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počastili dan
samostojnosti
in štefanovo
20 let gorske
reševalne
skupine ilirska
bistrica
veseli december
v ilirski bistrici
15-letnica
hrušiških
fantov

Sreča je v majhnih stvareh, dobrih ljudeh in v stisnjenih dlaneh.
Naj vas toplina in iskrenost prazničnih dni osrečujeta vse leto.
Ker je praznično voščilo najlepše takrat, ko z njim nekoga zares osrečimo,
bomo namesto novoletnih voščilnic sredstva podarili v humanitarne namene.
Vesele praznike in srečno 2011!
Župan, občinski svet in občinska uprava
Občine Ilirska Bistrica

uvodnik
Za nami je pestro leto, ki nam je
prineslo številne novosti, dobre
in slabe, počasi pa že odštevamo
ure, ko bomo nazdravili novemu
letu, za katerega vsi upamo,
da bo še boljše, bolj uspešno,
zdravo, zadovoljno in srečno.
Letošnji veseli december je ponudil pestro paleto dogodkov.
Mesto so razsvetlile in poživile
pisane novoletne luči, občudovanja in številnih pohval občanov
pa je bilo deležno predvsem pravljično mesto, ki ga je naša občina letos prvič uredila na robu
Kindlerjevega parka ob glavni
vpadnici v mesto. Ta novost v
novoletni krasitvi mesta je še
posebej razveselila najmlajše, ki
v spremstvu svojih staršev z občudovanjem zrejo v svetleče gozdne živalice in druge pravljične
figure.
Medtem ko so se otroci razveselili prihoda treh dobrih mož, pa
so mladi uživali na koncertih, ki
so jih organizatorji prazničnega
dogajanja zanje pripravili na Žabovci. Letošnja zelo dobrodošla
popestritev prazničnega utripa v
mestu je bila tudi razstava jaslic,
ki jo je pripravilo domače Turistično društvo. O tem nedvomno
priča podatek, da si je razstavo v
tednu dni ogledalo čez tisoč obiskovalcev.
Veselo decembrsko dogajanje pa
še ni povsem izteklo, saj je pred
nami še zadnji vrhunec v letošnjem letu – silvestovanje, ki bo
letos potekalo v središču mesta
na Placu.
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Želim vam veselo praznovanje in
srečno v letu 2011!

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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PRIREDITVI OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI TER ŠTEFANOVO
Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga
praznujemo 26. decembra, smo na Bistriškem počastili s proslavama v Knežaku in Harijah, na Štefanovo pa so v
Harijah in na Baču pripravili tudi tadicionalni blagoslov konj.

Blagoslov konj na Štefanovo

Tradicionalni blagoslov konj v Harijah
tja. Zdaj je ključno to, da gospodarstvo
in politika stopita skupaj,« je poudaril
župan.
Prireditev, ki jo je povezovala Andreja
Boštjančič, sta z recitacijami obogatili
Hana Fatur in Jadranka Boštjančič, za
zabavo pa je poskrbel ansambel Biseri.
Ob tej priložnosti so predstavili tudi
12. številko Harijskih novic, ki so dobile svežo grafično podobo, za kar je
poskrbel novi tehnični urednik Andrej Gombač. Na kar 64 straneh lahko
bralci prebirajo zanimivosti, zgodovinske zgodbe in novice iz bogatega vaškega in društvenega življenja. »Radi
se pohvalimo, da naše novice berejo
na petih kontinentih sveta, za kar so
zaslužni predvsem tisti domačini, ki jih
pošiljajo po svetu našim izseljencem,«
je povedala urednica Alenka Penko.

V Knežaku so pripravili prireditev z bogatim kulturnim programom

Počastili 20. obletnico
plebiscita
Dan samostojnosti in enotnosti so
obeležili tudi v Knežaku, kjer je domače KD Tuščak z Bača 23. decembra
v tamkajšnji osnovni šoli pripravilo
proslavo, s katero so počastili tudi 20.
obletnico plebiscita, na katerem smo
se Slovenci 23. decembra 1990. leta
odločili za samostojno državo.
»Naj spomin na te dogodke prebudi
zadovoljstvo in zaupanje, da smo v
kritičnih trenutkih sposobni postati in
ostati en nerazdeljen narod. Naj v nas
ponovno prebudi zavest pripadnosti
slovenskemu narodu in ljubezen do
domovine. Ljubezen ne samo do slovenskih polj in planin, do mest in vasi,
ampak tudi ljubezen do tistih, ki prebivajo v teh slovenskih mestih in vaseh.
Ne le ljubezen do slovenskega jezika,
ampak tudi do tistih, ki ta jezik govorijo.
Potem bo ta domovina vsem nam lep,
prijeten in varen dom,« je dejala predsednica KD Tuščak Bač Tanja Blažek.
Veselo praznično vzdušje pa so obiskovalcem z glasbo, igro in pesmijo
pričarali pevska skupina Fantje spod
Karlovice, Tine Svetina s harmoniko in
igralska skupina KD Grad iz Dolnjega
Zemona s komedijo Ohcet bo.
Na Štefanovo, 26. decembra, pa so tudi
na Baču pripravili tradicionalni blagoslov konj, ki se ga je kljub mrazu udeležilo dvajset konj in njihovih lastnikov.
Blagoslov teh plemenitih živali, ki ga je
opravil kneški župnik Boris Kretič, si je
ogledalo veliko število obiskovalcev, ki
so bili nato povabljeni tudi na pogostitev in zabavo z živo glasbo. III
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Tradicionalni blagoslov konj je bil uvod
v praznovanje dneva samostojnosti
in enotnosti v Harijah, kjer goduje
vaški patron sv. Štefan, zavetnik konj
in konjarjev. Duhovnih Janez Premrl
je blagoslovil kakih petnajst konj in
konjarjev, ki so v Harije prijezdili iz
bližnjih in daljnih krajev, nekaj pa jih
je prišlo celo iz pivške občine in Prestranka. Na praznik sv. Štefana pa se
poleg tradicionalnega blagoslova vežejo tudi drugi manj znani običaji. Nekatere, kot so blagoslov vode, kruha in
soli ter Štefanovo lučanje ječmenovih
zrn, je domače društvo KETŠD Alojzij
Mihelčič ponovno obudilo. Po blagoslovu so se konji sprehodili po vasi in
se predstavili obiskovalcem.
Po državni himni, ki jo je zapel Tomaž
Prelog, je obiskovalce nagovoril bistriški župan Emil Rojc. »Ob razglasitvi
samostojnosti pred 20 leti smo občani
Ilirske Bistrice pričakovali veliko, toda
danes vemo, da so pričakovanja eno,
realnost pa drugo. Izguba jugoslovanskih trgov in neugodna lega občine
sta povzročila velike težave v gospodarstvu, posledično pa tudi stagnacijo
občine glede na primerljive sosede.
Toda lahko trdim, da je najhuša kriza
mimo. Gospodarstvo se je stabiliziralo
in pojavila so se nova, manjša podje-
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PESTER VESELI DECEMBER V ILIRSKI BISTRICI
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Letošnji veseli december je ponudil
pestro paleto prireditev, ki sta jih
pripravila Občina Ilirska Bistrica in
Razvojni center Ilirska Bistrica v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami, v mestu, ki se je odelo v
praznično preobleko, pa so zažarele
številne lučke.
Pestro decembrsko praznovanje se je
začelo v nedeljo, 5. decembra, ko so
se najmlajši razveselili prihoda sv. Miklavža, ki jih je letos prvič obiskal tudi
na Placu v središču mesta. V spremstvu staršev so prisluhnili petju Alitee
Širca in si ogledali igro, ki so jo priravili člani bistriškega kluba študentov.
Župan Emil Rojc je nato skupaj z najmlajšimi prižgal novoletne lučke, ki v
prazničnem decembru krasijo mesto
in trg. Miklavž, ki je na Plac prišel v
spremstvu angelčkov in hudičkov, pa
je otrokom razdelil tudi darila, za katera je poskrbela ilirskobistriška občina.
V soboto, 11. decembra, so se lučke
prižgale tudi v pravljičnem mestu v
Kindlerjevem parku, kjer najmlajše
razveseljujejo različne gozdne živalice,
od zajčkov, srnic in jelenčkov ter druga
pravljična bitja. V dopoldanskem času
so za otroke v Knjižnici Makse Samsa
potekale ustvarjalne delavnice, ki so
jih pripravili člani Kluba študentov Ilirska Bistrica, na Placu pa so obiskovalci
lahko izbirali med številnimi prazničnimi izdelki in okraski ter dobrotami,
ki so jih društva in drugi razstavljalci
ponujali na božični tržnici. Za zabavo
je poskrbel ansambel Nostalgija. Turistično društvo Ilirska Bistrica pa je
v soboto odprlo tudi razstavo jaslic v
Hodnikovem mlinu. Predstavitev vseh
razstavljenih jaslic si lahko ogledate
na občinski spletni strani www.ilirskabistrica.si pod rubriko »dogodki«.
27. decembra so v Vencinovi hiši za
najmlajše potekale delavnice izdelave
lučk, s katerimi so se nato sprehodlili
po bistriški pešpoti, 29. decembra pa
je najmljajše na Placu obiskal tudi dedek Mraz in jih obdaril. Organizatorji
niso pozabili tudi na mlade, za katere so pripravili številne koncerte ob
koncu tedna v šotoru na Žabovci. Na
zadnji dan v letu bo na Placu potekalo
silvestrovanje s skupino Ventilčki,
ognjemetom in županovo poslanico,
najmlajši pa bodo odštevali že nekoliko prej, saj bo zanje organizirano
prav posebno praznovanje med 18. in
20. uro. Vabljeni! III
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Božična tržnica na Placu je obiskovalcem ponudila številne praznične izdelke in
okraske ter dobrote iz domačih kmetij

Najmlajše je na Placu obiskal sv. Miklavž

Letos je v Kindlerjevem parku zažarelo tudi pravljično mesto, ki s številnimi
lučkami in svetlečimi živalicami navdušuje otroke in mimoidoče

20-letnica grs ilirska bistrica

Predsednik postaje GRS Ljubljana Brane Žorž in vodja reševalne skupine Il.
Bistrica Vladimir Dekleva
reševalno skupino Il. Bistrica. Dogovorili so se, da bo skupina organizacijsko
vezana na postajo GRS Ljubljana , pod
okriljem katere bo delovala. S tem so si
zagotovili večje možnosti za strokovno
izobraževanje in nabavo opreme.
Skupina je bila namreč ob ustanovitvi skromno opremljena, zato so si
opremo za potrebe zimskih vzponov
izposojali pri GRS Ljubljana. Kljub finančnim težavam so uspeli pridobiti v
najem in urediti prostore v zapuščenih
bistriških vojašnicah, leta 2003 pa so
prišli tudi do lastnega terenskega vozila
in garaže. Ob tem so se člani skupine
ves čas izobraževali na vajah iz letne,
zimske in helikopterske reševalne tehnike, potekalo pa je tudi usposabljanje
članov skupine za vzpostavljanje radijskih zvez. Leta 2004 je Hinka Poročnika
na čelu reševalne skupine Il. Bistrica
zamenjal Vladimir Dekleva. Kot je povedala Darinka Dekleva, predsednica

Prednovoletno srečanje z županom

PD Snežnik, s katerim reševalna skupina tesno sodeluje, opravi skupina v
povprečju štiri do pet reševalnih akcij
letno, skupaj pa so do danes posredovali že okoli stokrat. Skupina, ki je zelo
aktivna tudi na področju preventive in
izobraževanja, je v zadnjih letih sprejela tudi nekaj novih, mladih članov in
danes šteje 17 članov. Za svoje požrtvovalno delo so prejeli številna priznanja, med njimi junija letos tudi zlato
plaketo Občine Il. Bistrica za 20-letno
humanitarno delo.
Številne goste na prireditvi so pozdravili
vodja GRS Il. Bistrica Vladimir Dekleva,
predsednik Gorske reševalne zveze
Slovenije Igor Potočnik in predsednik
postaje GRS Ljubljana Brane Žorž. Prireditve so se udeležili tudi predstavniki
Uprave RS za zaščito in reševanje, predstavniki policije, občinsk civilne zaščite,
OZ Rdečega križa, jamarjev ter gorskih
reševalnih služb iz Trsta in Reke. III

