred železniškimi Centralnimi delavnicami v Ljubljani, 361-106 pa
se pripravlja kot muzejski eksponat,
njena lokacija bo Železniška postaja
Ilirska Bistrica, kjer je nekoč začela
svojo kariero.
Idejo za postavitev »brede« kot muzejski eksponat na ilirskobistriški
železniški postaji so sprožili mladi
železničarji konec leta 2008. Po oblikovanju iniciativnega odbora, ki ga
vodi mag. Jadran Možina, zaposlen
na Slovenskih železnicah, so stekle intenzivnejše priprave za njeno
postavitev. V projekt se je kot prva
vključila Občina Ilirska Bistrica, ki je
že prispevala del sredstev za obnovo
lokomotive; njej so sledili sponzorji
iz različnih krajev Slovenije, ki bodo
s svojimi sredstvi omogočili dokončanje obnove. Le-to je neizogibno
treba izvesti pred samo postavitvijo.
Že v letu 2009 smo pristopili k urejanju Železniške postaje Ilirska Bistrica in njene okolice, saj je bila
zamenjana streha na postajnem poslopju, odstranjeni so bili nekateri
objekti brez funkcije itd. Postavitev
lokomotive narekuje tudi ureditev
okolice železniške postaje, tako da
bo le-ta postala turistično zanimiv,
privlačen in gostom prijazen predel,
domačinom pa bo v ponos.

Z razširitvijo iniciativnega odbora
je naraslo tudi število predlogov o
predstavitvi železniških muzejskih
eksponatov. Na postaji je še vedno
ohranjen vodni stolp, ki so ga nekoč
uporabljali za napajanje parnih lokomotiv z vodo, nadvse pa je zanimiva
tudi stara italijanska elektrodinamična signalno varnostna naprava.
Izpričan je tudi stvaren interes za
knjigo o lokomotivah serije 361.
Preden bo muzejska »breda« postavljena v Ilirski Bistrici, bo treba
opraviti še veliko dela. To bo nedvomno lažje, ko bo v mestu ustanovljeno društvo ljubiteljev železnic.
Svoj ustanovni občni zbor bo imelo
v novembru 2010. Glavni cilj društva bo negovanje tehniške kulturne
dediščine, povezane z železnicami,
železniškim prometom in domačim
okoljem. III Mag. Jadran Možina
Vabimo vse ljubitelje železnic,
ki jih zanimajo železniška dediščina, zbiranje zgodovinskega gradiva o železnicah, pa
tudi sodobne železnice, da se
pridružijo društvu ljubiteljev
železnic.
Za podrobnejše informacije
pokličite po tel. s št. 031 516
470, Jadran.
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Železniška proga med Pivko in Reko
je bila zgrajena in dana v promet v
času Avstro-Ogrske pred 137 leti ali
natančneje 24. junija 1873. Ključno
vlogo pri vleki vlakov so imele parne
lokomotive. Ko je to ozemlje po prvi
svetovni vojni pripadlo Italiji, so zaradi strateških in političnih razlogov
med prvimi elektrificirali progi Trst–
Postojna in Pivka–Reka, še preden
so iz Trsta elektrificirali ostale, italijanske proge. Ti dve prvi elektrificirani progi na Slovenskem so predali
v promet 21. aprila 1936. Vleko
vlakov so poslej opravljale odlične
moderne električne lokomotive italijanske vrste 626. Prve so prišle iz
tovarn že leta 1927. Ker jih je izdeloval tudi industrialec Ernesto Breda,
kar je bilo moč prebrati na tovarniških tablicah, se jih je v domačem
žargonu prijel vzdevek »breda«.
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NA ZDRAVJE!
Na pobudo vodje ansambla Malibu smo
bile članice Turističnega društva Ilirska Bistrica povabljene v oddajo nacionalne televizije 'Na zdravje', kjer je bila naša naloga
predstaviti Bistrico in okolico.
Producenti so v času predpriprav sprejeli
naše predloge o tem, kaj bi lahko tipičnega
predstavili z ilirskobistriškega konca (kulinarika, predmeti, dejavnosti). Dobro smo
se pripravili, napolnili smo avtobus s paketi
predmetov in materialov ter s seboj odpeljali
tudi nekaj občinstva. Ko smo prišli na snemanje, smo ugotovili, da se je scenarij spremenil in – niso nam pustili do besede. Priprave
na tako sodelovanje so bile za nas nov izziv, vendar se je
na snemanju izkazalo, da smo prinesli vsega preveč, kajti
naši vrli režiserji 'niso imeli časa' za predstavitev Bistrice.
V glasbenih točkah sta od naših nastopila ansambla Malibu in Snežnik, peli so Hrušiški fantje, plesali so folkloristi
skupine Gradina. Z dvema stavkoma je bilo predstavljeno
mlinarstvo na »Vjlki wedi«. Izdelavi papirnatega cvetja pa
ni bil posvečen niti en sam kader, kjer bi pokazali, kako ga
pridne roke oblikujejo. Pri kulinariki smo imel več sreče:
članica Sonja je lahko povedala dva stavka o brkinskih jabolkih in šmornu, Robert iz topolškega društva pa je na
hitro povedal o krompirju v zevnici. Sir s kmetije Brožič iz
Jablanice in Marikin kruh sta imela še kar veliko časa za
svojo predstavitev, čeprav kamera ni dosegla vseh kruhov
– in znaka za najboljšo kakovost! Lojze je smel v najkrajšem času podati nekaj informacij o ribanju zelja, »peštale«
pa so ga učenke osnovne šole Dragotina Ketteja.

Snemanje je bilo dolgotrajno. Kar 5 ur in pol smo presedeli
pod žarometi in bilo nam je vroče. Še dobro, da smo imeli
s seboj »kanto« bistriške vode, ki nam je še kako prav prišla zato, da smo jo proti koncu snemanja pričeli piti – namesto da bi jo predstavili širni domovini. Zaman je bil tudi
Marjanov trud, da bi odigrali in zapeli bistriško himno. In
še dobro, da je bilo tam tudi dovolj hrane za vse, kajti bili
smo tudi lačni.
Četudi smo zaradi sodelovanja imeli stroške prevoza, nam
ni žal. Bila je to izkušnja več v našem delovanju. Hvala
vsem društvom, da ste bili z nami, hvala vsem posameznikom, hvala nekaterim donatorjem. Hvala tistim, ki ste
se nam pridružili kar tako in zato, da ste napolnili avditorij RTV Ljubljana in da je bilo aplavdiranje takšno, kot so
ga želeli oblikovalci oddaje. III Članici TD ilirska Bistrica,
Irena in Milojka

odmevi iz naših krajev

Radio Capris zbral tri tone hrane za živali
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Na najbolj poslušani radijski postaji v Obalno-kraški regiji
so večkrat v letu dobrodelni. Pomagali so že mnogim ljudem, ki so potrebovali osnovna sredstva za življenje, radi
podprejo vse dobrodelne akcije, ki potekajo v naši regiji,
enkrat letno pa dobrodelnost usmerijo tudi k štirinožnim
prijateljem. Na Radiu Capris so pretekli teden pripravili
akcijo, posvečeno brezdomnim, mučenim in tavajočim živalim, ki se nahajajo v Obalnem zavetišču v Sv. Antonu.
Psi so najbolj zveste živali in nas nikoli ne zapustijo. To
pa žal ne velja za lastnike živali, ki z njimi marsikdaj ravnajo grdo, jih zanemarjajo, v nekaterih primerih pa celo
mučijo in zavržejo. Približno 70 psov v Obalnem zavetišču za živali v Svetem Antonu čaka odrešitelja, ki jim bo
pokazal svetlo plat njihovega pasjega življenja, ki jih bo
ljubil, spoštoval, negoval in jim pomagal pozabiti črno
preteklost.
Radio Capris je tako v sodelovanju s Facebook-skupino
Pes, moj prijatelj v minulem tednu zbiral pasjo in mačjo
hrano za varovance Obalnega zavetišča. Skupaj s poslušalkami in poslušalci so presegli vse meje in zbrali rekordne 3 tone različne hrane, ki bo za okoli pol leta nahranila
pse in mačke v omenjenem zavetišču! Poleg tega so poslušalci prinesli tudi ogromen kup odej, rjuh, ovratnic,
povodcev in ostalih pripomočkov.
Vso zbrano hrano je ekipa, skupaj s podaljšanim bivanjem
Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, na svetovni dan varstva
živali odnesla v Obalno zavetišče v Sv. Antonu, z nami pa
je zavetišče obiskal tudi župan občine Izola Tomislav KloBISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

kočovnik. Pozivu
na
dobrodelni
dogodek sta se
odzvala še pevec
Jan Plestenjak in
jadralec
Vasilij
Žbogar, pridružilo
pa se je tudi nekaj
poslušalcev. Dobrodelnosti s tem
še ni bilo konec.
Z donacijo Vrtnarstva Cedra so
živalim v izpustu
priskrbeli še novo
senco, saj so zasadili brezo, Občina
Izola pa bo psom
iz zavetišča omogočila tudi nekaj
operacij.
Spomin na obisk zavetišča so pustili tudi šolarji, ki so izdelali pasje šape s svojim imenom in jih pustili na kletkah
azilantov, ter s tem vsem nadaljnjim obiskovalcem pokazali, da so se jim zapuščeni psi vtisnili v srce. Že male geste namreč psom in mucam v zavetišču polepšajo dni, s
sprehodom in krtačenjem pa je njihovo veselje še toliko
večje. III Radio Capris

Da mladi zmorejo in znajo, je dokazala mladina iz Bača, ki je stopila
skupaj in organizirala dobrodelni
koncert, na katerem so zbirali sredstva za svojega sovaščana, ki je
nedavno zbolel za levkemijo. Vsa
zbrana sredstva bodo namenili za
tipizacijo krvi darovalcev kostnega
mozga.
S to dobrodelno gesto so pokazali,
da so na vasi še vedno najpomembnejše vrednote dobrota, sočutje in
pomoč sosedu oziroma sovaščanu
v stiski. Ker je pravega darovalca
kostnega mozga zelo težko najti, so
na Baču organizirali tudi odvzem
krvi za potencialne darovalce kostnega mozga, na katerega se je
odzvalo kar 250 ljudi iz Bača in okolice, da bi tako pomagali svojemu
prijatelju, sorodniku ali sovaščanu
Stanetu Tomšiču. Ko pa so izvedeli,
da je v našem zdravstvu na žalost
tako, da take količine darovane krvi
brezplačno ne morejo obdelati, sta
Anica Zadel in Irena Zadelj z Bača

dali pobudo, da bi v ta namen organizirali dobrodelno prireditev.
Mladi z Bača, združeni v Društvo
bačke mladine, ki šteje 24 članov na
čelu s predsednikom Petrom Štavarjem, niso oklevali, ampak so takoj šli
v akcijo. K sodelovanju so pritegnili
kar enajst skupin in posameznikov,
ki so nastopili na nedeljskem kon-

Na pohodu za zdravje DROBTINICA

Sončno soboto, 16. oktobra, so
člani nekaterih bistriških organizacij
in ustanov krenili iz Šembij na drugi
letošnji pohod za zdravje. Spomladanski pohod jih je vodil ob reki
Reki do Kettejevega Prema. Tokratni, že krepko jesenski pa so usmerili
vzporedno ob mogočni podtaborski steni, skoraj po razvodnici med
dvema morjema – Jadranskim in
Črnim morjem. Morja sicer niso videli, so pa po dveh urah dobre hoje
dosegli cilj – Ratečevo Brdo.
Kot se spodobi, so si že na štartu
izmerili krvni sladkor in tlak, dobili
ustrezna navodila od vodstva pohoda, skrbne koordinatorke pohoda