Letošnje tradicionalno prednovoletno
srečanje župana z občinskimi svetniki,
gospodarstveniki, predstavniki javnih
zavodov in drugih državnih organov
ter mediji je potekalo v obnovljenih
prostorih gradu Prem. Ilirskobistriški
župan Emil Rojc je poudaril, da si želi
vzpostaviti tesno sodelovanje z vsemi
zavodi, organizacijami in podjetji v
občini. In tovrstno družabno srečanje
je namenjeno predvsem spoznavanju
in vzpostavljanju stikov, je še dodal.
Prijetno druženje so s krajšim kulturnim programom obogatili učitelji
Glasbene šole Ilirska Bistrica, gostje
pa so si lahko ogledali tudi obnovljene
prostore gradu z muzejsko zbirko. III
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Gorska reševalna služba, reševalna
skupina Ilirska Bistrica v letu 2010
obeležuje 20. obletnico ustanovitve.
Ob tej priložnosti so 10. decembra v
prostorih OŠ Antona Žnideršiča pripravili slovesno prireditev, na kateri
so predstavili DVD s posnetki in fotografijami, ki pričajo o bogati zgodovini
delovanja gorske reševalne skupine.
Začetki bistriške gorske reševalne
službe segajo v leto 1975, ko je Planinsko društvo Snežnik organiziralo
prvi zimski pohod na Snežnik, ki je
nato postal tradicionalen. Ker je število
udeležencev iz leta v leto naraščalo,
so organizatorji zaradi zagotavljanja
varnosti oblikovali reševalno ekipo na
čelu s Hinkom Poročnikom. Med njimi
so bili planinski vodniki, smučarji in
drugi mlajši planinci, ki so se ukvarjali
z zimskimi športi. Vendar se je kmalu
pokazala potreba po večjem znanju
alpinističnega reševanja, zato so se
leta 1985 povezali z GRS Ljubljana, ki
je pomagala pri izobraževanju članov
reševalne ekipe. Na vsakoletnih izobraževalnih seminarjih pred zimskimi
vzponi so se jim pridružili tudi člani Radio kluba Snežnik in Jamarskega društva Netopir.
Kmalu se je pokazalo, da področje Snežnika potrebuje izkušeno reševalno
ekipo z ustrezno opremo, ki bi lahko
nudila pomoč skozi celo leto, ne le v
času organiziranih zimskih vzponov.
Ko je Hinko Poročnik leta 1989 zaključil šolanje za gorskega reševalca, so
bili tudi formalno izpolnjeni vsi pogoji
za ustanovitev reševalne skupine Il. Bistrica. 12. decembra 1990 so se na postaji milice v Il. Bistrici sestali vsi ključni
predstavniki in uradno ustanovili GRS,
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Na podlagi tretjega odstavka 25. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor s
tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
osnutka državnega prostorskega načrta
za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:
• osnutka državnega prostorskega načrta za Osrednje
vadišče Slovenske vojske Postojna, ki ga je pod številko projekta 6903, december 2010 izdelal LUZ d.d.
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega
prostorskega načrta);
• povzetka za javnost;
• strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
osnutka državnega prostorskega načrta.

II.

O BČINSKI o dmevi

Gradivo iz prejšnje točke bo od 3. januarja 2011 do
2. februarja 2011 javno razgrnjeno:
• na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana;
• v avli Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov
trg 2, Postojna, od ponedeljka do petka od 8 do 16
ure;
• na sedežu Krajevne skupnosti Prestranek, Ulica padlih borcev 14, Prestranek, v ponedeljek in sredo od
15.00 do 17.00 ure ter v petek od 8.00 do 10.00 ure;
• v prostorih Krpanovega doma, Prečna ulica 1, Pivka,
od ponedeljka do petka od 8 do 16 ure;
• v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica;
• v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a,
Knežak, med delavniki od 15.00 do 20.00 ure;
• v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica;
• v prostorih Občine Loška Dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg pri Ložu.
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Gradivo iz prve in druge alinee prejšnje točke bo v
obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v
digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje
in prostor: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno

III.
Javne obravnave bodo potekale:
• 6. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Gasilskega doma, Notranjska cesta 42b, Cerknica (tudi za
občino Loška Dolina);

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

• 11. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, Knežak;
• 12. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v večnamenskem
prostoru Osnovne šole Prestranek, Ulica 25. maja
14a, Prestranek;
• 13. 1. 2011 s pričetkom ob 17.00 v Krpanovem domu,
Prečna ulica 1, Pivka.

V.
V času javne razgrnitve bodo v občinah organizirane
informacijske točke, kjer bo javnost dobila odgovore
in pojasnila na svoja vprašanja. Obvestilo o lokacijah
in času delovanja informacijskih točk bo nameščeno v
prostorih javne razgrnitve.

VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko do 2. februarja 2011dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo
na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@
gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne
besede »DPN OSVAD Postojna«.
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za
obrambo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na spletni strani:
http://www.mop.gov.si in posredovalo Občini Postojna,
Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica in Loška Dolina.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z
navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo
objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da
se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi
osebni podatki, morajo to posebej navesti.
dr. Mitja PAVLIHA
GeneralnI direktor
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Obvestila Upravne enote Ilirska Bistrica

1. Od 1. 1. 2011 dalje ne bomo več
poslovali na prve sobote v mesecu.
Vlada RS je sprejela Spremembo
Uredbe o upravnem poslovanju, ki
zaradi racionalizacije dela in zmanjševanja materialnih stroškov, ukinja
delovne sobote na vseh upravnih
enotah v RS.
2. Na krajevnih uradih Podgrad in
Knežak do nadaljnjega ne bomo
izvajali uradnih ur. Stranke naprošamo, da vse storitve opravijo na

sedežu Upravne enote v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14.
3. Od 1. 1. 2011 dalje bomo postopke
na področju vojnih zadev: vojnih
veteranov, vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja, vodili v I. nadstropju občinske stavbe in ne več v
II. nadstropju v stavbi Banke Koper.
Z željo, da vam predstavljene novosti
ne bodo povzročile prevelikih preglavic, vam v letu, ki prihaja, želimo dobrega sodelovanja, veliko poslovnih
uspehov in osebnega zadovoljstva.
Ob 20-letnici plebiscita občankam
in občanom čestitamo za Dan samostojnosti in enotnosti. III Uslužbenci
Upravne enote Ilirska Bistrica

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Ilirskobistriški občinski svetniki so na
svoji 2. redni seji, ki je potekala 16. decembra, sprejeli predloge Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora
za mandatno obdobje 2010 – 2014.
Odbor za gospodarstvo in finance
sestavljajo: Robert Ujčič (SDS), predsednik, in člani Sebastijan Ferlež (Lista
Vojka Tomšiča), Rudolf Celin (SLS), Alojz
Bubnič (ZZP), Bernard Oblak (LDS), Matija Tomšič (LVT) in Miha Jenko (Mladi
forum Šajeta).
Odbor za urejanje prostora in infrastrukturo sestavljajo: Barbara Kogovšek (SDS), predsednica, in člani Vlado
Hrvatin (LVT), Rudolf Celin (SLS), Alojz
Bubnič (ZZP), Cvetka Jenko (LDS), Mato
Dogančič (SDS) in Branko Ujčič (SD).
Odbor za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore
sestavljajo: Rok Jenko (MFŠ), predsednik, in člani Igor Batista (LDS), Borut
Rojc (SD), Sebastijan Ferlež (LVT), Igor
Janičijević (SD), Patrik Križman (SDS) in
Jernej Čeligoj (SLS).
Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo: Vojko Tomšič (LVT), predsednik,
in člani Anton Frank (LDS), Vlado Hrvatin (SD), Dušan Grbec (SDS), Doris
Komen (MFŠ), Ana Kalister (SLS) in
Mirjam Francetič (SDS).
Statutarno pravno komisijo sestavljajo: Borut Rojc (SD), predsednik,
in člani Sebastijan Ferlež (LVT), Anton
Frank (LDS), Robert Ujčič (SDS), Viljem
Mizgur (LVT), Dejan Baša (SDS) in Sonja
Čošić (SD).
Komisijo za mednarodno, medobčinsko in obmejno sodelovanje

sestavljajo: Zora Anuša Balazs (SD,
predsednica), in člani Ivo Tijan (MFŠ),
Alojz Bubnič (ZZP), Tadej Primc (MFŠ) in
Ervin Primc (SLS).
Nadzorni odbor sestavljajo: mag. Sonja Železnik (SD), predsednica, in člani
Klemen Štefančič (SDS), Damijan Štefančič (LDS), Dora Kalčič (ZZP) in Nejc
Belušič (MFŠ).
Glede na to, da v delovnih telesih in
nadzornemu odboru po predlogu komisije za volitve in imenovanja ni bilo
vključenega nobenega člana iz svetniških skupin Neodvisnih občanov
krajevnih skupnosti, DeSUS, Zares in
neodvisne liste Skupaj naprej, se je
med svetniki vnela burna razprava.
Župan Emil Rojc je pojasnil, da do oblikovanja teh predlogov ni prišlo s soglasjem vseh strank in list v občinskem
svetu, saj so prej omenjene liste in
stranke zavrnile ponujena mesta v odborih in komisijah. Dejal je še, da upa,
da bodo kljub potrditvi teh predlogov,
našli rešitev, ki bo sprejemljiva za večino svetnikov.
Vendar pa so po seji svetniki iz omenjenih list in strank v sporočilu za javnost zapisali, da v delovnih telesih
občinskega sveta in nadzornem odboru Občine pod ponujenimi pogoji
do nadaljnjega ne želijo sodelovati. V
sporočilu navajajo, da so si predlagatelji »po prilagojenem izračunu popolnili
članstvo z relativno večino v strateških
odborih in komisijah ter absolutno
večino v nadzornem odboru, ostalim
strankam in listam pa ponudili ostanek ... Pri strukturiranju nadzornega
odbora pa so predlagatelji po našem
mnenju prestopili tudi mejo spreje-

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že gre,
vse poti je treba na novo začeti.
2011 naj bo pot
dobre volje, ljubezni in zdravja.
Leto upov in pričakovanj,
novosti in sprememb,
velikih dogodkov in novih
začetkov.
Uslužbenci Upravne enote
Ilirska Bistrica

mljivega ravnanja zmagovalcev in se
odločili za absolutizem ... Podpisniki
skupne izjave smo že prej pisno obvestili župana Emila Rojca kot prvopodpisanega predlagatelja, da absolutizem
za nas ni sprejemljiv ter da v primeru
zavrnitve naših predlogov naše svetniške skupine ne nameravajo pri tem sodelovati ter prepuščamo zasedbo vseh
delovnih teles predlagateljem,« navajajo v sporočilu za javnost.
Svetniki so na seji potrdili tudi mandat nadomestnemu članu občinskega
sveta Borutu Rojcu (SD) in se seznanili
s sklepom o začasnem financiranju Občine v obdobju od januarja do konca
marca 2011, ki bo veljal do sprejetja
proračuna za leto 2011.
Župan Emil Rojc je svetnike ob koncu
seznanil tudi s tekočimi in načrtovanimi projekti. Kot je pojasnil, bodo
dela za izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave v Hrušici potekala po načrtih,
medtem ko je projekt za rekonstrukcijo
Rozmanove ulice v Il. Bistrici do nadaljnjega ustavljen, dokler občina ne bo
pridobila uradne vrednosti projekta.
Po županovem mnenju je namreč sedaj
določena vrednost del previsoka glede
na sam obseg del. Del sredstev, ki je sedaj predviden za ureditev Rozmanove
ulice, bi želel nameniti za projekte v
gospodarstvu, predvsem za izgradnjo
industrijskih con. Takoj po sprejetju
proračuna naj bi objavili razpis za gradnjo kanalizacije v Knežaku, dela pa se
bodo nadaljevala tudi na Baču. V letošnjem letu naj bi začeli z urejanjem
industrijske cone in kanalizacije v Podgradu, v letu 2011 pa naj bi pripravili
projekt za kanalizacijo v Podgori. Čim
prej naj bi začeli tudi z urejanjem mesta, predvsem parka in prometa, kamor
sodi tudi urejanje krožišč. III
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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Cilj poslovanja upravne enote je v zagotavljanju kakovostnega servisa vsem
državljanom, v skladu z zakonodajo in
realnimi možnostmi, v katerih se v teh
kriznih časih nahajamo. Z letom 2011
uvajamo nekatere novosti, s katerimi
vas v nadaljevanju seznanjamo.
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Novo vodstvo Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica
Na lokalnih volitvah v oktobru 2010
smo v mestu Ilirska Bistrica volili tudi
predstavnike v Svet krajevne skupnosti Ilirska Bistrica. V naš mestni svet
so bili s izvoljeni naslednji predstavniki devetih volilnih enot: Dora Kalčič
iz Podgrajske ulice in Milenko Oblak
iz Rozmanove ulice (volilna enota
1), Janez Ličan iz Trga maršala Tita
(volilna enota 2), Zorko Šabec iz Prešernove ulice (volilna enota 3), Saša
Batista iz Župančičeve ulice (volilna
enota 4), Milena Urh iz Gregorčičeve ulice (volilna enota 5), Vladimir
Dimnik iz Šercerjeve ulice (volilna
enota 6), Peter Škrlj iz Vodnikove
ulice (volilna enota 7), Robert Ujčič
iz Pod stražice - naselje S13 (volilna
enota 8), Mirjam Francetič in Janez
Kirn iz Gubčeve ulice (volilna enota
9).
V novembru smo se na svoji prvi
konstitutivni seji sestali novoizvoljeni
predstavniki Sveta krajevne skupnosti. Poglavitna naloga seje je bila, da
se izmed izvoljenih predstavnikov
izvoli predsednika ter podpredsednika, ki bosta skupaj z zaposlenim
strokovnim sodelavcem tvorila ožjo
delovno skupino. Glede na precejšnjo željo po predsedniškem stolčku
(trije kandidati) ter izvedbi celovitega
volilnega postopka, je bil na prvi seji
izvoljen le predsednik. Predloge ter
imenovanje podpredsednika smo
prestavili na drugo sejo, ki je bila v
decembru. Predsednik KS Ilirska Bistrica za obdobje 2010-2014 je postal Milenko Oblak, podpredsednica
pa Dora Kalčič.
Izvoljeno vodstvo se zahvaljuje članom sveta za izkazano podporo ter
želi vsem skupaj čim bolj uspešno
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do 11.00 ure ter ob sredah od 8.00
do 11.00 in od 13.00 do 15.00 ure.
Želeli bi se tudi javno zahvaliti dosedanjemu vodstvu KS Ilirska Bistrica v
obdobju 2006-2010, ko so bili predsednik Zorko Šajn iz Prešernove
ulice, podpredsednik Saša Batista iz
Župančičeve ter dolgoletni tajnik KS
Zmago Trebec, saj so bili veliko angažirani pri vseh delih v KS (pregled
in priprava določene dokumentacije
za potrebe sveta in širše, predlogi
in nadzor nad izvajanjem del, sodelovanje pri raznih akcijah in drugo).
Zahvala gre tudi vsem ostalim članom v prejšnjem mandatu, saj so s
svojo aktivnostjo in vključevanjem v
razne akcije ter s podajo predlogov
in mnenj pripomogli pri izvedbi in
izvajanju določenih projektov (delitev cvetja, čistilne akcije, itd.). KS je
v prejšnjem mandatu v okviru danih
možnosti primerno delovala in opravila načrtovana dela. III Svet KS Ilirska Bistrica