Andreje in vodnika Jožeta. V skupini,
ki je štela petdeset pohodnikov, so
bili člani RK, društev diabetikov, invalidov in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica z njegovim direktorjem
Vojkom Mihljem.
Pri Janezinovih na Ratečevem Brdu
so se podprli z obilno porcijo krompirja »v zevnici« in jabolčnikom ter
se po isti poti vrnili nazaj v Šembije
in domov. Tovrstni pohodi za zdravje
imajo na Bistriškem že lepo tradicijo
in se ga mnogi z veseljem udeležujejo. Tudi sončni jesenski dan z živahno obarvano naravo je tokratni
pohod naredil nad vse privlačen. III
Vojko Čeligoj

certu, 24. oktobra. Obiskovalce,
ki so do zadnjega kotička napolnili
večnamenski prostor Osnovne šole
Toneta Tomšiča v Knežaku, so do
solz nasmejali in navdušili: humorist Franc Pestotnik – Podokničar,
pevke Maja Porta, Gaja Udovič in
Alitea Širca, ženski pevski zbor Tuščak, mešani pevski zbor Tabor Kalc
1869, tamburaška skupina Vremščica, amaterska gledališka skupina
KD Tuščak Bač »Vaške klepetulje«,
folklorno društvo Gradina, humoristki »Strina Hotelova« in »strina
Blažonova« ter ansambel Snežnik.
S prodanimi vstopnicami, prostovoljnimi prispevki in prodanimi novoletnimi voščilnicami, ki so jih izdelali v
KD Tuščak Bač in jih ponudili obiskovalcem na prireditvi, so skupaj zbrali
kar 4.510 evrov. V društvu Tuščak
sporočajo, da so njihove voščilnice
še vedno na voljo, izkupiček od prodaje pa bodo v celoti namenili za
tipizacijo krvi darovalcev kostnega
mozga. Sredstva za tipizacijo krvi pa
lahko nakažete tudi na poseben račun, ki je odprt pri Humanitarnem
društvu Pobuda, TTR: SI56 0232
1025 8582 362, sklic 24102010, namen: stopimo skupaj. III

ZAHVALA
V bolezni in nesreči spoznaš prijatelje ...
Iskreno se zahvaljujemo Anici
Zadel in Ireni Zadelj, članom Društva bačke mladine, nastopajočim
na prireditvi in vsem darovalcem,
ki ste stopili skupaj.
družina Tomšič
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010
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STOPILI SKUPAJ ZA BOLNEGA SOVAŠČANA
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odličen ZAČETEK SEZONE ZA
BISTRIŠKE KOŠARKARJE
V treh tekmah tri zmage in vstop
med najboljših 20 ekip v pokalnem
tekmovanju, napovedujeta novo
uspešno košarkarsko sezono v Ilirski Bistrici. Po uspešno opravljenih
pripravah in pripravljalnih tekmah
je ekipa KK Plama-pur prav tako
zelo uspešno odprla tudi uradni del
sezone 2010/11.

šolstvo in šport

Kot sem poročal že v prejšnji izdaji
Bistriških odmevov, so naši košarkarji na prvi tekmi pokala SPAR
uspeli zanesljivo ugnati prvoligaša
- Triglav iz Kranja. Visoko prednost
22 točk s prve tekme so kljub porazu na drugem srečanju zanesljivo
ubranili in se tako veselili uvrstitve
v 4. krog pokalnega tekmovanja,
kjer je naše fante pričakala neugodna Ajdovščina. Kljub težkemu nasprotniku, ki se bo z našo ekipo za
napredovanje boril tudi v ligaškem
tekmovanju, so naši fantje dvome o
zmagovalcu tega derbija praktično
razrešili že na prvi tekmi v Ilirski Bistrici, ko so Ajdovce v izjemno živčni
tekmi premagali s kar 20 točkami
(77-57) in z nekaj lepimi potezami
spravili dvorano na noge. Na povratnem srečanju so Bistričani, kljub
porazu, zanesljivo ohranili prednost
s prve tekme in se tako uvrstili v 5.
krog slovenskega pokala (med najboljših 20 ekip), kjer jih čaka ekipa
Hopsov iz Polzele, ki nastopa v 1.A
slovenski ligi. Hopsi bodo seveda v
vlogi velikih favoritov, vendar Bistričani v tekmi ne bomo šli z belo za-
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stavo, zato ste že sedaj vabljeni na
povratno tekmo, ki bo 9. novembra
ob 20. uri v športni dvorani OŠ A.
Žnideršiča!
Zelo dobro pa so bistriški košarkarji
začeli tudi tekmovanje v 2. slovenski košarkarski ligi – zahod. V prvih
dveh krogih sta jih čakali dve zelo
težki gostovanji. Najprej so se odpravili v Črnomelj, kjer jih je čakala
tamkajšnja Kolpa. Fantje, ki so ostali
v približno enaki zasedbi kot lansko
sezono, so nadzorovali potek celotnega srečanja in na koncu tekmo
zanesljivo dobili (70-87). Čez teden
dni jih je že čakala nova gostujoča
tekma, tokrat v Jesenicah, kjer sta
nastopili tudi naši novi okrepitvi,
29-letni Borovničan Peter Weixler
in 30-letni Postojnčan Miha Kobe.
Po tem, ko so Jeseničani dobili prvi
polčas s tremi točkami razlike, je v
drugem delu tekme na sceno stopil
naš organizator igre Uroš Kuret, ki
je s kar petimi zadetimi trojkami in
končnimi 37 točkami, seveda ob pomoči soigralcev, preobrnil rezultat in
tako odločilno pripomogel h končni
zmagi (74-81), izkazala sta se tudi
nova igralca. Dvema gostovanjema
pa je sledila tudi prva domača
tekma. Plama je na prvem srečanju
v dvorani pod Kozlekom gostila neugodno B ekipo Krke iz Novega mesta.
Tekma se je začela po naših željah in
Bistričani so polčas dobili z visokimi
23 točkami razlike. V drugem delu je
tempo igre sicer malce padel, ven-
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dar je Plama tekmo mirno pripeljala
do konca in nasprotnika tudi premagala (79-68). Pohvaliti je treba tudi
izjemno vzdušje, ki ga je pripravilo
kakšnih 200 gledalcev, izpostaviti pa
je seveda treba naše vdane navijače
Dwje Japode. Le upamo lahko, da se
bodo takšni dogodki vrstili skozi celotno sezono in boste še naprej tako
lepo polnili našo dvorano!
S treningi in tekmami pa smo v
klubu začeli tudi v kategorijah U-10,
U-12, U-14 ter U-16. Treningi potekajo trikrat tedensko. Mladi košarkarji so zelo zagnani pri svojem delu
in zato lahko resno računamo nanje.
Treningi potekajo pod vodstvom
nekdanjega kapetana članske ekipa
Martina Novaka, ki mu pomagava še
aktivna igralca Jakob Bizjak in Aljaž
Iskra.
Košarkaški klub Plama pur je v mesecu septembru na občnem zboru
izvolil tudi novo vodstvo kluba. Za
predsednika kluba je bil ponovno
izvoljen Bojan Gorjanc, prav tako so
bili ponovno izvoljeni tajnik Andrej
Muha, blagajnik Matej Valenčič ter
člani upravnega odbora Radoš Gregorčič in Hubert Golle, novi člani pa
so postali Marko Bizjak, Nevica Iskra
in Leopold Stadler. III Jakob Bizjak

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

Domači lokostrelci gostili
državno PRVENSTVO

Zmagovalci v absolutni kategoriji so
postali:
ukrivljeni lok - članice: Ana Umer
(LK Ankaran), člani: Matija Žlender
(LK Ankaran), sestavljeni lok - članice: Toja Černe (LK Feniks, Kranj),
člani: David Rebec, (LD Koroška);
ekipno ukrivljeni lok - LK Kamnik,
sestavljeni lok: LD Koroška.

Domačinka Ana Penko je osvojila
tretje mesto v kategoriji kadetinje,
ukrivljeni lok

Mladi bistriški lokostrelci: Mojca, Ana, Špela in Dejan

LK Ilirska Bistrica je na tekmovanju nastopil s sedmimi tekmovalci.
Najbolj sta se v svojih kategorijah
izkazala Dejan Damiš, ki je osvojil
prvo mesto, in Ana Penko, ki se je
veselila tretjega mesta. Nastopili so
še: Mojca Iskra, Andrej Prelog, Luka
Dekleva, Josip Maljevac in Matej
Taškar.

Lokostrelci se ob tej priložnosti zahvaljujemo županu Antonu Šenkincu za sprejeto pokroviteljstvo,
tabornikom za šotore, Domu starejših občanov za razumevanje in
pomoč ter vsem članom, ki so pri
organizaciji zelo zavzeto pomagali.
III Lado Čeligoj

OBČINSKI KROS ZA OSNOVNE ŠOLE

V letu 2010 smo se športni pedagogi Občine Ilirska Bistrica zavzeli
za organizacijo občinskega krosa za
osnovne šole. Ker nam je v mesecu
septembru zagodlo slabo vreme,
smo tekmovanje uspešno izpeljali
v mesecu oktobru, natančneje v
četrtek, 14. 10. 2010. Na tekmovanju je sodelovalo 6 šol Občine Ilirska Bistrica in kar 384 tekmovalk in
tekmovalcev od 1. do 9. razreda.
Tekmovanje je bilo v prvi vrsti uspešno zaradi dela športnih pedagogov
vseh občinskih šol, vendar brez pomoči mednarodnega atletskega so-

dnika in štarterja Petra Urbančiča
ter razrednih in predmetnih učiteljic
zagotovo ne bi šlo.
Tekmovalci in tekmovalke so se borili za najboljšo uvrstitev v svoji kategoriji, pa tudi za ekipni rezultat,
kjer se je v točkovanje štelo prvih 5
mest pri dečkih in deklicah. Ekipno
je prvo mesto osvojila Osnovna šola
Antona Žnideršiča, drugo mesto
Osnovna šola Dragotina Ketteja in
tretje mesto Osnovna šola Toneta
Tomšiča iz Knežaka. III Vesna Boštjančič, vodja občinskega aktiva
športnih pedagogov
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010
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Člani Lokostrelskega kluba Ilirska
Bistrica so se 3. oktobra 2010 izkazali kot izredni organizatorji velikih
lokostrelskih tekmovanj. Osrednja
lokostrelska organizacija jim je
tokrat zaupala organizacijo Absolutnega državnega prvenstva v lokostrelski disciplini FITA 70m.
Na tekmovanje se je z doseženo
normo uspelo kvalificirati 94 tekmovalcem iz vseh slovenskih klubov.
V lepem vremenu je tekmovanje
na nogometnem igrišču ob Domu
starejših občanov odprl pokrovitelj
tekmovanja, župan občine Ilirska
Bistrica Anton Šenkinc. Tekmovalce
je pozdravila tudi predsednica Lokostrelske zveze Slovenije Irena Rosa.
Izredno zanimivo tekmovanje je potekalo tekoče in brez zapletov. Na
koncu so se zmagovalci veselili doseženih uspehov, zadovoljni pa so
bili vsi udeleženci, saj je bilo tekmovanje po ocenah sodnikov res izredno dobro organizirano.
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USPEŠNA SEZONA ZA KOLESARKO TJAŠO RUTAR
Naša najbolj uspešna kolesarka
Tjaša Rutar iz Dobropolj se je v
lanskem letu pridružila ženskmu
kolesarskemu klubu Polet Garmin,
ki deluje pod okriljem kolesarskega
društva Rog iz Ljubljane. Pod strokovnim vodstvom trenerja Gorazda
Penka, nekdaj profesionalnega kolesarja, nekdanjega selektorja državne
kolesarske reprezentance in direktorja največje slovenske in dobro
znane rekreativne kolesarske prireditve Maraton Franja, so se dekleta
v krstni sezoni 2009 spoznavala z
mednarodno konkurenco, letošnji
dosežki pa kažejo velik napredek.
»Kolesarstvo je eden izmed uspešnejših športov, kjer Slovenci dosegamo odlične rezultate. Kljub temu
pa do leta 2009 v tem športu nismo
imeli profesionalne ženske ekipe. Po
ekstremistični sezoni 2008, ko sem
zmagala na Dirki okoli Slovenije,
sem dobila priložnost tekmovati
na drugačnih dirkah in se odločila,
da se posvetim tekmovalnemu cestnemu kolesarstvu ter opustim
ekstremne kolesarske podvige,« je
povedala Tjaša.
V tekmovalni sezoni 2010 so se poleg enodnevnih dirk v Italiji udeležile tudi treh etapnih dirk: junija so
nastopile na 3-etapni dirki Giro del
Trentino, julija na 5-etapni Tour de
Feminin na Češkem in septembra na
6-etapni Giro della Toscana. Tjaša
je vse tri solidno odpeljala in si na-

Tjaša Rutar je letos v Solkanu postala državna prvakinja v kronometru (foto:
Rado Kocjančič)

brala mnogo tekmovalnih izkušenj.
Uspešno sezono pa si bo najbolj
zapomnila po dvojnem naslovu državne prvakinje, in sicer v kronometru (vožnja na čas) in v vzponu. Na
cestni dirki za državno prvenstvo pa
je osvojila četrto mesto. Za intenziven trening so se dekleta udeležila
tudi štirih maratonov Alpe-Adria Toura, med katere spada tudi domača
Franja, kjer je Tjaša v skupnem seštevku dosegla prva mesto.
»Z dirkanjem sem za letos zaključila,
po krajšem počitku pa sledijo intenzivne priprave na novo sezono, v
kateri bosta moja glavna cilja ohranitev naslova državne prvakinje v

kronometru in izboljšanje rezultatov
na profesionalnih cestnih dirkah, s
čimer bi si zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo naslednjo
jesen na Danskem. Na srečo klima
v Ilirski Bistrici omogoča treniranje
zunaj skoraj celo zimo, z ekipo pa
gremo že decembra na priprave v
Zadar. Ker smo članice iz različnih
koncev Slovenije, ne moremo vedno trenirati skupaj, zato sem zelo
vesela, da je v Ilirski Bistrici tudi
ogromno dobrih kolesarjev, s katerimi lahko treniram. Upam, se mi
kdaj pridruži še kakšna ženska predstavnica,« je dejala Tjaša. Želimo ji
veliko uspehov v novi kolesarski sezoni. III

šolstvo in šport

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
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V četrtek, 7. 10. 2010, je bila na Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak prireditev kot zaključek številnih dejavnosti vseh
učencev in delavcev šole, ki so prispevali k slavnostnemu
sprejemu prvošolcev v skupnost učencev šole.
Priprave na ta dan so se začele že pred mesecem dni. PrrBISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

vošolci so se po opazovanju in pogovorih z učenci
iz višjih razredov želeli pridružiti njihovim dejavnostim in jim aktivneje pomagati pri oblikovanju šolskega življenja. Prvošolci so pokazali, da so resni in
motivirani učenci, naučili so se veliko. Skupaj smo
v zakladnici njihovega znanja izbrali točke za nastop
in rdeča nit za slavnostni sprejem je bila začeta. Za
pomoč smo poprosili vse, ki delajo in živijo na šoli.
,odvijati Slišali in videli smo plese, igranje na klavir, deklamacije, gledališke igre, priročno abecedo,
petje. Prvošolci so bili bogato obdarjeni. Dobili so
knjigo, plišasto igračko, zapisane želje, konjička za
igro v prostih trenutkih. dejavneje inizzivov polnem
Zaključek je bil za nove člane skupnosti sladek ob sadni kupi s sladoledom in smetano. Na naši šoli smo
veseli, ker smo medse sprejeli šestnajst pridnih in
aktivnih prvošolcev. Čestitamo! III Morena Hostinger, razredničarka

Uspešna sezona Balinarskega
kluba Beu kam’n iz Bača

Tekmovalna ekipa BK Beu kam‘n

odstopijo tudi drugim društvom za
njihove potrebe. Zgledno sodelujejo
predvsem s KD Tuščak iz Bača.
In kako deluje Beu kam'n? V balinarskem klubu so zbrani člani in
članice iz Bača, Knežaka in bližnje
okolice, katere druži ljubezen do
malih, železnih »kugel«. Vsak torek
imajo uradni trening, med tekmovalno sezono pa so petki rezervirani
za tekme. Med letom organizirajo
tudi razne balinarske turnirje, tako

interne, kot tudi take, na katere povabijo prijateljske klube.
So pa tudi dobri kuharji, saj se njihovih kulinaričnih dobrot razveseli
vsak, še tako zahteven gurman. Z leti
so si namreč pridobili izkušnje tudi
na tem področju. Za vse pogostitve
poskrbijo sami, s svojimi pridnimi
»moškimi« rokami. In verjemite, da
jim to odlično uspeva.
Balinarska sezona je za letos končana, vendar pa balinc
na Baču ne sameva.
Vsak večer se tam
zberejo tisti, ki radi
kartajo, se kaj pogovorijo in tako preganjajo
dolge, zimske večere.
Zima je šele začela
kazati svoje zobe in
pravijo, da bo dolga
in huda, torej je pred
njimi še veliko brezskrbnega druženja in
snovanja načrtov za
prihodnje leto.
Člani
Balinarskega
kluba Beu kam'n se zahvaljujejo vsem sponzorjem, donatorjem in
vsem tistim, ki ste jim
kakorkoli pomagali. Mi
pa jim v prihodnji balinarski sezoni želimo
čim več zmag in ob zaključku stati na najvišji
stopnički. III T.P,
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010
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BK Beu kam'n iz Bača je letošnjo
tekmovalno sezono zaključilo nadvse uspešno, saj so v medobčinski
ligi osvojili odlično drugo mesto.
Začetek njihovega delovanja sega
v leto 2001, ko je nekaj zagrizenih
entuziastov pričelo z obnovo starih,
dotrajanih balincev ob parkirišču tovarne Javor na Baču. Idejni vodja in
pobudnik ter prvi neuradni predsednik je bil Černetič Stane iz Knežaka.
Sčasoma se jim je pri urejanju balinca in seveda balinanju pridružilo
precej domačinov, ljubiteljev tega
športa. Danes društvo šteje 80 članov in članic. Delovati so začeli pod
okriljem Piškotka iz Knežaka, leta
2005 pa so se registrirali kot samostojno društvo.
Ko so z deli na balincu končali, so
pričeli z gradnjo brunarice. V njej
so si uredili priročno kuhinjo in
prostor za druženje. Za balinc na
Baču bi lahko rekli, da je kulturno in
družabno središče vasi, saj se tam
marsikaj dogaja. Člani BK ga imajo
za svoj drugi dom, zanj zgledno skrbijo, se tam družijo, trenirajo in tekmujejo. Vsako pomlad ga temeljito
počistijo, posadijo kakšno novo drevesce, svojo »barako« pa dodobra
prevetrijo. Svoje prostore nesebično
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AKTIVNI DIJAKI NA BISTRIŠKI GIMNAZIJI
Da so ilirskobistriški dijaki dejavni
in uspešni tudi zunaj šolskih klopi,
so dokazali na predstavitvi obšolskih dejavnosti v petek, 8. oktobra,
v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski
Bistrici, kjer so predstavili šolske interesne dejavnosti.
Ob melodijah pevke Sare Česnik,
flavtistke Ane Penko in pianista Roberta Kruha sta vezno besedo pletli
Helena Grbec in Ana Tomažič.
Uvod v večer je otvoril Dramski krožek s prikazom odlomkov komedije
Zločini srca, ki so ga posneli v sodelovanju s fotokrožkom – slednji so
na prireditvi razstavili svoje fotografije. Da mladi še vedno berejo, je
povedala Nika Bratović ob predstavitvi Bralnega kluba, sledila ji je Tina
Ujčič, ki je zastopala Debatni klub.
Poleg predstavitve zgodovinskega
krožka, kjer se pripravljajo na tekmovanja iz zgodovine, so Ana Klarić,
Martina Štemberger, Nika Bratović
in Svit Laris s predstavitvijo svojih
raziskovalnih nalog dokazali, da denar ni sveta vladar. Športni pridih sta
večeru podali Janja Raspor s predstavitvijo plesno-navijaške skupine
Pume in Mariza Močnik s predstavi-

Dijaki bistriške gimnazije so domači javnosti predstavili številne dejavnosti, ki
potekajo na šoli (foto: Marko Vidmar)

tvijo plesalcev Jazz baleta.
Šolska pesnica Tadeja Logar je prebrala tri avtorske pesmi, od tega dve
v italijanščini in španščini. Da je v
umnosti kanček Neumnosti, nam
je s predstavitvijo šolskega glasila
potrdila Sandra Palčič, za konec pa
je Rok Smrdelj ob recitalu Daše Kocjančič predstavil literarno-mladinsko glasilo Večerna debata.

Po zaključnih besedah predstojnice
Bojane Rosine Simonič, prof., prireditev dokazuje vrednost in pomen
pred petimi leti ustanovljene Dislocirane enote Ilirska Bistrica Šolskega
centra Postojna, saj je z njenim pojavom večina srednješolcev ostala
v domačem kraju in našla zavetje, v
katerem kuje ideje in cilje, ki tvorijo
mladinsko kulturo v Ilirski Bistrici. III
Rok Smrdelj

šolstvo in šport

POŽAR NA OŠ PODGORA KUTEŽEVO
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V soboto, 9. oktobra, se je v OŠ Podgora v Kuteževem odvijala prava
drama. Učenec šole je med igranjem z vžigalicami v garderobi šole
zanetil ogenj. Požar se je razširil po
objektu, za nameček pa se je učenec
še ustrašil in skril v šoli. Ravnateljica
šole je takoj, ko je opazila dim, sprožila aktivnosti za evakuacijo otrok in
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

zaposlenih
iz šole.
Člani mladinske ekipe
PGD Podgora - Podgraje, ki so
hkrati tudi
učenci šole,
so takoj po
e va ku a c i j i
otrok iz šole
iz hidranta
napeljali
vodo in pričeli z gašenjem. V zelo
kratkem času je na kraj prispela tudi
gasilska ekipa PGD Podgora - Podgraje s tovornim gasilskim vozilom
in prevzela gašenje šole.
Učiteljice so pri štetju otrok ugotovile, da eden od otrok manjka in se
verjetno nahaja še v objektu šole.
Informacijo je posredovala vodji

intervencije. Ustrezno opremljeni
napadalci so vstopili v šolo in našli
poškodovanega otroka, ga rešili iz
notranjosti, pred šolo pa ga je oskrbela učiteljica šole. V tem času je na
pomoč moški ekipi prispela še ženska ekipa, ki je izvajala gašenje.
Na srečo je bil to le zaigran scenarij.
V mesecu požarne varnosti smo gasilci preverili usposobljenost enote
za podobno posredovanje, hkrati
pa je bilo v evakuiranje otrok vključeno osebje šole. Ugotovili smo, da
smo tako gasilci kot zaposleni v šoli
ustrezno usposobljeni in pripravljeni
na podobne situacije.
Po zaključku intervencije smo učencem predstavili opremo in vozila,
ki jih ima društvo. Poleg gasilske
opreme so si učenci lahko ogledali
tudi reševalno vozilo ZD Il. Bistrica
in nekaj opreme, ki jo uporabljajo
policisti pri svojem delu.
Z gasilskim »Na pomoč«! III David
Iskra, PGD Podgora - Podgraje-

LITERARNA EKSKURZIJA PO DOLENJSKEM

domača vina in jedi

Montinjan pri Marezigah–Koper–Sl.Istra

odpira dodatno lokacijo v

Ilirski Bistrici, Gabrje 3
( Johnny bar)

dobrote naše kleti lahko kupite po sistemu
vinotoča v svojo embalažo za domačo potrošnjo
po ugodnih cenah od 2.11. dalje!!

od 7.11.–14.11.
pa vabimo na brezplačno pokušino
in nakup izdelkov kleti
po še ugodnejših cenah!!