Krajevna skupnost Ilirska Bistrica
izreka tudi javno pohvalo organizatorjem in izvajalcem letošnje
okrasitve mesta. Z malo dobre
volje in obilo truda ter s sapico
navdiha so mestu privdihnili čar
toplega veselega decembra. Želimo si, da bi v naslednjih letih še
naprej gradili na teh ustvarjalnih
in raznolikih idejah ter jih tudi v
čim večji meri izvedli.
Vse pohvale tudi vsem ostalim
organizatorjem, ki se v teh zimskih dneh z vsemi raznovrstnimi
prireditvami trudijo vsem nam
veseli december pričarati.

A LU-TERMO OKNA, VRATA
termo členom
L ◊◊ strojno
tesnenje
U
S www.aluslav.si
L 041-544-687
A Slavko Smrdelj s.p. email: aluslav@gmail.com
hrib 12
fax: 059-052-741
V Partizanski
6250 Ilirska bistrica
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delo v mandatu. Zavedamo se raznolike problematike v mestu in s tem
potrebnega precejšnjega udejstvovanja za vsaj delno urejanje zadev.
Od vseh članov sveta pričakujemo
aktivno sodelovanje v okviru svojih
zmožnosti.
Nov svet KS želi z novim županom
in občani vzpostaviti pristnejše sodelovanje in v tej smeri se bodo pripravljale tudi prihajajoče aktivnosti
v mestu. Od občanov si obetamo
več predlogov in odzivov na razne
pobude, saj nam ni vseeno za naše
mesto, zato se bomo za to aktivno
zavzemali in vložili veliko truda in dobre volje za pozitivne spremembe.
Obenem podajamo kontakte podatke
pisarne KS; telefonska/faks številka
ostaja nespremenjena: 05/71-45140, e-pošta: ksilb@primorska.com.
Vabljeni pa ste, da nas obiščete v naših prostorih v Domu na Vidmu, kjer
smo na voljo med uradnimi urami, ki
so ob ponedeljkih in petkih od 8.00

Ob zaključku leta želimo vsem
občanom in občankam vesele
božične praznike in srečno novo
leto 2011. Čas je, da se ozremo
nazaj in s pozitivnimi smernicami zakorakamo v prihodnost.
Naj bo leto, ki prihaja polno
majhnih presenečenj, drobnih
radosti in uspeha.
Krajevna skupnost
Ilirska Bistrica

PRIZNANJE ZA USPEŠNO DELO NA
PODROČJU KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Vsem članicam in članom SKZ Slovenske kmečke
zveze, vsakoletnim romarjem k bl. A. M. Slomšku
na Ponikvo, simpatizerjem, in njihovim družinskim
članom, želim prijetno praznovanje božičnih in
novoletnih praznikov.
V tem božičnem času namenjam še posebno
voščilo vsem, ki trpijo zaradi bolezni ali so se
znašli v drugi življenjski preizkušnji.
Veselja, upanja in tolažbe v letu 2011 pa obilo
uspehov, notranjega miru in prijetnih doživetij
Vam želi

Tonjo Janežič

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Ciril Smrkolj je
Rafaeli Žejn izročil priznanje za uspešno delo v kmetijskem
svetovanju za leto 2010

deželja od Snežnika do Nanosa ter kot strokovna tajnica
v odboru izpostave KGZS Ilirska Bistrica. Od leta 2009 je
tudi članica Sveta zavoda KGZ Nova Gorica.
Rafaela Žejn je s strokovnim znanjem in izrednim čutom
za soljudi veliko pripomogla k napredku kmetijstva in razvoju podeželja na območju Občine Ilirska Bistrica, kjer
so rezultati njenega dela vidni v uspešno izpeljanih investicijah na kmetijah. Z načinom svojega dela, odnosom
do sodelavcev in vsem, ki jim je skrb za kmetijstvo na Ilirskobistriškem blizu, je zgled, kako strokovno in pošteno
delo prinaša dobre rezultate.
Prepričani smo, da je priznanje prišlo v prave roke, za kar
Rafaeli tudi iskreno čestitamo in ji želimo, da bi imela še
naprej tak odnos do kmetijstva in ljudi, ki jim je kmetijstvo blizu.
V imenu Odbora izpostave KGZS v Ilirski Bistrici in SKZ
Slovenske kmečke zveze iskreno čestitam! III Tonjo Janežič

Poziv lastnikom psov
Po kmetijskih površinah, ki so v zasebni lasti in katere
se intenzivno obdeluje (pašniki, travniki, njive in sadovnjaki), pa četudi niso ograjeni, je prepovedano
sprehajati pse. Problem se je pojavil predvsem na območju »trnovskih mlak oz. krtin« (za Transportom),
kjer je več obdelovalnih površin, po katerih v zadnjem
času vedno več lastnikov sprehaja svoje pse.
Zakon določa, da morajo lastniki imeti pse v naravi
na povodcih, psi pa morajo imeti nagobčnike, sicer
je predvidena denarna kazen (Zakon o zaščiti živali,
Uradni list RS, št. 20/2004 ZZZiv - UPB1). Višina denarne kazni za kršitelje znaša od 200 do 400 evrov, za
nevarne pasme pa zakon predvideva od 800 do 1.200
evrov.
Lastniki zemljišč
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

6. in 7. decembra je v hotelu Bernardin v Portorožu potekal že 25. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne
službe. Naslov letošnjega posveta se je glasil »Kako izboljšati ekonomsko-socialni položaj slovenskih kmetij?«.
V okviru posveta je potekala tribuna z razpravo o težavah slovenskega kmetijstva in možnih rešitvah. Na razpravi, ki jo je vodil direktor Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) Igor Hrovatič, so sodelovali predsednik
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem svetu Cvetko Zupančič, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, Aleksandra Kovač
Arh z Ministrstva za finance, predsednik KGZS Ciril Smrkolj, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk,
predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič,
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine Rok Roblek.
Na tribuni so spregovorili o štirih trenutno najbolj aktualnih temah, ki se tako ali drugače dotikajo kmetijstva.
To so davčna, zemljiška in socialna politika ter tržna povezanost pridelovalcev in izboljšanje odnosov v živilskopredelovalni industriji.
Na posvetu je predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Ciril Smrkolj izročil tudi priznanje za izredno strokovno
in organizacijsko uspešnost v kmetijskem svetovanju za
leto 2010 ge. Rafaeli Žejn, dipl. inž. agr. in hort., zaposleni na KGZ Nova Gorica.
Rafaela Žejn že več kot 25 let dela na področju kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica. Svojo poklicno pot je začela
kot tehnolog za rastlinsko pridelavo v Kmetijski zadrugi
Ilirska Bistrica, nadaljevala kot vodja kmetijske pospeševalne službe v HMEZAD KZ Ilirska Bistrica, po reorganizaciji le-te leta 1990 pa prevzela vodenje izpostave za
kmetijsko svetovanje.
Pri svojem delu aktivno sodeluje v številnih projektih.
Pomagala je pri ustanovitvi Društva vrtnarjev in Društva rejcev drobnice Ilirske Bistrice. Za obe društvi že od
ustanovitve opravlja tudi delo strokovne tajnice. Aktivno
sodeluje v upravnem odboru Razvojnega centra Ilirska
Bistrica in upravnem odboru LAS Društva za razvoj po-
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ZIMSKA IDILA – ČAS ZA KMEČKE KOLINE
DA BO LETOS MESO BOLJŠE IN VARNO

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Kako ravnamo s prašičem
pred zakolom, da bo meso
kar najboljše kakovosti?
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Ravnanje z živalmi pred zakolom je
ključno za kakovost mesa in mesnih
izdelkov. Če s prašičem ravnamo grdo
in nasilno, bomo vso prizadevnost
za dobro meso v času pitanja izničili.
Skrivnost je v tem, da se pri slabem
ravnanju prašič ustraši, v njegovi krvi
se poveča adrenalin, to je hormon
bega. Prašič zaradi okoliščin ne more
nikamor pobegniti, v mesu pa se porabi ves glikogen, to je substanca, ki je
najvažnejša, da v času kratkega zorenja takoj po smrti potečejo vsi procesi
v pravo smer, da je meso okusno in
prave strukture. Če smo pred zakolom
s prašičem (oz. katerokoli drugo živaljo) ravnali grdo, nasilno, te substance
ni več in meso je slabe kakovosti.
Meso je blede barve in brez pravega
okusa.
Tudi za domačo porabo je penetrirni
klin za omamljanje nujen. Če redimo
samo enega prašiča, je najbolj idealno, da ga omamimo kar v boksu,
omamljenega izvlečemo in v primernem prostoru izvedemo zakol do
konca. Če imamo več prašičev, je zaradi stresa ostalih bolje, da prašiča odvedemo iz hleva. Po večini prevladuje
mnenje, da moramo imeti grif in ga
uspešno preženemo ven iz boksa. Za
kakovostno meso in izdelke pa je bolj
ustrezno, da pri izganjanju iz hleva izkoristimo tipično obnašanje prašičev:
če držimo v rokah svetlo ploščo, prašič
razume, da je to stena, skozi katero se
ne da iti. Če ga vodimo ob taki plošči,
v drugi roki pa imamo palico, s katero
ga brez pretepanja držimo, je to najbolj korektno prestavljanje, pri čemer
ima rejec korist, namreč, dobro meso
in izdelke.
Takoj po zakolu potečejo v mesu naravni biokemični procesi, ki povzročijo, da je meso bolj mehko in okusno.
Če so gospodinje preveč pridne in
premalo informirane, prehitro spravijo meso v skrinjo. Takšno meso ne
bo nikoli prvovrstno, četudi so se
trudile vse leto s skrbnim pitanjem
in izbrano krmo. Za vrhunsko in okusno meso ter pristne kmečke izdelke
je nujno, da trupi ali vsaj v polovice
trupov počivajo. Nekdaj niso poznali
biokemičnih procesov rigorja mortisa,
kot temu sicer pravimo, držali pa so se
pravila, da mora meso počivati, preden ga spravimo – s tem pa so izkoriBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

stili naravne procese v mesu.
Za kakovostne izdelke in okusno meso
veljajo pravila, ki jih je v današnjem
času znanost ovrednotila s številkami
in pojasnila z biokemičnimi procesi.
Predstavljamo jih na kratko, velja se
jih držati.
Post živali pred zakolom naj bi trajal
vsaj 20 ur in največ 24 do trenutka
zakola. Čas od konca omamljanja do
izkrvavitve je lahko največ 10 sekund.
Priporočljiva je horizontalna izkrvavitev v trajanju minute in pol. Čas izcejanja krvi je približno 7 minut. Parjenje
oz. garanje je priporočljivo nekje pri
62 0C 5 minut in odstranjevanje ščetin dobro minuto. Ožiganje (smojenje)
ščetin naj ne bi bilo predolgo, okoli
pol minute. Evisceracija – iztrebljenje
trupa – se izvede s konico noža proti
zunanjosti trupa, pri čemer ves čas
zamenjujemo umazane nože s čist imi
(pripravimo si jih, preden začnemo).
Trup ohladimo postopno, v največ 6
urah do 20 0C v središču trupa in v 24
urah do 7 0C.
Se pravi, če želite imeti okusno meso
in kakovostne izdelke, se mora meso
postopoma, v 24 urah ohladiti. In v
naslednjih 24 urah morate meso pripraviti za nadaljnjo predelavo ali pa
pospraviti v skrinjo. Če meso ne odleži,
ne bo nikoli tako zelo okusno in tudi
struktura bo slabša. Seveda pa morajo
biti površine, kjer rokujete z mesom,
absolutno čiste, saj meso ni imenitno
živilo samo za človeka, temveč tudi za
neželjene mikroorganizme.