V Martinovem tednu

Info in naročanje: mobi 031 / 31 88 01

stna hiša, v kateri je urejena literarna zbirka
ter Jurčičevi predmeti. Tu nas je sprejel g. Borut Lampret in bil pripravljen odgovarjati na
vsa naša vprašanja. Učenci so si lahko ogledali
tudi zanimivo etnografsko zbirko, čebelnjak z
znamenitimi panjskimi končnicami ter Krjavljevo kočo.
Čas se je nekoliko bolj ustavil ob Temkovem
mlinu na domačiji Primoža Trubarja v Rašici.
Kustos Andrej, poseben govornik, nam je
predstavil življenje in delo Trubarja ter čas
reformacije ali protestantizma na slikovit in
zanimiv način. Gospod Tomaž pa nam je v
okviru knjigovezniške delavnice pomagal izdelati miniaturne knjižice, ki smo jih lahko odnesli domov. Knjižice so zelo lične, izdelane sicer
različno natančno, vendar smo vsi dobili izkušnjo, kako se knjigo izdela in veže ter izvedeli
nekaj besed, ki jih uporabljajo knjigovezi.
V Ribnici so si učenci ogledali še čarovniški
stolp, kjer so prikazani načini mučenja čarovnic, ki so jih v srednjem veku sežigali. Tudi to
je del naše zgodovine, četudi se zdi nemogoče. Ogledali smo si še muzej stare robe in
muzejsko trgovino, namesto vstopnice pa je
vsak dobil praktično darilce, leseno kuhalnico.
Ugotavljam, da učence stvari iz preteklosti
čedalje manj zanimajo; sploh pa so stari časi
njim nepredstavljivo drugačen svet, v katerega se resnično težko vživijo. Upam, da jih
bolj zanima vsaj prihodnost. Njihova, svetla!
III Olga Novak
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Osmi in deveti razredi osnovnih šol
Jelšane, Pregarje in Knežak so se 15.
oktobra 2010 udeležili strokovne
oziroma literarne ekskurzije po Dolenjskem. Spremljale so jih učiteljice
Nika Stock, Mateja Šepič, Nina Močilnikar in Olga Novak.
Čeprav so tovrstne celodnevne ekskurzije za učitelje naporne, je dobro
sem pa tja spremeniti in dopolniti
običajne vsakodnevne metode pouka slovenščine, pa tudi drugih predmetov. S terenskim delom si učenci
lažje in bolj kakovostno zapomnijo
in razumejo določene učne vsebine.
Na naši poti smo se najprej ustavili
v slovenskem verskem samostanu
v Stični. Učenci so v njem videli
Stiške rokopise, pergament, stare
moštrance in predmete za verske
Učenci OŠ Pregarje, OŠ Jelšane in OŠ Knežak pred Jurčičevo domačijo na Muljavi
obrede, meniška oblačila (cistercijanski red), umetniške slike Ivane Kobilice, Mateja Sternena in
pokopališče, na katerem so vsi grobovi enaki,
patra Gabrijela Humeka, v cerkvi pa stvaritve Jožeta Plečnika in
le imena na železnih križih se razlikujejo.
Fortunata Berganta. Spoznali so, da so se menihi ukvarjali s sirarV rojstni vasi Josipa Jurčiča smo opazili nekaj
stvom, čebelarstvom, izdelovanjem hostij, zeliščarstvom (Simon
zelo urejenih in slogovno usklajenih domačij.
Ašič), slikarstvom, čevljarstvom … Videli so tudi posebno meniško
Najbolj posebna pa je seveda Jurčičeva roj-
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MLADI LIKOVNIKI LETOS USTVARJALI V JELŠANAH

Tudi letos so se za likovno ustvarjanje nadarjeni učenci
zbrali na srečanju mladih likovnikov Ex tempore Snežnik

NA NOGOMETNI TEKMI
V STOŽICAH
Učenci izbirnih predmetov OŠ A. Žnideršiča in OŠ Podgora, pod mentorstvom učiteljev športne vzgoje, smo
si 8.10.2010 ogledali nogometno tekmo med Slovenijo
in Ferskimi otoki na novem stadionu Arena Stožice. Na
tekmo smo odšli okrašeni z navijaškimi rekviziti in veliko
energije za vzpodbujanje našega moštva. Na stadionu
smo celo tekmo navijali in uživali v igri Slovenije, ki je
zmagala kar s 5:1. Zadovoljni smo zapustili stadion z
željo, da si v prihodnje ogledamo še kakšno tekmo. III
učenci OŠ Antona Žnideršiča

šolstvo in šport

TRETJEŠOLCI V SEČI
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Med v času 20. in 24. septembrom smo učenci, učiteljice
in plavalni vaditelji osnovnih šol Dragotina Ketteja iz Il.
Bistrice, Podgore Kuteževo in Rudija Mahniča iz Pregarij
preživeli v Seči.
Imeli smo šolo plavanja. Že prvi dan so nas plavalni vaditelji razdelili v skupine, nato pa smo se skupaj ves teden
trudili, da smo dosegli zastavljene cilje in osvojili priznanja. Poleg šole plavanja smo izvedli tudi nekaj dni dejavnosti. Obiskali smo akvarij v Piranu in Vrt kaktusov v Seči.
Peljali smo se z ladjo in opazovali obalo z morske strani,
poslušali smo Tartinijevo glasbo in si ogledali nekatere
znamenitosti Pirana. Spoznali in ogledali smo si rastline
in živali, ki živijo ob in v morju. Vonjali in spoznavali smo
rastline v zeliščnem vrtu, otipali kipe v naravi, ki so jih
izdelali umetniki z vsega sveta. Preizkusili pa smo se tudi
v šivanju. Čisto sami smo si sešili vrečke iz blaga ter jih
napolnili s sivko in soljo. Izvedeli pa smo tudi marsikaj o
solinah in pridelovanju soli. Kljub številnim dejavnostim
nam je ostalo nekaj časa tudi za elementarne in družabne igre ter sklepanje novih prijateljstev. Teden, ki smo
ga preživeli v Seči, je bil deloven in naporen, a tudi poln
lepih trenutkov in spominov. III Učenci in učitelji
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2010, ki ga že vrsto let pripravljata območna izpostava
JSKD Ilirska Bistrica in Planinsko društvo Snežnik. Letošnje, že 22. srečanje, je potekalo v Jelšanah, udeležilo pa
se ga je 37 učencev iz desetih osnovnih šol z ilirskobistriške, pivške in postojnske občine.
Ex tempore se sicer odvija vsako leto v drugem kraju na
Bistriškem. Tako so mladi likovniki lani ustvarjali na idiličnem Premu, predlani pa jih je navdihovala čudovita
narava Sviščakov. Učenci tako poleg druženja s svojimi
sovrstniki in likovnega ustvarjanja spoznavajo tudi različne domače kraje in njihove zanimivosti.
Motive in tehniko risanja si učenci vsakič izberejo sami.
Tokrat so prevladovale tempere, tuš, svinčnik in podobno, motivno pa jih je najbolj pritegnila jelšanska
arhitektura (stare hiše, cerkev ...). Ob koncu so vsem
sodelujočim učencem podelili priznanja, njihove risbe
pa so razstavili na jelšanski osnovni šoli. Razstava pa bo
zaokrožila tudi po vseh ostalih šolah, ki so sodelovale na
ex temporu. III

UČENCI OŠ DRAGOTINA KETTEJA NA KRNSKIH JEZERIH

že kmalu po sončnem vzhodu podali proti Bogatinskemu sedlu. Po 6-urni hoji
smo v popoldanskih urah ponovno prispeli do avtobusa. Izkušnja je bila izjemna in vsi komaj čakamo, da se dvodnevni pohod v slovenske gore ponovi. III
Eva Fatur in Lara Dujc, 8. a razred OŠ Dragotina Ketteja

V SEČI

V ponedeljek zjutraj smo se učenci od tretjega do petega razreda odpeljali v šolo v naravi v Sečo. Ko smo prišli tja, nam je učitelj pokazal naše sobe. Izpraznili smo
kovčke in pripravili svoje postelje. Čez nekaj časa smo
odšli v jedilnico na kosilo. Vsi nestrpni smo se odpravili
na plavanje. Uživala sem pri skakanju na glavo. V popoldanskem času smo si ogledali zanimive kamnite skulpture. Med njimi je bil tudi čudežni kip, ki ti je uresničil
željo. Ta ni smela biti povezana z denarjem. Naslednji
dan smo ob obali iskali morske rastline in živali. Izvedeli
smo tudi, kako se ravna z zdravilnimi rastlinami. Vsak
si je izdelal svojo vrečko, v katero smo dali ščepec soli
in dišečo sivko. V četrtek smo se z ladjo odpeljali do Pirana, kjer smo se sprehajali po ozkih ulicah. Posladkali
smo se tudi s sladoledom. Z zanimanjem smo si ogledali
tudi kaktuse. Najlepše mi je bilo, ko smo se po večerji
zabavali s sošolci.
Najsrečnejši smo bili zadnji dan bivanja v Seči, ko smo
prejeli zaslužena priznanja za plavalne dosežke in pohvale učiteljev v domu Burja za izjemen trud in prijazen
nasmeh. III Teja Volf Granduč, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

ZA VARNO POT V ŠOLO
Da bi se šolsko leto začelo varno in brezskrbno, so tudi
letos člani ZŠAM Il. Bistrica sodelovali v akciji »Prvi šolski dnevi«.
Prve dni septembra, ko se v šolske klopi vračajo učenci,
so naši člani v sodelovanju s policisti bistriške policijske
postaje in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Il. Bistrica poskrbeli, da so prvošolčki in
ostali učenci varno prispeli do šole in nazaj domov.
Uniformirani člani ZŠAM so budno pazili na šolarje ob
šolskih poteh, križiščih ter prehodih za pešce na poti v
šolo in iz nje. Za otroke, ki so v tem šolskem letu prvič
prestopili šolski prag, je bilo še prav posebno poskrbljeno.
V imenu ZŠAM Il. Bistrica se vsem, ki so sodelovali v akciji Prvi šolski dnevi, iskreno zahvaljujemo. III Marjan Hrvatin

šolstvo in šport

Učenci 7. in 8. razredov OŠ Dragotina Ketteja smo se v petek, 10.
septembra, odpeljali proti Krnskim
jezerom. Vožnja do doline Lepene
je bil dolga, vendar nas je pogled
na reko Sočo in njene soteske vedno znova očaral. Po 3-urni vožnji
smo prispeli do koče dr. Klementa
Juga, od koder smo se po planinski
poti podali proti Domu na Krnskih
jezerih (1385 m). Pot je bila dolga in
naporna, saj smo hodili približno 3
ure, vendar je hkrati nudila naravne
užitke, kot so svež zrak, lepota narave in gostoljubno vreme. V domu
smo se počutili domače in hrana je
bila zelo okusna. Najbolj od vsega
pa so nam v spominu ostala skupna
ležišča, kjer smo se fantje in dekleta
najbolj zabavali. Kot pravi planinci
smo naslednji dan zgodaj vstali in se
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REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV
Ilirska Bistrica je gostila letošnje regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Primorske, ki
je potekalo 16. oktobra v Domu na Vidmu v organizaciji
območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica.
Izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno
dejavnost pripravljajo vsakoletna območna srečanja
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki so tekmovalnega značaja. Prireditve, na katerih se zvrsti preko
200 nastopajočih, si namreč ogledajo strokovni spremljevalci, ki po končanem srečanju z vodji skupin opravijo razgovor o videnem nastopu, načinu petja in igranja
ter izboru pesmi in viž.
Na predhodnih primorskih območnih srečanjih, ki sta
potekali v Marezigah in v Brestovici pri Komnu, se je
predstavilo sedemnajst skupin. Ocenjevalka teh nastopov Katarina Šetinc je za regijsko revijo v Ilirski Bistrici izbrala osem pevskih in glasbenih skupin ter enega godca.
Strokovna spremljevalka oziroma regijska selektorica
prireditve v Ilirski Bistrici, na kateri so se izbrane skupine
potegovale za nastop na državni prireditvi v Laškem, je
bila Jasna Vidakovič.
V Domu na Vidmu so se občistvu tako predstavile pevke
ljudskih pesmi Mandrač iz Kopra, Zingelci - mladinska
glasbena skupina OŠ Antona Ukmarja iz Kopra, pevska
skupina pripadnikov italijanske manjšine La porporela
iz Kopra, pevke ljudskih pesmi Kraški šopek iz Sežane,
83-letni godec na harmoniki triestini oziroma plonarci
Palmiro Krmac iz Čenturja, ki je bil tudi najstarejši nastopajoči, dekliška skupina Buške čeče iz Bovca, pevke ljud-

Nastop Bistrških škuork

skih pesmi folklorne skupine Skala iz Kubeda, godčevska
skupina KD Mandrač iz Kopra, in kot zadnje domačinke
Bistrške škuorke. Vse naštete skupine, ki jih je podrobno
predstavila povezovalka programa Nataša Ujčič, pomembno prispevajo k ohranjanju ljudskega izročila. III

RAZSTAVA PORTRETOV primorskih likovnikov

kultura

Slikar ilija Martić ob portretu sestre Ružice
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V Knjižnici Makse Samsa je bila med 21. in 28. oktobrom
na ogled razstava portretov primorskih likovnih ustvarjalcev. Dela so nastala v okviru 10. regijske likovne razstave v organizaciji območnih izpostav Javnega sklada za
RS za kulturne dejavnosti iz Ilirske Bistrice, Izole, Kopra,
Pirana, Postojne in Sežane. Letos je bila tema likovnega
ustvarjanja, ki jo razpisuje JSKD, portret, tehnika pa je
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bila prosta.
Na razpis javnega sklada je prispelo kar 40 del, selektor
Dejan Mehmedović, umetnostni zgodovinar, pa je izbral
18 del, ki so bila doslej že na ogled v Kopru in Sežani, iz
Ilirske Bistrice pa se bo razstava preselila še v Piran, Izolo
in Postojno. Med razstavljenimi deli sta tudi avtoportret
domače slikarke Zdenke Vinšek in portret, ki ga je ustvaril slikar Ilija Martič iz Šembij, upodobil pa je svojo sestro Ružico.
Kot je v predstavitvenem katalogu izbranih del zapisal
selektor Dejan Mehmedović, »je najgloblje bistvo portretne podobe zajetje psihične slike upodobljenega, “odsev duše predstavljenega protagonista”. Poleg kakovosti
izvedbe je tukaj pomembna tudi inventivnost prezentacije. Tako lahko zaključimo, da projekt, ki se odvija v
okviru ljubiteljske dejavnosti, vsekakor zrcali vzpodbudno visoko raven likovne kulture pri nas.«
Poleg regijskih razstav bosta medobmočni organizaciji
JSKD Izola in Nova Gorica pripravili še skupno razstavo
portretov medregijskega izbora, ki bo na ogled predvidoma februarja prihodnje leto. Odprtje razstave v Knjižnici Makse Samsa so z nastopi popestrili učenci bistriške
glasbene šole. Domen Ujčič in Luka Zadnik sta zaigrala
na harmoniko (mentorica prof. Mirjam Jaksetič), Tevž
Sedmak pa na kitaro (mentor prof. Igor Starc). III

30 LET ZBORNIKA BISTRIŠKI ZAPISI

Sedmo številko zbornika Bistriški zapisi sta predstavila urednika Tomo Šajn in
Gregor Kovačič

je avtor dveh prispevkov, in sicer o
tamburaškem klubu Ilirska vila in o
mlekarni, Ivo Jelerčič piše o znanem
zborovodju in glasbenem pedagogu
Avgustu Šuligoju z Dolnjega Zemona,
Ivo Jevnikar je svoj prispevek posvetil zaslužnemu padalcu iz Harij Milanu Boštjančiču, Vojko Čeligoj piše
o poštnih znamkah za pomembne
domačine, Renato Vidrih in Matjaž
Gobec obravnavata aktualno tematiko o potresih na Ilirskobistriškem,
Franc Poklar pa piše o rušilnem potresu leta 1870.
Drugi del, ki ga je uredil dr. Gregor

Zgodovinske osebnosti našega kraj

Bistričani dolgujemo zahvalo vsem, ki
se trudijo in pri tem tudi uspevajo, da
imena naših zgodovinskih osebnosti
ne gredo v pozabo. Kar naštejmo in se
zahvalimo Vojku Čeligoju, Tomu Šajnu,
Vitomirju Deklevi, Ivku Spetiču in drugim. Po njihovi zaslugi ostajajo sledovi
naših slavnih ljudi.
Vojko Čeligoj poskrbi, da ob pomembnejših obletnicah naših velmož Pošta
Slovenije izda njihove poštne znamke.
Doslej je bilo izdanih petnajst znamk.
Vse so objavljene v sedmi številki Bistriških zapisov.
Tomo Šajn kot predsednik Društva
za krajevno zgodovino in kulturo se
zavzema (in pri tem tudi uspeva) za
postavitev spominskih obeležij pomembnim kulturnikom iz našega kraja.
Tudi Vitomir Dekleva se je v svoji knjigi
Godbeništvo na Bistriškem spomnil
ljudi, ki so pomembno vplivali na razvoj glasbene kulture v naših krajih.
Ivko Spetič v Jesenskih listih, literar-

nem glasilu društva upokojencev, v
rubriki Obrazi našega mesta v svojem
slogu opisuje življenje nekaterih Bistričanov iz naše polpretekle zgodovine.
Sami moramo skrbeti, da imena naših
ljudi ne gredo v pozabo. V TV-oddaji
iz Ljubljane, posvečeno 110. obletnici
slavnega zborovodje Avgusta Šuligoja,
sicer našega rojaka, je bilo rečeno, da
je prišel v Trbovlje ''nekje s Primorskega''. Mi pa vemo, da je sedem let
kot učitelj služboval v naših krajih,
vodil pevske zbore in si tako pridobil
potrebne izkušnje, ki jih je odlično izkoristil s Trboveljskimi Slavčki in tako
postal eden najboljših evropskih zborovodij. Glasbeni pedagog Ivo Jelerčič
je v svojem prispevku v zadnji številki
Bistriških zapisih odlično predstavil življenje in delo ''našega'' Avgusta Šuligoja in delno popravil napako, ko je v
svoji knjigi Pevsko izročilo Primorske
vede ali nevede obšel naše kraje. III Dimitrij Grlj

Kovačič, pa je posvečen daljšim
povzetkom diplomskih nalog bistriških diplomantov, ki so v svojih deli
obravnavali zanimive tematike z območja bistriške občine. Jana Logar je
raziskovala značilnosti kraškega izvira
Podstenjšek z okolico, Petra Slavec
piše o prilagoditvi kraškim poplavam
na jugu Zgornje Pivke, Nataša Zidar
je raziskovala geografske značilnosti
Podgrajskega podolja, Sabina Pugelj
o arheoloških izsledkih na območju Ilirske Bistrice, Špela Brožič se
je posvetila putnim običajem na Bistriškem, Tina Renko pa predstavlja
življenje in delo pomembnih domačih fotografov Bogomila in Milana
Brinška.
Zbornik so izdali ob finančni pomoči
Občine Ilirska Bistrica, pomoč pa so
poiskali tudi pri sponzorjih, ki so v
obliki oglasov prispevali pomemben
del sredstev za izid zbornika, za kar
so jim v društvu še posebej hvaležni.
Zbornik lahko kupite v Knjižnici Makse Samsa.
V zelo aktivnem Društvu za krajevno
zgodovino in kulturo pa od leta 1994
izdajajo tudi monografsko zbirko
»Ilirske teme«, v kateri je doslej izšlo
že sedem številk, letos pa načrtujejo
izdajo osme, posvečene zgodovini
športa na Bistriškem. V društvu so
tako »s skromnimi sredstvi, amaterskim delom in veliko zagnanostjo
doslej izdali štirinajst del v obeh zbirkah in s tem v mnogočem zapolnili
vrzel predvsem na družboslovnem
in zgodovinskem področju poznavanja krajev pod Snežnikom,« je zapisal Tomo Šajn. III
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Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo Ilirska Bistrica je 15. oktobra
domači javnosti predstavila novo,
že sedno številko zbornika »Bistriški zapisi«, ki letos praznuje 30 let
izhajanja, saj so prvo številko med
bralce pospremili že leta 1980.
»Če so bile prve štiri številke po obsegu nekoliko skromnejše, zaradi
tega pa nič manj vsebinsko zanimive,
so zadnje tri dosegle dvesto strani s
preko deset prispevki v posameznem zvezku. V tridesetih letih se je
nabralo kar 76 daljših in krajših prispevkov z različnih področij, največ
zgodovinskih. Vseh sedem številk
predstavlja zajetno knjigo, ki bi obsegala kakih devetsto strani zanimivega in za poznavanje krajev v naši
občini dragocenega čtiva,« je zapisal
Tomo Šajn, predsednik društva in
urednik prvega dela zbornika.
Zbornik je namreč razdeljen na dva
dela. V prvem je objavljenih osem
avtorskih prispevkov sodelavcev,
domačinov in zunanjih avtorjev, ki
obravnavajo različne tematike, vezane na znane bistriške rojake in
domačo kulturno dediščino. Rafko
Valenčič piše o prispevku slovenskih duhovnikov Reški škofiji med
leti 1942 in 1951, Božidar Premrl
raziskuje stavbno zgodovino cerkve
Svete Trojice v Trnovem, Jožef Šlenc
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RAZSTAVA OB 20-LETNICI
USTVARJANJA SREČKA SREBOTA
V oktobru je sta bili na grdu Prem
na ogled dve likovni razstavi. Poleg
likovnih umetnin Srečka Srebota, ki
letos praznuje 20-letnico ustvarjanja, so bila na ogled tudi dela njegove sorodnice Lidye Dykoff Srebot
iz Pariza.
V kletnih prostorih gradu je svoja
dela razstavila slikarka Lidya Dykoff
Srebot iz Francije. »Na teh zelo
zgoščenih platnih nas lahko navduši izjemna barvitost, kar kaže na
temperament avtorice in na to, da
je polna veselja in optimizma. Slike
so zanimiv splet figuralike, abstraktnosti in ekspresije,« je njeno delo
opisala umetnostna zgodovinarka
Polona Škodič.
V zgornjih grajskih prostorih pa so
bile na ogled ognjeno rdeče umetnine slikarja Srečka Srebota, ki
je doma iz Ilirske Bistrice, živi in
ustvarja pa v Palčju. Umetniška pot
Srečka Srebota se je začela leta
1990, ko je s premierno razstavo
nastopil v dvorani Sokolskega doma
v Ilirski Bistrici, nekaj let kasneje pa
se je začel ukvarjati z ilustracijami
in z njimi opremljal knjige in revije.
Pozneje se je zopet vrnil k slikanju.
»Takoj sem videl, da gre za ustvar-