Nevarna trihinela
Zakonodaja, ki opredeljuje zakol za
domačo porabo, ne predpisuje analize na trihinelo, vendar je ta zelo priporočljiva. Trihinela je zajedalec, ki se
prenaša z obolelega prašiča. Bolezni
pri prašiču glede na izgled živali praktično ne moremo opaziti. Okužimo
se z zaužitjem okuženega mesa, ki je
premalo skuhano/pečeno ali pa s suhomesnatimi izdelki.
Po zaužitju s trihinelami okuženega
mesa se ob delovanju pepsina in želodčne kisline v želodcu iz mesa sprostijo trihinelne ličinke, ki potujejo v
tanko črevo. Tukaj vdrejo v sluznico in
se razvijejo v odrasle parazite. Ličinke
nato vdrejo v krvni in limfni obtok. S
krvjo potujejo predvsem v skeletne
mišice, lahko tudi v pljuča, srce in
osrednje živčevje.
Prvi znaki okužbe so driska in bruha-

nje, ki ju spremlja bolečina v trebuhu.
Na naslednji stopnji se pojavi vročina,
znojenje in splošna slabost. Na tretji
stopnji bolezni pride do vnetja srčne
mišice. Smrt je redka zahvaljujoč učinkovitejšemu zdravljenju, vendar je možen srčni zastoj. Zdravljenje temelji na
protivnetnih zdravilih in antihelmintikih. Trihinele so razširjene po vsem
svetu, zlasti med mesojedimi živalmi.
Človek je naključni gostitelj. Glavna
povzročiteljica okužb pri ljudeh je Trichinella spiralis, opisane pa so tudi
okužbe, ki jih povzročajo T. pseudospiralis, T. britovi, T. nativa in T. nelsoni.
Najbolj učinkovit način preprečevanja
okužb s trihinelo je dobra toplotna
obdelava mesa. Ličinke odmrejo pri
temperaturi 71 °C v dveh minutah.
Učinkovito je tudi zamrzovanje mesa
na -15 °C, ki ličinke uniči v treh tednih.
Sušenje in dimljenje mesa ličink ne
uniči.
Zelo pomembno je pregledovanje
mesa zaklanih živali na prisotnost ličink. Pri tem postopku del trebušne
prepone živali pregledajo s trihinoskopom. Glede na to da je analiza
prašičjega tkiva rutinski postopek, ki
je cenovno dosegljiv, okrog 12 evrov,
je zakol in uporaba svinjine brez predhodne analize sila neodgovorno dejanje. Seveda pa pri zakolu za lastno,
domačo porabo ni zakonske obveze.
Vendar je osveščenost tista, ki od nas
terja analizo.
Pravilnik o klanju za domačo porabo
Veljavni pravilnik o klanju na domu
za potrebe družine je v veljavi od leta
2004. Klanje za lastne potrebe predpisuje Pravilnik o pogojih za zakol živali
izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list, 117/2004).
Živali, ki jih lahko zakolje njihov lastnik, so: prašiči, ovce, koze, gojena
divjad, kunci in domača perutnina.
Prodaja ali podaritev mesa, pridobljenega s klanjem po tem pravilniku, NI
dovoljena! Lastna domača poraba je
poraba članov družine, ki prebivajo v
gospodinjstvu, vključno z morebitno
najeto delovno silo in sorodniki.

Minimalni pogoji, ki morajo
biti zagotovljeni pri klanju:
• živali je potrebno predhodno
omamiti z napravo penetrirni klin
(pištola za omamljanje) ali električnim tokom (električne klešče);
to ni potrebno pri klanju kuncev in
perutnine;

Za prodajo surovega mesa s kmetije
ni potrebna priglasitev dejavnosti (s.
p. ali d. o. o.), ampak enostavna registracija (in ne odobritev) po pravilniku
o registraciji obratov na področju živil
živalskega izvora (Uradni list 51/2006).
V tem primeru mora dati rejec svojo
žival zaklati v klavnico (kjer opravijo
vse preglede), trup pripelje domov in
ga v primernem prostoru pripravi za
prodajo. Prostor je lahko enostavno
urejen, seveda pa mora imeti delovno
površino in hladilnik ali hladilnico,
kjer je meso na hladnem do prodaje,
voditi mora vse evidence in delati v
skladu z dobro higiensko prakso. III
Pripravila: Gabrijela Salobir, KGZS

Malim in večjim podjetjem
ponudili znanje za inoviranje
RRA Notranjsko-kraške regije, d. o. o., je v
okviru evropskega projekta za spodbujanje
inovativnosti Medossic pravkar zaključila
niz treh izobraževalnih
predavanj v velikih in
srednjih podjetjih Notranjsko-kraške regije.
Izobraževanja z naslovom »eko-Inovacije so
dober posel« so za vodilni in razvojni kader
ter ostale zaposlene
in njihove poslovne
partnerje potekala v podjetjih Brest
pohištvo, Kovinoplastiki Lož in Pivki
perutninarstvo. Izbrana podjetja z
razvojnega vidika predstavljajo pomembnejše proizvodne panoge,
hkrati pa gre tudi za podjetja, ki so
sodelovala že pri pripravi analize

SEJA ODBORA KGZS ILIRSKA BISTRICA
Konec novembra se je na svoji zadnji
letošnji seji sestal odbor izpostave
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Člani so obravnavali kar obsežen
dnevni red.
V želji, da se čim bolj približa oceni trenutnega stanja kmetijstva v občini, so
člani Odbora izpostave povabili medse
Marjana Kržiča, direktorja Kmetijske
zadruge Cerknica. KZ Cerknica vrši že
dlje časa odkup mleka na našem področju, istočasno pa v svoji trgovini na
Žabovci nudi kmetom oskrbo z reproducijskim materialom in stroji. Pred
letom dni pa so tudi izrazili željo po
kisanju zelja in ureditvi zeljarne, kar bi
vplivalo na dodaten finančni vir naših
kmetij. Iz razlage direktorja KZ Cerknica
članom odbora je lahko razbrati, da si
KZ Cerknica želi še bolj poglobljenega
sodelovanja s kmetijskimi proizvajalci v
naši občini. Direktor je vesel, da se je
količina odkupljenega mleka dvignila in
ni v upadanju, trgovina na Žabovci pa
tudi opravičuje svoj namen. Ob uvajanju novega odkupnega programa na
našem koncu (odkup živine, lesa, in
drugih kmetijskih pridelkov) pa računajo na bolj intenzivno prisotnost na
terenu, še posebej bo to postalo smiselno takoj po ureditvi zadev okrog zeljarne s pripravo programa za kisanje.
Člani odbora izpostave so v nadalje-

vanju obravnavali poročilo in program
dela. Dotaknili so se tudi Kmetijske
tržnice 2010, ki po mnenju članov ni
bila ustrezno organizirana. Moti jih
predvsem dejstvo, da kot predstavniki
kmetov letos niso bili povabljeni k sodelovanju.
V nadaljevanju so obravnavali spremembe zakona o dohodnini, ki bi pomenil ugodnejšo obdavčitev za naše
kmete. Pripombe so imeli na nov izračun sredstev, ki jih država prispeva
za območja z omejenimi dejavniki za
kmetovanje. Po novem izračunu bodo
naši kmetje letno prejeli 150.000 evrov
manj sredstev kot v preteklih letih, s čimer se odbor ne strinja.
Člani odbora so obravnavali tudi novi
davek, ki naj bi obdavčil nepremičnine.
Zahtevajo, da se kmetijska zemljišča in
gospodarska poslopja izvzamejo iz sistema obdavčitve nepremičnin. Odbor
priporoča vsem lastnikom kmetijskih
nepremičnin, da svoje izračune skrbno
analizirajo ter da se, v kolikor se z vrednostjo nepremičnin ne strinjajo, tudi
pritožijo.
Predsednik Florijan Peternelj je predlagal sestanek pri novemu županu, ki
ga bodo seznanili s problematiko kmetijstva v občini. III Rafaela Žejn, tajnik
izpostave KGZS

stanja ekoinoviranja v regiji.
V začetku prihodnjega leta bodo k
udeležbi na interaktivne delavnice
povabljeni manjši podjetniki v regiji. Predstavljeni jim bodo sodobni
trendi v vodenju mikro in malih podjetij ter razvoju ljudi in projektov.
Delavnice z naslovom »eko-Podjetnik« bodo namenjene dvigovanju
zavesti in znanja s področja inoviranja, s poudarkom na potrebah
strank in trendih trga. Petim delavnicam v januarju in februarju bo
sledilo še povezovalno srečanje za
vse udeležence izobraževanj, na katerem bodo skušali poiskati skupne
priložnosti za razvoj ekopodjetništva
v regiji. Celoten program, namenjen
spodbujanju inovacijskega prebujenja v regiji, razvojna agencija izvaja
v sodelovanju s priznano strokovnjakinjo in letošnjo nagrajenko GZSjeve nagrade feniks za inovativno
podjetništvo – Violeto Bulc iz podjetja Vibacom.
Na ta način razvojna agencija stremi
k spodbujanju zavedanja in povečevanja znanja v podjetjih za oblikovanje idej in poslovnega obnašanja,
ki bo pripomoglo k razvoju poslovanja v smeri ekoinoviranja in večje
dodane vrednosti gospodarstva v
regiji. III RRA Notranjsko-kraške regije

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

• zakol bolnih ali sumljivih živali po
navedenem pravilniku ni dovoljen;
če se pred/med/po zakolu posumi
na bolezen, mora lastnik obvestiti
veterinarsko organizacijo;
• pri klanju je lastnik dolžen preprečiti nepotrebno trpljenje živali,
onesnaženje okolja, poškodbo ljudi
in živali;
• lastnik mora voditi evidenco o številu in vrsti zaklanih živali na domu
(razen za kunce in perutnino).
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Ustanovljeno je Društvo ljubiteljev
železnic Ilirska Bistrica

12

Ljubitelji železnic iz Ilirske Bistrice so
konec meseca novembra 2010 ustanovili društvo, v katerem se bodo
povezovali vsi tisti, ki želijo ohranjati
in vzdrževati železniške eksponate,
ki sodijo med tehničnokulturno dediščino, ohranjati zgodovinski material o železnicah ter vzpodbujati
interes do železnic in železniškega
prometa pri svojih članih in v širši
javnosti. Združili so se v prepričanju,
da je potrebno razvijati in pospeševati pozitivni odnos pri ljudeh do
tehniške kulturne dediščine. Na ta
način želijo obogatiti turistično ponudbo in povečati zanimivosti teh
krajev. Kot člani tega društva pa bi
svoj prosti čas preživljali na aktiven
način.
Za predsednika društva so izvolili
kustosa Ivana Simčiča, ki je zaposlen
v Pokrajinskem muzeju v Kopru,
enota Ilirska Bistrica, za podpredsednika pa mag. Jadrana Možino iz
Slovenskih železnic. Poleg njiju so v
upravnem odboru društva še tajnik
Boštjan Jaksetič, blagajnik Martin
Butinar in člana Viljem Škrabolje ter
Marijan Boštjančič. Za predsednika
nadzornega odbora je bil izvoljen
Drago Seizovič, za predsednika disciplinske komisije pa Ivan Žibert.
Prvi kratkoročni cilj društva je sodelovanje v projektu postavitve muzejske lokomotive v Ilirski Bistrici. Na
podlagi sporazuma, ki je bil sklenjen
med Slovenskimi železnicami in Občino Ilirska Bistrica, so bila doslej že
opravljena nekatera pripravljalna
dela na električni lokomotivi serije
361, bolj poznani kot »Breda«. Ob
tej priliki je potrebno omeniti, da

sta od 17 tovrstnih lokomotiv iz te
serije, ki so vozile po progah Slovenije in bivše Jugoslavije, ostali
samo še dve. Ena od teh se nahaja
v Železničarskem muzeju v Ljubljani,
druga pa se pripravlja za njeno predstavitev javnosti na železniški postaji
v Ilirski Bistrici. V tem projektu je
vključenih še nekaj zanimivih zgodovinskih eksponatov, kot so vodni
stolp, stara italijanska elektrodinamična signalno-varnostna naprava
itd. Občni zbor je ob tem izrekel
pohvalo in zahvalo tako Občini Ilirska Bistrica kot fizičnim osebam in
podjetjem, ki so prispevali denarna
sredstva za obnovo muzejske lokomotive.
Drugi kratkoročni cilj društva je realizacija muzejskih eksponatov na t.
i. reški progi (Pivka–Reka) v okviru
mednarodnega sodelovanja. Realizacijo tega projekta načrtujejo
v sodelovanju z več
partnerji na tej in oni
strani meje, pri čemer
bi vključili različne organizacije in občine od
Pivke do Reke.
Izgradnja južne železnice, zlasti pa proge
Pivka–Reka, je močno
zaznamovala življenje
ob njej ter ugodno vplivala na industrijski in
splošni napredek naših
krajev. Obstaja bogata
tehniška dediščina, ki
Jadran Možina in Ivan Simčič jo velja ohraniti. Da ta
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dediščina ne bi šla v pozabo, je potrebno razvijati pozitivni odnos pri
ljudeh do tehniške kulturne dediščine. Ena od možnosti pozitivnega
prispevka na tem področju je postavitev tehničnega muzeja v Ilirski Bistrici. Vodstvo društva si je zastavilo
dolgoročni okvirni cilj, po katerem
bi v naslednjih desetih letih pripravili temelje in zasnovo za delovanje
tehničnega muzeja v Ilirski Bistrici, s
čimer bi izpolnili svojo prvo vizijo.
Člani društva so na prvem občnem
zboru sprejeli tudi vse potrebne akte
za delovanje društva, kot so statut
društva, poslovnik o delu organov
društva in pravilnik o finančno materialnem poslovanju. Člani društva
so se ob koncu dogovorili, da bodo
svoj prvi članski sestanek sklicali
takoj po novem letu. Na sestanek
vabijo vse ljubitelje železnic, ki niso
uspeli priti na ustanovni občni zbor
zaradi slabega vremena. Sklic društvenega sestanka bo objavljen na
spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica in Slovenskih železnic. III Ivan
Simčič in 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: 031 516 470 (Jadran) ali
031 650 456 (Ivan).

V sklop prireditev »Veseli december
2010« smo se pridružili tudi člani in
članice Turističnega društva z razstavo jaslic. Ideja sicer ni zrasla na
našem zelniku, a smo jo zgrabili in
se odločili, da jo realiziramo.
V lokalnih časopisih ter na radijskih
valovih smo objavili razpis in povabili vse, ki imajo voljo do oblikovanja, pa tudi tiste, ki imajo jaslice,
vredne ogleda: take, ki so jih podedovali, kupili ali prinesli iz tuje dežele. Odziv je bil zelo spodbuden. V
petek, 10. decembra, smo imeli svečano otvoritev razstave. V Hodnikovem mlinu je svoje jaslice razstavilo
16 razstavljavcev.
Razstava je bila paša za oči in duha.
Občudovali smo zelo velike jaslice in
posebno majhne jaslice v orehovi
lupinici. Jaslice so bile tudi zelo različne po slogih in materialih: od klasičnih cerkvenih do jaslic z mlinskim
kolesom in šumečo vodo; jaslice iz
gline in umetnih mas, prefinjene
rezbarske in, kot njihovo nasprotje,

avantgardne jaslice, šivane jaslice iz
blaga, jaslice iz oljke, gline, umetnih
mas in papirja.
Pri postavitvi smo predhodno sodelovali z razstavljavci, tako da so
lahko sami vplivali na prostorsko postavitev svoje umetnine ali lastnine.

Obdarovanje pridnih otrok tudi v Jablanici

Tudi letos so bili otroci iz Jablanice
pridni in prav zato jih je znova obiskal sveti Miklavž. Na pravljično
nedeljo, 5. decembra, na predvečer obdarovanja, se je sveti Miklavž
pred svojim dolgim potovanjem
ustavil najprej pri njih. V spremstvu
angelov in parklja je otroke obdaroval z lepimi darilci. Zanj pa so otroci
pripravili predstavo v malo bolj mo-

derni izvedbi, z naslovom »Pa take
nagrade!«.
Tudi starši nismo ostali brez najlepšega darila – veselih in nasmejanih
obrazov naših otrok, ki smo jim vsaj
za trenutek pričarali čaroben Miklavžev večer, kot smo ga poznali
sami.
Iz srca hvala vsem nastopajočim, sodelujočim in sponzorjem. III M. T.

Na vtis razstave je nedvomno vplivalo tudi avtentično okolje starega
mlina. Prijetno smo bili presenečeni
nad številom obiskovalcev že na
sam otvoritveni večer, saj se je kljub
več prireditvam na ta večer v mlinu
zbralo kakšnih osemdeset gostov,
ki so v knjigo vtisov zapisali več pohvalnih misli ter spodbude za v bodoče.
Za javnost je bila razstava odprta
vsak popoldan ter v nedeljo dopoldan in popoldan. Na semanji dan,
16. decembra, smo razstavo odprli
za ves dan. V spremstvu učiteljev so
prišli šolarji in člani Varstveno delovnega centra iz našega mesta ter
številni obiskovalci sejma in mimoidoči. Končno število obiskovalcev
je preseglo številko tisoč, kar je za
naše mesto nadpovprečno.
V imenu članic in članov Turističnega društva se najprej zahvaljujem
razstavljavcem, ki so se potrudili, in
jih izzivam za naslednje leto! Zahvaljujem se ansamblu Nostalgija, ki
nam je s svojo glasbo popestril uvodni večer, Društvu kmečkih žena, ki
so spekle sladke dobrote, da je bil
otvoritveni večer slajši, Občini in
Razvojnemu centru za delni finančni
zalogaj pri tisku vabil in plakatov ter,
ne nazadnje, vsem, ki ste dali svoj
prostovoljni prispevek, s katerim
smo pokrili del stroškov te razstave!
Naj ob tej priložnosti zaželim vse ljudem dobre volje uspešno in srečno
novo leto 2011, predvsem pa, da bi
se vplivi recesije močno znižali! III
Milojka Primc in UO TD Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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RAZSTAVA JASLIC v hodnikovem mlinu
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PRVO SREČANJE ČLANOV BISTRIŠKE
SKUPINE »NOVIH IDEJ«

14

Prvi sestanek skupine Nove ideje za
geografski razvoj področja Ilirska Bistrica je za nami. Člani skupine smo
se zbrali v prijetnem ambientu novo
urejenega »Hrama dobrega«.
Začeli smo s predstavitvijo izvedene
ankete, ki je potekala v sklopu naše
skupine. Anketa je pokazala, da se
člani skupine nagibajo k temu, da
je potrebno izbrati tri projekte in
jih poskušati čim prej realizirati. Od
vseh podanih idej je glede na rezultate ankete izstopalo naslednjih
osem: izmeriti onesnaženost zraka
s strani Lesonita, ureditev otroških
igrišč, ureditev smučarskega centra
na Sviščakih s pripadajočo infrastrukturo, ureditev razsvetljave na
prehodih za pešce, nov sodoben
kulturni center na Vidmu, optično
omrežje v Ilirski Bistrici (EDUROAM
dostop) in mladinski center.
Po pogovoru in analizi so člani skupine sprejeli naslednje zaključke:
anketa se še vedno uvaja, z njo je
dosežen večji pregled nad idejami
članov in jo bomo poskušali razširiti
tudi med občane; objave na strani
skupine, ki po vsebini niso tesno
povezane s predlogi novih idej in
komentarji le-teh, bodo izbrisane;
zaradi lažje preglednosti se bo ideje
glede na njihov namen razvrstilo
v nove ideje, obstoječe pobude in
zahteve, na osnovi tega pa se bo
izdelala nova anketa; poseben poudarek bo na tistih idejah, z realizacijo katerih bi nastala nova delovna
mesta, občina pa bi pridobivala povratni kapital, kar bi omogočilo dolgoročni razvoj občine.
Iz debate na srečanju pa se lahko izluščijo naslednje želje in dejstva, za
katere se zavzemamo člani skupine
Novih idej: nočemo več zastrupljevanja okolja; nočemo več prikrivanja
informacij in laži o tem; nočemo več
umazanih preteklih dni; hočemo čist
zrak in čisto okolje za bivanje; želimo, da se sliši in upošteva naš glas,
saj želimo samo pomagati, temu,
žal, degradiranemu področju, kjer
smo doma; želimo, da se »Bistrc« s
svojimi naravnimi lepotami ter izjemno zgodovinsko dediščino razvije v
turistično področje in se postavi tja,
kamor spada - na EU zemljevid!
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

S svojo prisotnostjo nas je na srečanju počastil tudi g. župan Emil Rojc
in nam po predstavitvi rezultatov
ankete in naših ugotovitev ter idej
posredoval naslednje informacije.
Občina se je zavezala, da bo opravljala meritve čistosti zraka v naši
občini. Za turistično dejavnost v ožji
in širši lokaciji občine se bo opravila
študija, župan pa podpira ureditev
Sviščakov, jezer, okoliških gradov
... Zavzema se za obnovo doma na
Vidmu, vendar bi bilo potrebno najprej narediti študijo, ki bi predstavljala osnovo za sprejetje odločitve,
ali se dom sploh splača obnoviti ali
bi ga bilo bolje na novo zgraditi. V
primeru obnovitve sedanjega doma
bi se v sklopu novega kulturnega
centra uredil tudi hotel, motel ali
hostel, ker je dom že zasnovan tako,
da so bile v njem urejene sobe oziroma apartmaji. Nujno pa je, da se v
sklopu doma uredi večje parkirišče,
za kar bi se lahko uporabilo tudi zemljišče na lokaciji »starega vrtca«.
Za optično omrežje je vzpostavljen
kontakt, vendar naj bi se ta ideja
realizirala skupaj z zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi, plinovodom,
popravilom cest. Mladinski center bi
lahko bil realiziran v sklopu ureditve
novega kulturnega centra.
Prijazno nam je posredoval tudi
ostale informacije. In sicer, da se pripravlja prostorski načrt, ki bo med
drugim izboljšal prometni režim v
samem mestu in okolici ter določil
tudi lokacije, na katerih bo mogoče

urediti otroška igrišča. V mesecu
januarju 2011 bodo potekali dogovori o prenosu lastništva za športni
center Trnovo. Za ureditev bazena
bo pripravljen razpis, na katerega
se bodo lahko prijavili posamezniki, občina je namreč pripravljena
odstopiti zemljišče. Uredilo se bo
razsvetljavo na prehodih za pešce.
Ureditev mesta naj bi bila prioritetna naloga, za katero se bo župan
še posebno zavzemal da se uredi.
Potrebna je ureditev Kindlerjevega
dela parka in parka Makse Samse,
letos pa je že pozitivno to, da se je v
parku tik ob cesti postavilo novoletne okraske. Pregledalo se bo poslovanje JP Komunale.
Udeleženci sestanka smo bili zadovoljni s posredovanimi informacijami, ki kažejo, da se stvari v naši
občini premikajo na bolje. Vsi smo
pripravljeni pomagati g. županu in
mu stati ob strani.
Po končanem sestanku smo polnih
želodčkov in toplih src ter z še večjo
vnemo, pozitivnostjo, upanjem in
optimizmom odšli v tople domove
snovat nove ideje, ki bi doprinesle
naši občini samo pozitivne stvari.
Naj omenimo še, da smo člani skupine, kot tudi Simon - šef »Hrama
dobrega«, prispevali nekaj drobiža v
»skrinjico za dobre namene«, pred
odhodom pa nas je Simon še prav
prijetno obdaril, za kar se mu še enkrat najlepše zahvaljujemo. III člani
skupine Novih idej

Predstavnika gasilske zveze Ilirska
Bistrica pri predsedniku države

Predsednik države Danilo Türk je Gasilsko zvezo
Slovenije odlikoval z redom za zasluge

Iz društvene dejavnosti ta mesec

Leto gre h kraju. Tudi program smo
udejanili, tako da lahko mirno rečemo, da je bili tudi to leto za nas
uspešno.
Nikakor ne želim seznanjati bralce
z vsem, kar smo počeli. Rad bi izpostavil le dva dogodka iz meseca decembra.
Vsako leto naš pevski zbor zaključi
svoje nastopanje v Domu starejših
občanov s priložnostnim koncertom.