Srečko Srebot in Lidya Dykoff Srebot ob razstavljenih delih

jalca, ki kljub temu, da ni profesionalni likovnik obvlada tisto, kar je
ključno v slikarstvu oziroma likovni
umetnosti. Skozi dolgoletno delo je
prišel do stopnje, ko ustvarja poetiko,« je avtorjev opus ocenil likovni
kritik Dejan Mehmedovič. Polona
Škodič pa je dejala, da poslikave
Srebota vidi kot barvno lestvico,

ki jo vse bolj zapolnjuje živahnejša
barvitost, slog pripovedi pa je iz realističnih zasnov preobrazil v ekspresionistično in celo abstraktno smer.
Odprtje obeh razstav sta s pesmijo
pospremila Srebotova prijatelja in
umetnika Aleš Hadalin in Marko
Brecelj. III

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
TRENUTKI NARAVE

kultura

V novem razstavnem prostoru
Foto kluba Sušec v Pumpa
baru v Knežaku je na ogled fotografska razstava z naslovom
Trenutki narave, avtorja Aleša
Filiputa.
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Ena od razstavljenih fotografij Aleša Filiputa
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Aleš Filiput, ki je doma iz Prema,
je na ogled postavil 20 fotografij
z motivi iz narave. Večina fotografij je bila posnetih v Brkinih,
od koder je avtor doma. Aleš
se s fotografiranjem intenzivno
ukvarja zadnji dve leti in je član
Foto kluba Sušec, to pa je njegova prva samostojna razstava.
»Za začetek je najlažje, če greš
ven v naravo in poslikaš, kar vidiš. Trenutno še preizkušam
različne tehnike in motive,« je

odgovoril na vprašanje, zakaj je izbral ravno motive iz narave.
Na otvoritvi razstave je goste pozdravil predsednik foto kluba Andrej Bergoč, ki je izrazil veselje, da
je klub dobil nov razstavni prostor
v Pumpa baru v Knežaku, saj so se
iz prejšnjega morali umakniti zaradi
zaprtja lokala. Zahvalil se je tudi
Stojanu Spetiču za pomoč in prizadevanje pri iskanju novega prostora,
v katerem bodo odslej razstavljali
člani foto kluba. Razstava Trenutki
narave bo v Pumpa baru na ogled
do sredine novembra. V piceriji Jakob v Gradišču pa je na ogled tudi
skupinska razstava članov kluba na
temo jabolko, ki je nastala v okviru
Praznika brkinskega jabolka. III

GRADINA PLESALA V CANKARJEVEM DOMU
Folklorno društvo Gradina je bilo v
mesecu septembru zelo aktivno. V
veliko čast nam je bilo nastopiti na
na Hribu svobode pred samim državnim vrhom.
Komaj smo strnili vtise, smo že hiteli
s pripravami na kmetijsko tržnico.
Poleg nastopa s spletom bistriških
plesov smo se preizkusili tudi s kuhanjem in naš krompir v zevnici je
šel vsem v slast. Popoldne smo zaplesali še gospodu Karlu Erjavcu v
Novakovem mlinu in dan zaključili v
Domu na Vidmu z društvom ZA.
Konec septembra smo sodelovali na
festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Zaplesali
smo splet Gremo po kolač in poželi
velik aplavz. Ja, pa tudi na TV smo
spet prišli, kot ste videli smo sodelovali na snemanju oddaje Na zdravje
in pomagali s koščkom plesa prikazati naše običaje. Bilo je pestro, zabavno in zanimivo.
Na žalost smo pa zaradi obveznosti
naših članov morali odpovedati štirinajstdnevno gostovanje po Srbiji.

Trudili smo se, da do tega ne bi prišlo, a delovne in družinske obveznosti so bile v prednosti. Upamo, da
bomo to realizirali v začetku prihodnjega leta.
Tudi županske volitve so bile za Gradino zanimive, saj smo ob ponovni
izvolitvi zaplesali gospodu Robertu
Smrdelju, županu občine Pivka.

V mesecu oktobru smo pričeli z vajami za novo sezono in veseli smo,
da se je končno naša skupina povečala za dva nova člana. Upamo, da
bo zanimanje za ples še naraščalo
in se nam bo pridružil še kakšen korajžen ljubitelj plesa. Torej! Vabljeni
vsi ljubitelji plesa in petja, da se nam
pridružite v novi plesni sezoni! III Za
FD Gradina, Mira Kirn

žna take podpore. Super je biti obkožen s tako pozitivno energijo,« je
v svojem slogu priznala Patra.
Obiskovalcem je predstavila pesniški zbirki Pet minut blaznosti, ki je
izšla leta 2008, in Črno obrobljene
oči iz leta 2009. Črna barva je poleg
obvezne čepice njen zaščitni znak.
»To sem jaz. Ko sem bila mlada
je bila črnina verjetno neke vrste
obrambni mehanizem, zdaj se v
črni preprosto počutim varna,« je
pojasnila Patra in dodala, da barve
sicer ljubi, vendar pa jih nosi v duši,

skozi katero jih nato izraža v svojih
delih. In to je najbolj opazno prav
na njenih slikah, ki so, kot je dejala
Katarina Škrab »prave energetske
bombe«. Slike, ki so bile na ogled
tudi v knjižnici, ustvarja iz različnih
odpadnih materialov, od žic, lesenih deščic, kartonov in podobnega,
kar najde ali ji prinesejo kolegi. Kot
osrednji motiv pa se tako v njenih
slikah kot v pesmih pojavlja obraz
oziroma oko, ki je na nek način tudi
simbol duše. III

Na oktobrskem literarnem večeru
v Knjižnici Makse Samsa z naslovom »Sonce v srcu« se je občinstvu
predstavila znana pesnica in slikarka Patricija Dodič-Patra, doma
iz Obrova. Tokrat je poleg pesmi na
ogled postavila tudi svoje likovne
umetnine.
Patricija Dodič-Patra je prejela številne nagrade za svoje pesniško
ustvarjanje, med drugim tudi nagrado na festivalu mlade literature
Urška in nagrado Veronika za najboljšo pesniško zbirko. »Nagrade
so zgolj ena od potrditev za to, kar
počnem, vendar pa je zame največja nagrada to, da ljudje radi pridejo
na moje literarne večere in uživajo
v moji poeziji,« je obiskovalcem
zaupala v sproščenem pogovoru s
Katarino Škrab. Kot je dejala, se je
iz Zlatega čolna in Zveze primorskih
književnikov izpisala, saj ji čas ne
dopušča vseh aktivnost, je pa poudarila, da je ponosna na to, da je
članica Literarnega društva Ilirska
Bistrica in KUD Literativa, kjer sodeluje s čudovitimi ljudmi. »Rada pomagam mladim s svojimi izkušnjami,
saj sama v mladosti nisem bila dele-
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SONCE V SRCU
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Dan odprtih vrat v društvu »POT«

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

POMOČ ZASVOJENIM Z NEDOVOLJENIMI DROGAMI

35

Ker je november mesec preventive
na področju zasvojenosti, vam bomo
ob tej priložnosti na kratko predstavili
delovanje našega društva.
Pobudo za ustanovitev društva so izrazili uporabniki nedovoljenih drog,
njihovi starši in lokalna skupnost, ustanovljeno pa je bilo 8. 5. 2002. Od takrat
se je bistveno povečala dostopnost do
pomoči in informacij o problematiki
drog v naši okolici.
Društvo »POT« je nizkopražen program
in deluje v obliki dnevnega centra na
Levstikovi ulici št. 3 v Ilirski Bistrici, ki
je na voljo zainteresiranim v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 16. uro,
v torek in četrtek pa od 8. do 18. ure.
Namen programa je nuditi podporo in
pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog, njihovim bližnjim
in ostalim zainteresiranim, pomoč pri
njihovi integraciji v socialno okolje ter
oblikovati strpnejši odnos družbe do
ljudi, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog. S programom želimo seznaniti in vanj vključiti čim več
ljudi, ki to pomoč in podporo potrebujejo.
Uporabnikom nudimo vključitev v različne oblike preživljanja prostega časa,
ki omogočajo razvoj socialnih spretnosti, povrnitev osebnih higienskih in
delovnih navad, sproščeno druženje
in zdravo preživljanje prostega časa.
V prostorih društva izvajamo številne
dejavnosti: individualno obravnavo posameznika, skupinsko obravnavo, aktivnosti delovne terapije v katero sodijo
likovna delavnica, mizarska delavnica,
športne aktivnosti, gospodinjske aktivnosti itd., ter skupino za samopomoč
staršev in bližnjih. Poleg tega izvajamo
tudi terensko delo s »skrito populacijo« uporabnikov nedovoljenih drog
in izvajamo zamenjavo igel in drugega
materiala za varnejše injiciranje. Program nudi tudi pomoč pri integraciji v
socialno okolje tistim, ki so že zaključili
višjepražne programe.
Ena izmed nalog društva je tudi preventiva. V okviru tega skrbimo za izobraževanje pedagoškega kadra v
osnovnih šolah in gimnaziji, učencev
in dijakov ter njihovih staršev. Širšo javnost informiramo prek javnih občil ter
na okroglih mizah in raznih delavnicah.
Na ta način informiramo in izobražujemo s ciljem zniževanja škode in preventive tudi za nezasvojene uživalce
drog. Ti uporabniki drog praviloma ne
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

jemljejo prisilno-zasvojensko, pač pa
zgolj nevarno in eksperimentalno (plesne droge, kanabinoidne droge...).
Obsojenci lažjih kaznivih dejanj, ki jim
je omogočeno opravljanje splošnega
koristnega dela, lahko to opravijo v našem društvu – v letošnjem letu 5 oseb.
Društvo sodeluje z IZZ EKSODUS – Z
(Inštitut za zasvojene) in je podpisnik
Zaveze v okviru Evropskega ukrepanja
na področju drog (EAD – European Action on Drugs).
Skozi program omogočamo vzpostavljanje stikov uporabnikov z našimi
strokovnimi (in laičnimi) delavci, ki jim
nudijo potrebne in željene informacije
in intervencije.
V društvu izvajamo program zamenjave igel, tako v prostorih društva kot
na terenu, ter svetovanja o varnejši
uporabi drog. Cilji našega dela z uporabniki so vidni pri zmanjševanju okužb
s HIVOM/AIDSOM in hepatitisom A, B
in C, zmanjšuje se stopnja smrtnih primerov zaradi predoziranj. Posledično
se zmanjšuje kriminal v občini in se
izboljšuje socialno, zdravstveno in ekonomsko stanje uporabnikov.
Pri terenskem delu skriti populaciji
omogočamo dostopnost do sterilnih
igel in tudi pri njih izvajamo svetovanje
o varnejši uporabi drog.
Dejavnosti v prostorih društva so prilagojene potrebam naših uporabnikov. Ti
nam svoje želje in potrebe posredujejo
skozi neformalne pogovore, v individualnih terapevtskih pogovorih ali pri
delu v skupini. Preko pogovorov ugotovimo, katere potrebe so individualne in
katere so uporabnikom skupne. Glede
na ugotovljene potrebe jim nudimo individualno ali skupinsko pomoč. Nekaterih potreb se uporabniki zavedo šele
v času sodelovanja v skupini za samopomoč ali v drugih strokovno vodenih
skupinah, kjer potem, glede na ugotovljene potrebe oziroma težave, skupaj
iščemo možne rešitve.
Uporabnikom nikoli ne ponujamo gotovih rešitev, temveč jih spodbujamo k
učenju iskanja za njih najboljših rešitev.
Želimo, da pridejo do spoznanja, da
obstaja več možnih rešitev za določeni
problem, in jih podpiramo pri njihovih
konstruktivnih odločitvah. V pogovorih
s predstavniki lokalne oblasti in posamezniki iz okolja ugotavljamo, da so
ljudje zaskrbljeni zaradi problema zasvojenosti od nedovoljenih drog v naši
občini in delovanje društva podpirajo.
Skupaj z zaposlenimi na Policijski po-