Hvaležni stanovalci doma v lepem
številu posedejo v večnamenskem
prostoru – dvorani, ki nudi dovolj
možnosti za poslušanje in užitek ob
izvajanju programa. Ta pa je bil bogat, saj so pevke in pevci Mešanega
pevskega zbora Avgust Šuligoj pod
vodstvom pevovodke Anamarije Surina poslušalcem ponudili kar nekaj
domačih, umetnih in borbenih pesmi. Vse so bile nagrajene s toplim

aplavzom, tistim bolj znanim pa so
nekateri v dvorani kar zanosno pritegnili.
Da ima izvirna ljudska pesem, peta
na star način, brez pevovodje in intonacije, posebno moč, so dokazale
pevke pevske skupine Aktiva kmečkih žena iz naše občine, ki so kot povabljenke sodelovale na koncertu.
Upamo, da smo stanovalkam in stanovalcem doma polepšali dan. Prav
tako smo polepšali večer gostom
hotela Delfin iz Izole, saj smo na
skupnem koncertu treh zbrov zapeli
tudi pevke in pevci našega zbora.
Sredi meseca smo se srečali člani
UO in NO društva, ki so se jim pridružili še poverjenice in poverjeniki
društva ter prostovoljke in prostovoljci projekta »Starejši za starejše«.
Pregledali smo opravljeno delo v
tem letu, se dogovorili o obdarovanju članov društva, starih nad osemdeset let in nazdravili novemu letu.
Zaključili pa smo leto s prednovoletnim srečanjem s plesom in zabavnim kulturnim programom, ob
koncu nas je obiskal sam dedek
Mraz. III F. G.
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V četrtek, 9. decembra 2010, je bila na Brdu pri Kranju slovesnost, na kateri je predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk
Gasilsko zvezo Slovenije odlikoval z Redom za zasluge za hitro
in učinkovito ukrepanje ter pomoč ob poplavah v septembru
2010.
Slovesnosti v dvorani Grandis Kongresnega centra Brdo se je
udeležilo preko 500 uniformiranih gasilcev, med njimi sta bila
tudi Barbara Kogovšek in Robert Tomšič, predsednica nadzornega odbora in poveljnik Gasilske zveze Ilirska Bistrica.
Gasilci iz občine Ilirska Bistrica so namreč v takratnih poplavah
nesebično priskočili na pomoč in po svojih močeh pomagali reševati ljudi in premoženje na poplavljenem področju Ljubljane.
O tem pričajo številne pohvale in čestitke ljudi iz teh krajev, ki jih
pošiljajo društvom in posameznikom v teh predprazničnih dneh.
Temu primerno smo bili udeleženi tudi pri visokem priznanju in
naša predstavnika sta ta trenutek prav gotovo občutila. Predsednik republike si je vzel celo trenutek za skupno fotografijo z
njima.
Na sprejemu so bili tudi gasilci, ki jih je Gasilska zveza Slovenije
odlikovala z Odlikovanjem za hrabrost za izjemno požrtvovalna
dejanja in reševanja človeških življenj v poplavah.
Med visokimi gosti so bili Pavle Gantar, predsednik Državnega
zbora RS, Jožef Jerovšek, predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora RS, mag. Boris Balant, generalni direktor URSZR
in Miran Bogataj, poveljnik CZ RS. III Anton Delost, predsednik
GZS Obalno Kraške regije
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MIKLAVŽ V JASENU
Mesec december je mesec praznovanj, čarobnih lučk, pričakovanj. V
tem mesecu otroke obiščejo in obdarijo trije dobri možje, prvi med
njimi je sv. Miklavž. Kot že nekaj
let zapored, je Miklavž tudi letos
s svojim obiskom razveselil otroke
iz Jasena in okolice. Obiskal jih je v
nedeljo 4. decembra v cerkvi sv. Joahima v Jasenu.
Pred prihodom Miklavža je Tjaša
Šestan otrokom prebrala koroško
pripovedko Hvaležni medved. Anja
Moran v vlogi mame in Laura Godina v vlogi medveda sta dramsko
uprizorili pripovedko, na električne
klaviature pa ju je glasbeno spremljala Ana Vita Jagodnik. Otroci
so z navdušenjem poslušali pripovedko, le prihod medveda je najmlajše prestrašil. Pripovedka govori
o medvedu, ki mu mama izdere trn
iz šape, v zahvalo pa ji prinese zvrhano zibelko sladkih hrušk.
Po končani pripovedki je prijazni
medved prišel med otroke in jih

povprašal, če so bili med letom
pridni, prijazni, dobri, hvaležni. Seveda so vsi pritrdilno odgovorili,
saj Miklavž s svojo vrečo porednih
otrok ne obišče. Skupno so poklicali Miklavža, skozi vrata pa je prišel hudiček. Ker se pridni otroci ne
bojijo hudička, so ga hitro spodili.
Končno je skozi vrata vstopil Miklavž

v spremstvu angelov. Nekaj najbolj
pogumnih otrok je Miklavžu zapelo
pesmico. Miklavž je preveril v svoji
zlati knjigi, kaj piše o otrocih, in nato
pričel z delitvijo daril. Pri delu so mu
pomagali angeli, medved pa je vsakega otroka obdaroval s sladko hruško. III T. Š.

odmevi iz naših krajev

FOTOGRAFSKO PREDAVANJE SIBIL SLEJKO
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V četrtek, 9. 12. 2010, se nam je v
klubskih prostorih Fotokluba Sušec predstavila umetniška fotografinja Sibil Slejko. Umetnica, ki je
po rodu tudi iz Ilirske Bistrice, se
profesionalno ukvarja s fotografijo
konj že več kot 10 let. Kot izobražena umetnica je svoje delo začela
in oplemenitila najprej z unikatnimi
črno-belimi fotografijami konj, posnetih še na filmski trak in ročno
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razvitih v njenem ateljeju po klasični metodi razvijanja. Marsikatera
njena tovrstna fotografija krasi razne prostore gostiln, ustanov in znanih ljudi.
S fotografijo konj je nadaljevala s
studijskimi in reportažnimi posnetki.
Globoka ljubezen do teh plemenitih
živali, fotografije in umetnosti jo je
pripeljala do tega, da je danes edina
profesionalna fotografinja konj na

Slovenskem. Kot fotografinja deluje
tudi v naši svetovno znani kobilarni
v Lipici.
Predavanje je potekalo v smislu
predstavitve njenega dela z umetniške plati, kjer se je dotaknila nekaterih zakonitosti, ki veljajo tako pri
fotografiji kot pri slikarstvu, predstavila pa je tudi nastajanje izdelkov
po tehnični plati. Slednje je bilo še
posebej zanimivo, saj si je izredno
težko predstavljati, kaj vse stoji za
dobrim fotoportretom konja. Tu je
cel »laboratorij« dejavnikov, kot so
ambient, primerno zakulisje, kup
asistentov, vodnikov konj in prav nesramno draga fotografska oprema.
Kljub vsemu pa bi še vedno ne bilo
nič, če bi v tem laboratoriju manjkala
človeška potrpežljivost in sproščenost, ki sta pravzaprav predpogoj za
konjevo sproščenost in posledično
pripravljenost na sodelovanje.
Polna sproščenosti je bila tudi naša
gostja fotografinja, ki nam je na preprost in slikovit način v uri in pol dodobra prevetrila prostore Fotokluba
in naših glav. Na koncu zadovoljno
občinstvo ni skoparilo z aplavzom in
stiski rok. III Danilo Del Piero

Obisk sv. Miklavža in prihod lučke miru iz Betlehema
Medtem ko je sveti Peter mirno spal na svojem zlatem
naslonjaču, so se v nebesih dogajale čudne, čudne stvari.
Angelci so se lovili po oblakih, Serafinček je tožil, kako
mora za vsa darila sam poskrbeti, mojster Kešprin je skupaj s Paglavčkom očistil vse čeveljce, Rogatec pa je prinesel črno knjigo, kjer so vpisani vsi potepači, razgrajači in
vsi tisti, ki se v šoli ne učijo. Ko so le vse pripravili za Miklavžev odhod na Zemljo, so se vkrcali na letalo in pristali.
Najprej, v soboto, 4. 12. 2010, v Jelšanah. Tam so obdarili
nekaj več kot 40 otrok. Sledila je nedelja. Najprej sprejem
in obdaritev otrok na placu, potem pa še v župnijski dvorani. V ponedeljek, na god svetega Miklavža, smo obiskali
še otroke v vrtcu Antonina in varovance doma starejših
občanov. Ponovno smo uprizorili igrico in jih skupaj s Karitasom obdarili.
Z besedami »Zate imam Luč« pa je v soboto, 18. 12. 2010,
tudi v Ilirsko Bistrico prišla luč miru iz Betlehema. Dvajset
let že razsvetljuje okenske police naših domov, dvajset let
jo že vsak december nestrpno pričakujemo, dvajset let jo
skavtinje in skavti prinašamo v Slovenijo in že vrsto let sodelujemo s taborniki, odraslimi skavti in zamejskimi skavti.
Že dvajsetič z željo, da bi na božični večer luč miru iz Betlehema gorela v čim več družinah v vseh državah Evrope in
jim prinašala mir. To je plamen, ki ga prižge otrok, ki se je
tisto leto še posebej izkazal, v votlini Kristusovega rojstva
v Betlehemu, potem potuje na Dunaj, od koder roma tudi
v Slovenijo. Luč miru iz Betlehema pa ni samo plamen. Je
tudi dobrodelnost. Letos bomo z zbranimi prispevki pomagali dvajsetim družinam iz vse Slovenije, ki potrebujejo
pomoč. III Skavti iz stega Ilirska Bistrica 1

ŽPS KALINA NA POTEPU PO ARTVIŽAH

Najvišje ležeča vas v Brkinih je prijazna vasica Artviže. Na
najvišji točki razpotegnjenega in močno razčlenjenega
hribovja leži cerkev sv. Socerba. Ko smo prevozile gozdno cesto in parkirale svoje jeklene konjičke, smo se po
čedalje globljem snegu povzpele h kamnitemu zvoniku.
Burja je neusmiljeno vlekla, a me smo vseeno nekaj
minut trmasto vztrajale na razglednem robu, kjer smo
navkljub naravi v spomin na prijeten dan, poln doživetij,
naredile skupno fotografijo.
Pred našimi očmi se je na severu pretegovala Vremščica,
izza nje je zapeljivo pogledoval zasneženi Nanos z antenskim stolpom. Pod nami so počivale na slemenih gručaste brkinske vasi, nazobčano verigo notranjskih vrhov je
na vzhodu zapiralo čudovito obzorje, na jugu pa se nam
je smejal zadnji tisočak Slavnik ... Bog ve, kaj vse bi še
videle, če nas ne bi močna burja in mraz potisnila nazaj
v dolino, h gostoljubnim gostiteljem – hvala. III Tatjana
Udovič
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V soboto, 27. 11. 2010, se je na zimski potep po slemenski cesti proti Artvižam napotila ŽPS Kalina. Tu je
speljana Slovenska planinska pot, ki je odmaknjena od
visokih gora in zavija proti morju in pri tem ne izgubi
svoje privlačnosti. Med vožnjo smo odkrile kraje, ki jih
morda drugače nikoli ne bi.
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MIKLAVŽEV BAZAR V DNEVNEM CENTRU DRUŠTVA »VEZI«
V Društvu »VEZI« poskušamo aktivnosti in dogajanja v naših enotah čim bolj popestriti. Pri tem ne
ostajamo le znotraj naših virov moči
in znanj, ampak se povezujemo z
lokalno skupnostjo. Z njo vzpostavljajmo medgeneracijska povezovanja, vpetost uporabnikov v lokalno
skupnost, druženja in nova poznanstva.
V okviru VESELEGA DECEMBRA smo
v prostorih dnevnega center Društva »VEZI« v Ilirski Bistrici organizirali Miklavžev bazar, ki je potekal v
petek, 3. decembra, od devete ure
zjutraj do četrte popoldne. Na bazarju smo se predstavili s promocijo
izdelkov, ki nastajajo v programu
SONČNI TOBOGAN – Mreža kreativnih delavnic. Program se odvija
v dnevnih centrih Štorje, Štanjel in
Ilirska Bistrica. Ljudem s težavami v
duševnem zdravju omogoča možnosti za vključitev v aktivnosti ter višjo
raven kakovosti njihovega življenja
in socialne vključenosti. Aktivnosti, ki se v dnevnih centrih izvajajo,
so na voljo vsem zainteresiranim
uporabnikom, pa tudi članom širše
skupnosti. Bistvenega pomena je,
da se posameznik znotraj skupnosti
počuti varnega, da mu ta omogoča
zadovoljevanje svojih potreb in da
ga sprejme medse. Na drugi strani
pa se odvija sodelovanje v smeri

Obisk »Sončkov«

promocije duševnega zdravja, destigmatizacije duševne bolezni ter
ozaveščanja širše javnosti, kar je del
socialne preventive.
Uporabniki in zaposleni, pa tudi naši
gostje, ki so se odzvali povabilu, smo
preživeli skupaj prijeten dan. Razveseljevale so nas tudi velike bele snežinke, ki so kar hitro pobelile ceste.
Družili smo se ob čaju in pecivu, ki
smo ga spekli v kulinaričnih delavnicah v dnevnem centru. Vzdušje je
že imelo pridih bližajočih se decem-

odmevi iz naših krajev

Cvetje za Viktorja Bobka
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Kot že vrsto preteklih let je tudi letošnjega 15. decembra
delegacija članov območne enote Društva TIGR Primorske s
cvetjen obiskala grob Viktorja Bobka – žrtve 2. tržaškega procesa. Na ta dan pred 69 leti je v skupini na smrt obsojenih in
na Openskem strelišču ustreljenih domoljubov članov Tigra
med petimi žrtvami bil tudi naš domačin Viktor Viko Bobek –
vodja tigrovskega gibanja na tem delu Primorske.
Društvo Tigr ohranja spomin na to narodno revolucionarno
organizacijo in mnoga junaštva njenih članov. Da je bilo tigrovsko in protifašističen odpor proti italijanskemu okupatorju v naši občini izjemno razmahnjen, priča podatek, da
je posebno sodišče Kraljevine Italije obsodilo in usmrtilo kar
deset mladih junakov naših domačinov. Kar je največja žrtev
na Primorskem.
Prihodnje leto bo tudi že desetletnica postavitve spomenika
omenjenim ustreljenim Tigrovcem na Hribu svobode! Območna enota društva Tigr v naši občini pripravlja tudi še dodaten program spominskih aktivnosti, ki se bodo vrstile vse
leto. III Vojko Čeligoj
Delegacija članov TIGR-a je ob obletnici smrti položila cvetje
na grob Viktorja Bobka na pokopališču v Trnovem
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brskih praznikov, saj smo prostore
okrasili dnevom primerno. Kar hitro
je dan minil in že je bilo potrebno
pospraviti. Bili smo zadovoljni, saj
smo dan preživeli nekoliko drugače
kot med letom.
Vljudno vabljeni, da nas obiščete na
eni od naših enot ali se nam pridružite pri soustvarjanju programa za
višjo raven kakovosti življenja ljudi
s težavami v duševnem zdravju in
širše skupnosti. III Ana Boštjančič in
Barbara Uljan, strok. delavka

NOVOLETNA ZABAVA DRUŠTVA SOŽITJE
V mesecu decembru se dedek Mraz
na svojih sankah in z lepim spremstvom odpravi k vsem med letom
pridnim ljudem. Da se slučajno ne
bi zgodilo, da bi pozabil na pridne
člane Sožitja in pridne varovanke
in varovance Varstveno delovnega
centra, je dobrega moža, v petek,
10. decembra, v gostišče Danilo povabil predsednik Društva Sožitje Boris Frankovič.
Med čakanjem na prihod dedka
Mraza so varovanci VDC posebej za
to priložnost pripravili pester kulturni program. Simpatično igrico
Plesni čeveljci, ki je nastala po idejni
zasnovi prostovoljca Tiborja Pranjiča, mentorja plesnih delavnic, so
ves mesec pridno vadili z zaposlenimi v VDC in na prireditvi poželi
aplavz. Nevenka Ravnikar je prisrčno
recitirala Zimsko radost, Sonja Kos
pa je pela pesem O cigančku.
Skupaj z go. Ankico in go. Vojko smo

ob spremljavi zvokov harmonike peli
dedku Mrazu in ga pozivali medse.
Dobri mož se je odzval klicu in vsem
varovancem, članom društva Sožitje, namenil darilo in topel stisk
roke, za kar so se obdarjenci na njim
svojstven prisrčen način zahvalili.
Sledila je zabava s plesom, petjem,

pogovorom ... Dogodek se nam je
prav gotovo vtisnil v spomin in v
svojem srcu bomo do prihodnjega
leta in ponovnega snidenja z dedkom Mrazom hranili iskrenost, radoživost in veselje naših varovancev. III
Tonjo Janežič

V Hramu dobrega, kot so poimenovali obnovljene kletne prostore
gostilne pri Matetu v Trnovem, so
11. decembra na ogled postavili
razstavo unikatnih izdelkov umetnega kovaštva Srečka Mršnika Slovenca.
Domačin Srečko Mršnik, med znanci
poznan kot Slovenc, je upokojeni

mojster kovinarske stroke, zadnja
leta pa se posveča izdelovanju različnih kovanih predmetov, od svečnikov do drugih okrasnih železnih
izdelkov, ki so unikati in pravo umetniško delo, saj kot poudarja Srečko
Mršnik, nobenega ne izdela dvakrat.
Prav tako svojih izdelkov – teh se je
nabralo že okrog 60 – ne prodaja,

ampak jih raje podari svojim prijateljem in znancem ob različnih priložnostih. Med razstavljenimi izdelki
so obiskovalci lahko občudovali tudi
kovinske cvetove, bonsaj iz bakrene
žice, razne skulpture ter model bakrenega zmaja, ki v večji originalni
velikosti stoji pred vasjo Šmihel pri
Postojni. Pozornemu očesu obiskovalca lepo urejene kleti Hrama
dobrega pa ne uidejo niti čudovito
obnovljene stare kovane kljuke in
panti, ki krasijo kletna vrata in prostore. Tudi te je obnovil mojster
Srečko Mršnik.
»Ukvarjanje s kovinarstvom je bila
moja velika želja že od nekdaj. Na
svoji poklicni poti sem se najprej
ukvarjal s postavljanjem peči za centralno kurjavo. Ker sem veliko potoval
po Nemčiji, kjer sem nabavljal nove
stroje, sem se spoznal s to stroko in
nato s svojim znanjem tudi pomagal
pri vpeljavi umetnega kovaštva na
Sumi,« je povedal Mršnik, ki se je od
leta 1996 dalje poponoma posvetil
oblikovanju kovin, ki je postalo njegov
hobi. Po upokojitvi si je doma uredil
tudi manjšo kovaško delavnico, v kateri nastajajo čudoviti okrasni izdelki,
ki so izključno ročne izdelave. III
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RAZSTAVA UNIKATNIH IZDELKOV UMETNEGA KOVAŠTVA
SREČKA MRŠNIKA - SLOVENCA
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LE ENA MISEL
Smrje so prelepa brkinska vasica, kjer so doma prijazni
ljudje, pa tudi vsi sosedje se tam zelo lepo razumejo in
si pomagajo med seboj brez »falšarije«, kar je dandanes
res že velika redkost. V tej mali in prijazni vasici je nekoč
rosno mladost preživljala moja babica, potem še moja
mama, kakor tudi mnogo let pozneje takrat zame najlepša deklica, zaradi katere se je potem sploh vse skupaj
začelo …
Pod Smrjami leži idilična Novakova domačija z mlinom,
ki so si jo člani ansambla Narcis izbrali za snemanje videospota ene izmed mojih šestih viž, za katere smo se
letos spomladi dogovorili.V meglenem jesenskem dopoldnevu smo se zbrali okoli starega ognjišča, kjer nas je
prijazno sprejel gospodar Ivan z ženo. Grla smo si ogreli
s šilcem domačega, potem pa je ekipa TV Golica začela
snemanje. Glavni vokal je prevzel Jože Skubic, nekdanji
član legendarnega ansambla Slapovi. S tamburicami sta
nastop ansambla Narcis popestrila še Jani Frank in Danijel Boštjančič, za plesni par smo »ponucali« kar moje
starše, vlogo snubca je odigral Tadej Kaluža, vlogo mlinarjeve hčerke pa prelestna Mateja Baša.
Snemanje se je zavleklo skoraj čez ves dan, vreme je pa
tudi zdržalo, tako da smo na koncu vsi prijetno utrujeni
sprejeli povabilo vodje ansambla Davida Penka na pogostitev in zaključek dneva v gostilno Špelca, kjer nam je
vsem ob šalah, glasbi in smehu ugašal še en zanimiv dan.
III M. Vrh

odmevi iz naših krajev

LESENA MEDALJA ZA
LESENO DELO
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Prav nič v življenju se ne zgodi naključno, vse se odvija
posledično, po zakonu vzroka in posledice. V življenju se
jezimo na bolezni, težke trenutke, katastrofe. Narobe,
vse v življenju bi morali sprejemati enako radostno, se
odzvati izzivom in se preizkusiti v rečeh, v katerih nismo
vešči. In kako naprej, ko se nam sesuje svet? Moramo
živeti dalje, pa čeprav drugače. In da lahko živiš drugače,
potrebuješ delo, potrebuješ pozornost, potrebuješ nekaj, kar ti preusmeri misli in te pelje v drugačnost. Seveda moramo imeti cilje, več majhnih, dovolimo, da se
na poti do njih svobodno gibljemo.
Vesela sem, da je moj mož Janez našel to pot in se odločil, da bo sam ustvaril dom za male živali. Njegov poklic
papirni tehnik je nasprotje tega, kar je moral uporabiti
sedaj, vendar mu je uspelo. Risal je načrte, nabavljal material, barval, rezal, vrtal … skratka težke čase po izgubi
službe je preusmeril v ustvarjanje. Kako lepo je bilo slišati, ko sem prišla iz službe, da ni imel časa za to ali ono,
ker je barval. In kako je sijal, ko sva mu s hčerko podarili
»leseno medaljo« za uspešno opravljeno delo.
Obstaja res drugačen recept, priporočilo, ali je res potrebno, da nam vsako stvar zaračunajo, da jo začnemo
ceniti? In kdo pravi, da so »medalje« le za športnike, prepričana sem, da si jo kdaj pa kdaj vsak izmed nas zasluži
… skozi zaupanje, medsebojno spoštovanje in pa predvsem skozi pristen človeški odnos. III Marina Grilj
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

LE ENA MISEL …
(J. Skubic/M. Vrh/D. Penko)
Kot reka deroča je naše življenje,
preliva prek skal se in prek vseh čeri,
je polna ljubezni in hrepenenja.
V njej so poljubi in tudi laži.
Včasih gre mirno tja preko ravnice,
z njo se spokojno sonce igra,
kot da nikdar bi ne bilo tu krivice,
mirna in tiha je pesem srca.
In ko nekoč do morja pride,
in ko nekoč konča se vse,
v nedra njena noč zaide,
ostane le upanje.
Saj ko nekoč do morja pride,
ko nekoč konča se vse,
ena misel še ostane:
Le Ljubezen ne umre.
Ko se prelije čez skalne brzice,
mnogo poti je, razpotja in zmot,
takrat v iskanju edine resnice
tam, kjer je ni, ona najde si pot.
Strele, viharji ji niso prepreka,
z novo nevihto močnejša je vsa.
Kmalu potem spokojna je reka,
mirno spet teče v strugi želja…

Gen. Rudolf Maister nesojeni
ilirskobistriški zet?
Le kakšni razlogi so vodili avstrijskega časnika takrat še nadporočnika Rudolfa Maistra, da je 30.
avgusta leta 1902 poslal iz Celovca
izpolnjeno prijavnico s prošnjo za
vpis v Gospodarsko društvo v Trnovem? Seveda to danes le ugibamo.
Precej verjetna pa bi lahko bila naslednja razlaga.
Le dober mesec dni pred vpisom
tega tako znanega Slovenca v trnovsko Gospodarsko društvo je na
Bistriškem potekala velika vojaška
vaja avstroogrske vojske. Po vseh vaseh v okolici so razporedili ogromno
vojsko z vso opremo in pratežem .
Poročajo, da je vsaka vas v bistriški
okolici morala sprejeti od 300 do
400 vojakov . Obsežna vojaška vaja
je bila nekak cesarski odgovor na
separatistične težnje Madžarov tudi
v vojski. Obenem pa svarilo nezadovoljnim delavcem po krvavih dogodkih na tržaških ulicah, kjer so s streli
v demonstrante avstrijske oblasti
komaj zatrle upor ladijskih kurjačev.
Bila je prilika, za izkazovanje moči že