staji ugotavljamo, da je zadnjih nekaj
let stopnja kriminala, povzročenega s
strani uporabnikov nedovoljenih drog,
v znatnem upadanju. Društvo se vključuje v širšo lokalno skupnost s programi, ki jih izvajamo skupaj z Občino
Ilirska Bistrica, s CSD Il. Bistrica, OO
Rdeči križ Il. Bistrica, osnovnimi šolami,
gimnazijo, zdravstvenim domom in
Lokalno akcijsko skupino. Podpora lokalne skupnosti se kaže tudi v znatnem
financiranju in brezplačnem oddajanju
prostorov v najem za naš dnevni center.
Program je namenjen:
• ljudem, ki uporabljajo nedovoljene
droge,
• ljudem, ki abstinirajo od uživanja
nedovoljenih drog in želijo v tem
vztrajati,
• ljudem, ki so uspešno zaključili višjepražne programe in abstinirajo
od uživanja nedovoljenih drog, a
potrebujejo pomoč pri ohranjanju
abstinence ter integraciji v socialno
okolje,
• ljudem, ki eksperimentirajo z nedovoljenimi drogami,
• skriti skupini uporabnikov drog,
• ljudem, vključenim v metadonski
program,
• ljudem, ki želijo vzpostaviti abstinenco od nedovoljenih drog,
• svojcem in bližnjim vseh zgoraj naštetih,
• svojcem in bližnjim vseh tistih, ki si
ne želijo vključit v kakršnekoli programe,
• nezasvojenim uživalcem drog.
Cilji programa so:
• zmanjševanje škode pri tistih, ki
uporabljajo nedovoljene droge,
• spoznavanje oziroma raziskovanje
pojava uporabe nedovoljenih drog,
• informiranje uživalcev nedovoljenih
drog, njihovih staršev in širše javnosti o škodljivih posledicah uživanja
nedovoljenih drog,
• vključevanje uporabnikov v dejavnosti prostega časa,
• informiranje uporabnikov in širše
javnosti o različnih programih, namenjenih pomoči osebam, ki imajo
težave zaradi uživanja drog,
• vzpodbujanje uporabnikov pri iskanju zaposlitve, pri nadaljevanju
izobraževanja ali pri dodatnem izobraževanju in nudenje pomoči ob
vključitvi,
• zmanjševanje in odpravljanje social-

Z jesenjo in zimo prihaja obdobje,
ko se pogosteje pojavljajo virozna
obolenja, med katerimi prednjači
gripa. Prav je vedeti, kako se pred
njo zavarovati in kako ukrepati v
primeru, če zbolimo.
Gripa (influenca) je težje obolenje
od prehlada in običajno prizadene
celo telo. Gre za akutno virusno
obolenje dihal, ki se zelo hitro širi.
Povzročajo jo virusi, ki zelo dinamično spreminjajo svoje lastnosti.
V Sloveniji za gripo zboli vsako leto
več kot 5 % prebivalstva in pri nekaterih bolnikih ima bolezen lahko
zelo težak potek z zapleti.
Bolezenski znaki so sicer podobni
navadnemu prehladu, vendar je začetek bolezni nenaden in buren. Gre
za izrazit glavobol, bolečino za očmi,
bolečine v mišicah in sklepih, dražeč
občutek v žrelu, suh kašelj, izčrpanost … Običajno bolezen spremljata
tudi visoka telesna temperatura in
»mrazenje«. Posledice pa so tudi
splošno slabo počutje, oslabelost,
potenje, utrujenost. Ti znaki gripe
običajno izginejo v 2 do 7 dneh, razen kašlja, ki traja kar še nekaj časa,
tudi nekaj tednov.
V času zdravljenja, ki traja kak teden, je najpomembnejši počitek,
piti je treba veliko toplih napitkov,
uživati vitaminsko hrano in dodatke,
nih stisk posameznika,
• socialna integracija uporabnikov
in podpora pri reintegraciji po zaključku programov višjega praga ali
po zaključku prestajanja zaporne
kazni,
• razvoj socialnih veščin,
• brezplačno razdeljevanje (zamenjava) materiala za varno injiciranje
na terenu in v dnevnem centru,
• informiranje in izobraževanje za nezasvojene uživalce drog.

Uporabniki, starši in vsi ostali si lahko
pri nas sposodijo literaturo na temo
zasvojenosti z nedovoljenimi drogami.
Zainteresirani lahko pri nas dobijo
brezplačne teste za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog v urinu.
Vsi, ki bi želeli izvedeti o našem programu še kaj več, lepo vabljeni na dan
odprtih vrat, ki bo potekal v sredo, 17.
11. 2010, med 9. in 16. uro v prostorih
društva »Pot« na Levstikovi ulici št. 3 v
Ilirski Bistrici. III Romano Brozina, univ.
dipl. soc. del., vodja dnevnega centra

blažiti povišano telesno temperaturo in hujše bolečine. Jemanje antibiotikov je pri virusnih obolenjih
brez učinka.
Gripa se prenaša s kužnimi kapljicami in z izločki dihal obolelega,
zato se morajo oboleli izogibati zaprtim prostorom, v katerih je več
ljudi, kašelj in kihanje naj zaščitijo z
masko,
robčkom ali zgornjim delom rokava,
redno naj zračijo prostore, v katerih
bivajo, čistijo izpostavljene okužene
površine in si pogosteje temeljito
umivajo ali razkužijo roke.
Zdravniki običajno priporočajo nekaj dni počitka in zgoraj omenjene
ukrepe. Obisk ambulante bo sicer
potreben že zaradi ureditve bolniškega staleža, nikakor pa ni potrebno hiteti k zdravniku že prvi dan
in ob zaznavi prvih znakov bolezni.
Svojega izbranega zdravnika je vsekakor potrebno obiskati, če bolezen
traja (pre)dolgo in se pojavijo še
drugi znaki poslabšanja (npr. težko
dihanje, bolečina v prsih), saj lahko
pride do zapletov (bronhitis, pljučnica). Predvsem naj se z zdravnikom
posvetujejo kronični bolniki s srčno,
pljučno ali kako drugo boleznijo.
Prav je, da se za obisk predhodno
naročite in se tako izognite čakanju.
V obdobju povečane frekvence virusnih okužb (epidemije) namreč
prihaja do velike gneče v čakalnicah,
kar ne vpliva pozitivno na potek bo-

lezni in povzroča širjenje obolenja še
na do sedaj zdrave obiskovalce ambulante. Zato ravnajte preudarno in
ob skrbi zase pazite tudi na druge!
Preventiva, ki ščiti tudi pred gripo, je
zdrav način življenja, veliko gibanja
na svežem zraku, izogibanje zaprtim
prostorom in gneči, prezračevanje
bivalnih prostorov, redno umivanje
rok.
Še vedno priporočamo tudi cepljenje, saj se je izkazalo kot najučinkovitejša zaščita. Preventivno cepljenje
priporočamo vsem kategorijam prebivalstva, saj s tem pred gripo zaščitijo sebe in svoje bližnje, predvsem
pa starejšim od 65 let in bolnikom s
kroničnimi boleznimi. Cepi se lahko
vsak, razen oseb, ki so alergične na
sestavine cepiva. Neželeni učinki po
cepljenju so redki in običajno hitro
minejo.
Novo sezonsko cepivo vsebuje antigene virusov, ki nas bodo predvidoma ogrozili v letošnji sezoni.
Odrasle osebe se cepi z enim odmerkom, za mlajše od 9 let pa sta
potrebna dva odmerka v razmaku 1
meseca. Zaščita se ne razvije takoj,
ampak v enem do dveh mesecih po
cepljenju, zato je pomembno pravočasno cepljenje.
Več informacij o gripi in cepljenju lahko najdete na spletni strani
www.ivz.si in v zgibankah, ki so dostopne v Zdravstvenem domu. III
Vojko Mihelj

S cepljenjem proti sezonski gripi
smo že začeli tudi v Zdravstvenem
domu Ilirska Bistrica.
Z novim sezonskim cepivom se lahko cepite v ambulanti svojega izbranega zdravnika, in sicer po vnaprejšnjem dogovoru oz. naročilu.
Polna cena cepljenja za samoplačnike je 12,00 EUR.
Za kronične bolnike z določenimi diagnozami, stare do vključno 18 let
ter 65 in več let, katerim cepljenje delno krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa je cena
7,00 EUR.
Storitev plačate gotovinsko v ambulanti.
Podjetja lahko cepljenje svojih zaposlenih naročijo s seznamom in naročilnico.
Skupaj s cepljenjem proti gripi je priporočljivo opraviti tudi cepljenje
proti pnevmokoknim okužbam, ki ga za samoplačnike opravljamo po
priporočeni ceni 24,00 EUR.
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PRIHAJA OBDOBJE GRIPE
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PRAVLJIČNE URICE V KNJIŽNICI
Z oktobrom so v Knjižnici Makse
Samsa začele ure pravljic, ki jih letos obiskuje kar 50 otrok, starih od
tri do sedem let. Pravljične urice
potekajo ob torkih v dopoldanskem
času in ob sredah v popoldanskem
času. Vodita jih pravljičarki Vlasta in
Tamara.
Na urah pravljic otroci poslušajo
in se pogovarjajo o pravljicah, pravljičarki jim pripravita tudi razne
lutkovne predstave in druge igrice,
otroci se učijo pesmice in ustvarjajo
v delavnicah, kjer izdelujejo različne
izdelke, značilne za določen letni čas
ali praznik. Poleg tega pa tudi telovadijo, plešejo, pojejo in počnejo še
veliko drugih zanimivih stvari. Na

naši mladi in najmlajši

Jablanica spet oživela

37

V Jablanici smo Teden otroka začeli z
živžavom. V soboto, 2. oktobra, smo
se dobile vse generacije in Jablanico
po dolgem času spet napolnile s smehom, glasbo in otroškim rajanjem.
Vaščani smo združili skupne moči in
ideje ter se posvetili urejanju prostora pred gradom, pripravili družabne igre in otroške delavnice. S
pomočjo staršev in starih staršev so
otroci izdelali čudovite izdelke. Bližnje drevo je bilo tako zvečer osvetljeno v soju prečudovitih pisanih
lampijončkov, ograjo so krasili polžki
iz fižola in koruznih zrn, manjkalo ni
niti številnih risbic. Z igrami pa smo
se vsi skupaj kar pošteno vrnili v preteklost, ko so se naši stari starši znali
pristno zabavati zgolj z vlečenjem
vrvi in balinanjem na sredi vasi.
Zato da je živžav uspel že drugič, se
zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli
sodelovali in pomagali. Predvsem pa
se vsem sovaščankam in sovaščanom
zahvaljujemo za udeležbo ter za njihov prispevek k druženju. III M. T.
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010

urah pravljic pa jih čaka tudi veliko
presenečenj, od obiska dedka Mraza
do pustnega rajanja in ogleda gledališke predstave.
Kot je povedala direktorica knjižnice
Makse Samsa Damijana Hrabar,
ki je otroke in njihove starše pozdravila na uvodnem srečanju, je za
otroke, ki obiskujejo ure pravljic,
vpis v knjižnico brezplačen, tako da
si lahko ob vsakem obisku v knjižnici
tudi izposodijo kakšno pravljico in jo
preberejo doma. Obisk uric namreč
pomembno vpliva tudi na razvoj
bralnih navad pri otrocih, kar jim kasneje v šoli močno pomaga tudi pri
pisnem izražanju. III

OTROCI POZOR!

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

v nedeljo, 31. oktobra 2010, ob 19.00 uri
v prostorih Knjižnice Makse Samsa.
Udeleženci prireditve, ki bodo s seboj prinesli izrezljano bučo, bodo
sodelovali pri izboru naj buče.  Ogled igrice »čavkljena čarovnica«
 ustvarjalne čarovniške delavnice  delavnice ličenja
Pridite – noro bo.
Več informacij dobite v knjižnici (tel. 05 71-44-188)

TEDEN OTROKA PRI »JEŽKIH«

Živ žav ob svetovnem dnevu otroka

Leta 1959 je 20. novembra UNICEF
(Sklad Združenih narodov za otroke)
sprejel Deklaracijo o otrokovih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah,
30 let kasneje, leta 1989 pa še Konvencijo o otrokovih pravicah. Že leta 1954
je Generalna skupščina Združenih narodov začela s promocijo zahteve, naj
si vsaka država izbere svoj Dan otroka.
V Sloveniji praznujemo Dan otroka
na prvi ponedeljek v oktobru. Ker pa

prireditve potekajo vse do konca tedna, se pri nas to imenuje tudi Teden
otroka.
Veliko dejavnosti v teh dneh poteka
tudi po vseh osnovnih šolah in vrtcih.
Vrstijo se razne zabavne prireditve,
obiski reševalnih postaj, humanitarni
teki, ustvarjalne delavnice, okrogle
mize, gledališke in lutkovne predstave
in še mnogo drugega. Ponekod imajo
otroci zadnji dan, v petek, celo pouka

PRAZNOVANJE 1. ROJSTNEGA
DNE VRTCA ANTONINA
Življenje je dar … otroci so dar …
vrtec je dar …
V soboto, 2. oktobra, smo v našem
vrtcu imeli prav posebno rojstnodnevno praznovanje. Svoj prvi rojstni dan je praznoval naš vrtec. Pred
letom dni je začel delovati, in letos
se je nam pridružila še ena skupina.
Tako smo se prvič vsi zbrali: otroci
in starši ter vsi sodelavci in prijatelji vrtca. Otroci obeh skupin Lučke
in Angelčki so pripravili kratek program, kjer so pokazali, kaj vse že
znajo in zmorejo. Vsi smo lahko
začutili, da je prav vse dar, otroci,
starši, sam vrtec. Slovesno smo
umestili tri dragocene slike: Jezusa
z Otroki, Svete Družine in sliko bl.
sestre Antonine, po kateri nosi ime
naš vrtec. Slike pričujejo krščanske
vrednote, v duhu katerih vzgajamo
in ki dajejo smisel našemu delu in
življenju v vrtcu. Ob veliki torti smo

prost dan.
Društvo prijateljev mladine iz Ilirske
Bistrice s pomočjo prostovoljcev in donatorjev že več kot desetletje v ta namen organizira prireditev ŽIV ŽAV, ki je
namenjena ustvarjalnim delavnicam za
otroke in njihove starše. S pomočjo donacije Banke Koper, prispevkom Silva
Kmetec in samostana Notre Damme so
strokovne delavke vrtca Ilirska Bistrica,
zasebnega vrtca Antonina, skavti in
taborniki iz Ilirske Bistrice izpeljali prisrčen in ustvarjalen popoldan na samostanskem igrišču. Zaključili so ga s
čarodejem Romanom, ki je presenečal
s triki in smešnimi prizori. Vsem prostovoljcem se za izvedbo programa javno
zahvaljujemo! III Darinka Dekleva,
predsednica DPM Ilirska Bistrica

PODPRIMO MLADINSKO
KULTURO V NAŠEM MESTU!

se vsi posladkali in si zaželeli, da bi
vrtec uspešno deloval mnoga leta in
polagal temelje dobre vzgoje za mir,
ljubezen, pravičnost in solidarnost.
III s. Marjetka Jeralič

V Knjižnici Makse Samsa si lahko
med delovnim časom za samo 3€
zagotovite izvod mladinsko-literarnega glasila Večerna debata,
ki ga izdaja KUD Literativa.
Najbolj zanimiva je pravkar izdana št., saj si lahko na več kot
60-tih straneh poleg literarnih
stvaritev preberete bogat intervju s slovenskim književnikom Cirilom Zlobcem.
Z nakupom glasila boste podprli delovanje mladih in zanimanje zanje ter pripomogli k dvigu
bralne kulture.
Info: 041/862-007 (Rok Smrdelj)
BISTRIŠKI ODMEVI NOVEMBER 2010
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Ker je letošnji teden otroka potekal
pod geslom »Mediji za bogatejše
otroštvo«, smo v skupini »Ježki«
odkrivali raznoliki svet medijev. Raziskovali smo možnost uporabe računalnika, interneta, obiskali tiskarno,
odkrivali razlike med knjigo, revijo
in časopisom, poslušali radijske postaje, izdelali svoj časopis, televizij-

ski ekran ter spoznavali poklice
povezane z mediji. Ker smo želeli
nekatere poklice spoznati pobližje, smo v vrtec povabili fotografa Andreja Bergoča, novinarko
Katjo Kirn in snemalca Miloša Valenčiča. Vsak nam je na svoj način
predstavil svoj poklic, obenem pa
smo se zabavali ob fotografiranju
s fotoaparatom in snemanjem z
diktafonom ter kamero.
Iskreno se zahvaljujemo Andreju,
Katji in Milošu, ki so nam polepšali
vrtčevski dopoldan ter nas nekaj
novega naučili. Zahvaljujemo pa se
tudi tiskarni Bor, ki nas je gostila in
nam predstavila svojo pomembno
vlogo v tiskanih medijih. III Otroci iz
skupine »Ježki« z Mirjam in Vesno,
vrtec Ilirska Bistrica
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Otvoritev likovne razstave, avtorja Adija
Žvaba

kletni prostori gostilne
“Pri Matetu”

29. oktober ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica in
gostilna “Pri Matetu”

05/711 00 90
Igor Štemberger

Jesenski koncert Pihalnega orkestra Il.
Bistrica z gosti (ansambli Nostalgija,
Osminka, Tornado in Janja Konestabo)

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

29. oktober ob 19.00

Pihalni orkester Ilirska
Bistrica

Čarovniške delavnice

Prostori KŠIB, Jurčičeva 1, 30. oktober ob 15.00
Ilirska Bistrica

Klub študentov Ilirska
Bistrica

Noč čarovnic – ustvarjalne delavnice za
otroke

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

Odprtje prve samostojne likovne razstave
Primoža Tomažiča

Varstveno delovni center 5.november ob 18.00
(VDC) Koper, enota Ilirska
Bistrica

Primož Tomažič

Tekma: 2. slovenska košarkarska liga (člani)

Športna dvorana OŠ
Antona Žnideršiča,
Ilirska Bistrica

6. november ob 19.30

Plama pur – Marc
Ajdovščina

Gledališka predstava »Spustite me pod
kovter« v izvedbi Gledališča DPD Svoboda
Loška dolina

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

6. november ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Brucovanje

Triglav pub,
Ilirska Bistrica

6. november

Klub študentov Ilirska
Bistrica

www.ksib.si

Martinovanje z brezplačno degustacijo
dobrot slovenske Istre

Johnny bar,
Ilirska Bistrica

7. november od 11.00
Johnny bar in kmetija Lukač, 031/318 801
dalje (ob 15.00 krst vina) sodeluje KETŠD Alojzij
Selma Lukač
Mihelčič Harije

Kinološko predavanje Silvie Trkman

Večnamenski prostor na 9. november ob 17.00
Jurčičevi 1, Ilirska Bistrica

Kinološko društvo Ilirska
Bistrica

Košarkarska tekma - pokal SPAR, 5. kolo

Športna dvorana OŠ
Antona Žnideršiča,
Ilirska Bistrica

9. november ob 20.00

Plama pur – Hopsi Polzela

Debatno srečanje na temo “Nacionalizem v
Sloveniji se krepi”

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

12. novembra ob 18.30

Debatni klub Gimnazije Il.
Bistrica in Knjižnica Makse
Samsa

Svečanost v spomin na Ivana Vesela Vesnina,
trnovskega župnika, pesnika in prevajalca
Cerkev sv Petra,
Samostan v Trnovem

13. november
ob 9.00
ob 10.30

Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo,
Župnija Il. Bistrica in JSKD Il.
Bistrica

Dan odprtih vrat društva »Pot«

17. november med 9.00 Društvo POT Ilirska Bistrica
in 16.00

Prostori društva »Pot«,
Levstikova 3, Ilirska
Bistrica

napovednik

Filmsko-literarni večer »D kot Darfur«: ogled Dom na Vidmu,
dokumentarnega filma »Dar Fur - Vojna za Ilirska Bistrica
vodo« in pogovor s Tomom Križnarjem (ob
19.45)

31. oktober od 17.00 do Knjižnica Makse Samsa
19.00

19. november ob 18.00

KUD Literativa
(vstopnina 5 evrov)

Volilni občni zbor Planinskega društva
Snežnik

Sejna soba na Jurčičevi 1, 19. november ob 18.00
Ilirska Bistrica

Planinsko društvo Snežnik
Ilirska Bistrica

Tekma: 2. slovenska košarkarska liga (člani)

Športna dvorana OŠ
Antona Žnideršiča,
Ilirska Bistrica

20. november ob 17.30

Plama pur – Globus
Ljubljana

Predstavitev KD Grad Dolnji Zemon v okviru
dneva splošnih knjižnic

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

20. november ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa in
KD Grad Dolnji Zemon

Večer narodnozabavne glasbe

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

21. november ob 17.00

Klub harmonika Ilirska
Bistrica

Predavanje ravnatelja Narodne in študijske
knjižnice Trst Milana Pahorja: »Tri primorski
jubileji«

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

25. november ob 18.00

Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo in
Knjižnica Makse Samsa

Odprtje razstave »Impresije, ekspresije,
eksplozije in fotografije«

Pumpa bar,
Knežak

25. november ob 19.00

Foto krožek OŠ Knežak

Redna letna skupščina KŠIB

Sejna soba na Jurčičevi 1, 26. november ob 19.00
Ilirska Bistrica

Klub študentov Ilirska
Bistrica

www.ksib.si
05/714 41 88
040/799 895
Primož Tomažič

041/714386
Marko Šenkinc

05/714 41 88

literativa@
gmail.com
041/396 267

05/714 41 88

05/714 41 88

www.ksib.si

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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