Rudolf Maister kot 28 letni poročnik
v času velikih vojaških vaj v okolici
Ilirske Bistrice, z jubiljno medaljo
1898, ki jo je prejel ob 50-letnici
vladanja cesarja Franca Jožefa I.
(Slika iz knjige: dr. B. Hartman Rudolf
Maister, general in pesnik, DZS 1998)

močno utrujenega cesarstva.
Omenjenih vojaških vaj na Bistriškem se je udeležil tudi mladi časnik
nadporočnik Rudolf Maister s svojo
vojaško enoto 27. pehotnim regimentom, ki je ta čas bil stacioniran v Celovcu. Trnovski
duhovnik sicer pomemben
domači kronist Janez Bilc se v
svojih zapisih spominja kako
so organizirali sveto mašo na
prostem (verjetno na Malem
hribu, današnjem Hribu svobode), ki se je je udeležilo
nekaj tisoč vojakov in številni
radovedni domačini. Bilc še
pripominja, da so bili kmetje
v okolici zaradi števiolne vojske v velikem strahu za svoje
pridelke. Skrb za svoj društveni klavir so izkazali tudi
člani Bistriške čitalnice, saj
so si mladi časniki z veseljačenjem, s plesom, petjem in
popivanjem v Hotelu Ilirija v
svojem prostem času pretirano dajali duška.
Gotovo se je ob tej priliki 28
letni poročnik Rudolf MaiRočno izpisana Pristopnica Rudolfa Maistra ster seznanil z znano družino
za vpis v Gospodarsko društvo v Trnovem, Miroslava Martinčiča, davč30. avg. 1902. Kot zanimivost : priimek je nega nadzornika in njegozapisan zgoraj kot Meister , spodaj pa kot je vimi štirimi otroki: sinovoma
uveljavljen Maister. (Dokument hrani družina
Julijusom (1879-1914) in
Derenčin)
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STARE SLIKE GOVORIJO ...

Miroslavom (1882-1943) ter hčerkama Frideriko (Frico) in Eleonoro
(1880-1961). Martinčičevi so tedaj
živeli v prvem nadstropju Domladisove gostilne, danes Levstikova
10 v Gornjem kraju Bistrice. Javni
spomin še ohranja zgodbo, da je
nadporočnik Rudolf Maister izkazoval veliko naklonjenost do tedaj
22 letne Martinčičeve hčerke Ele.
Oče je tej zvezi nasprotoval, češ
da gre zgolj za negotove simpatije,
ki da ne bodo trajale dolgo. Verjetno je k takemu očetovenu stališču
pomembno vplivalo dejstvo, da bi
moral hčeri za poroko z avstrijskim
časnikom pripraviti bogato doto, ki
se je v tem času računala v tisočih
kron. Tolikega denarja pa oče Martinčič ni imel, še posebej ker je bil
zelo dejaven v mnogih domačih društvih kot v lovskem in planinskem,
pa tudi v številnih družabnostih v
Domladisovi gostilni.
Z vpisom v domače Gospodarsko
društvo je v bistriško dekle zaljubljeni Rudolf Maister gotovo želel
prepričati starega Martinčiča o svojih resnih namerah, morda celo, da
namerava ostati v Ilirski Bistrici.
O tej nesojeni zvezi ni kasnejših podatkov. Njune poti so se razšle. Rudolf Maister je sledil svoji vojaški
karieri in se je čez nekaj let poročil
z Marico Strgarjevo hčerko znanega
ljubljanskega zdravnika. Bistričanka
Ela Martinčičeva pa z domačim posestnikom in trgovcem Albertom Domladisom v čigar hiši so stanovali.
Gotovo pa je, da je avstrijski časnik
Rudolf Maister, ki je do svetovne
vojne napredoval do čina majorja,
v času bojev za Maribor pa postal
celo general, ohranil stike z Martinčičevo družino. V obrambo slovenskega nacionalnega ozemlja pred
avstrijkim prodiranjem čez Karavanke je Elini brat poročnik Miroslav
Martinčič prevzel najprej poveljstvo
narodne straže v Postojni , kasneje
pa obrambo karavanškega železniškega predora, kjer so šibke slovenske enote prevzemale hude vojaške
pritiske s severa. Z generalom Maistrom sta se zavedala pomembnosti
trenutka za slovenski narod.
Grede poroke z Bistričanko, kar ni
uspelo časniku Rudolfu Maistru, je
uspelo njegovemu sinu Borutu, poročil se je z Bistričanko hčerko bistriškega trgovca Zalokarja. III Vojko
Čeligoj
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PRAZNIČNI KONCERTI GLASBENE
ŠOLE ILIRSKA BISTRICA
Koncert učiteljev Glasbene
šole Ilirska Bistrica
V Glasbeni šoli Ilirska Bistrica se je
v petek, 10. decembra 2010, ob 18.
uri odvil koncert učiteljev glasbene
šole. Izvedbo takšnih koncertov v
naši državi poznajo nekatere glasbene šole. Da bi tudi mi sledili temu
trendu, smo se na pobudo gospoda
ravnatelja Laszla Balazsa, prof., in
gospoda mag. Zdravka Pleše, prof.,
odločili izpeljati ta koncert. Program
koncerta je bil sestavljen iz igranja
na različne inštrumente in iz točk
solopetja ter iz ad hoc mešanega
pevskega zbora, ki sta mu dirigirali
gospa Marija Lenarčič, prof., in gospa Elena Sedmak, prof., ki sta tudi
znani bistriški zborovodkinji. Zahvaljujemo se številčnemu občinstvu, ki
je pokazalo zanimanje in nas počastilo s svojim prihodom. Obenem bi
se zahvalili vsem zaposlenim v glasbeni šoli, ki so s svojim delom pripomogli k izvedbi tega koncerta.

Koncerti učencev Glasbene
šole Ilirska Bistrica

letni koncert komornih skupin in
orkestrov glasbene šole. Praznično
vzdušje so številnim obiskovalcem
pričarali: pevski zbor glasbenih
pripravnic, mini band GŠ Ilirska Bistrica, solista Tomaž Prelog (tenor)
in Božidar Škapin (bas), kvartet saksofonov, komorna skupina, kvartete diatoničnih harmonik in učenci
skupine solfeggia, komorni zbor oddelka za petje, kvartet violončel ter
godalni in pihalni orkester glasbene
šole.
23. decembra pa so se prav tako v
Domu na Vidmu predstavile še plesne pripravnice in učenci baletnega
oddelka glasbene šole. Času primerno so pripravili baletno predstavo praznične zgodbe, ki govori o
otrocih iz sirotišnice, ki se na predbožični dan igrajo na snegu in sanjajo o božiču, ki ga še niso doživeli.
Ne vedo pa, da jih bodo letos presenetile dobre vile ...
Učenci in njihovi mentorji so se za
koncerte aktivno pripravili in v na-

šolstvo in šport

17. decembra smo v Glasbeni šoli
Ilirska Bistrica organizirali koncert
učencev solistov, pri katerem se je
predstavilo 32 učencev naše šole.
Uvod v koncert se je začel s točko
solopetja, nato so se zvrstile točke
klavirja, klarineta, flavte, violine,
violončela, harmonike, trobente in
diatonične harmonike.
22. decembra je v dvorani Doma
na Vidmu potekal božično-novo-

Na posebnem korcertu so se predstavili učitelji bistriške glasbene šole

Nastop pihalnega orkestra Glasbene šole Ilirska Bistrica
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stope vložili veliko truda, kar se je
tudi pokazalo v odlično izpeljanih
koncertih učencev. III Ravnatelj Laszlo Balazs, prof.

Spoštovani bralci in
spoštovane bralke
Bistriških odmevov!
Želimo vam vesele
božične praznike, v novem letu
2011 pa veliko zdravja, sreče in
uspehov.
Ravnatelj, Laszlo Balazs, prof. in
kolektiv Glasbene šole Ilirska
Bistrica

ZAHVALA
Spoštovani učenci in učitelji!
Prijazno se vam zahvaljujemo za izvedbo pedagoških delavnic in bogat
kulturni program v počastitev mednarodnega dneva invalidov v petek,
3. decembra 2010, na vaši šoli.
Najlepša hvala za predstavitev likovnih in literarnih izdelkov učencev v
glasilu, ki bo na ogled našim članom
na sedežu društva. Ta odziv sodi
med najbolj iskrena, prijetna in pozitivna doživetja v dolgoletnem društvenem dogajanju.
V prazničnem času, ki prihaja, vam
želimo izpolnitev želja, predvsem pa
veliko uspehov, zdravja in dobre volje. Naj bo – SREČNO!
Predsednica Jožica Žibert

št. 81 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
30.12.2010
31.12.2008

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št.18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS,
št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je župan
Občine Ilirska Bistrica dne 1.12.2010 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE ILIRSKA BISTRICA V
OBDOBJU JANUAR – MAREC 2011

Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. Členu ZJF
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Ur.l. RS, št. 99/2009), in odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2010.

1. člen
(vsebina sklepa)

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1.
januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list
RS, št 1/09 v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih
sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31.
marca lanskega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2011.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V
OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
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5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem
glasilu Bistriški odmevi uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Številka:410-196/2010
Ilirska Bistrica: 1.12.2010
ŽUPAN
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
EMIL ROJC, l. r.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št.
14/93 in Ur. list RS, št. 21/01, Ur. objave Snežnik, št. 5/2004)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št.
31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006)
je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 1. korespondenčni
seji dne 13.12.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2011 poveča
za vrednost porasta cen življenjskih potrebščin september
2010 v primerjavi s septembrom 2009.
II.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS
št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006)
je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 2. seji dne
16.12.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Za mandatno obdobje 2010 – 2014 se potrdi mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
Borutu Rojcu, roj. 9.1.1983, Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250
Ilirska Bistrica.
II.
Ta sklep stopi v veljavo takoj in se ga objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 011-55/2010
Ilirska Bistrica, 16.12.2010
Župan Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2011:
• za fizične osebe
• za pravne osebe

EUR 0,00158
EUR 0,00138

III.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica
v glasilu Bistriški odmevi in se uporablja od 1. 1. 2011.
Številka: 422-21/2010
Datum: 13.12.2010
Župan Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Vsi smo lahko enaki

Učenci so uprizorili igrico o grdem račku, s katero so opozorili, da je drugačnost
vrednota, ki jo je treba spoštovati

cije pa je vključenih preko 104.000
invalidov.
»Društvo invalidov že vrsto let sodeluje z šolami v naši občini. Tako
mladi v različnih pedagoških delavnicah spoznavajo različne oblike invalidnosti, ki so lahko povzročene
z rojstvom, nesrečo ali boleznijo. V
današnjem času v tem hrupnem, drvečem svetu, je še kako pomembno,
da te delavnice pripomorejo k ozaveščanju mladih o različnih težavah invalidov v okolju, kjer živijo in
delajo, o sprejemanju drugačnosti

in izboljšanju sožitja z invalidi, starejšimi in nemočnimi,« je povedala
predsednica Društva invalidov Ilirska Bistrica Jožica Žibert, ki je predstavila delovanje društva.
Obiskovalce sta pozdravila tudi ravnateljica OŠ Jelšane Branka Špende
Mandić in župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, predsednik bistriškega Društva upokojencev Franc
Gombač pa je spomnil na pomen
prostovoljstva.
Prireditev smo pripravili v sodelovanju z Društvom invalidov Ilirska
Bistrica, varovanci Varstveno delovnega centra iz
Ilirske Bistrice in mešanim
pevskim zborom iz Jelšan.
Naši učenci so zapeli, deklamirali in zaigrali v igrici
o grdem račku.
Pri ozvočenju nam je tudi
tokrat pomagal g. Sandi
Čekada, za zakusko so poskrbele gospe iz Jelšan,
Novokračin in Sušaka, PGD
Jelšane pa nam je posodilo
potrebno opremo.
V novi šolski telovadnici, ki
je bila kljub slabemu vremenu polna do zadnjega
kotička, smo preživeli topel
in nepozaben večer. Vsem,
ki so kakorkoli sodelovali
pri izvedbi projekta in prireditve, se toplo zahvaljujemo. III Učenci in kolektiv
OŠ Jelšane
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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Na OŠ Jelšane smo 3.decembra, ob
mednarodnem dnevu invalidov, s
prireditvijo zaključili letošnji projekt, ki je pod geslom Vsi smo lahko
enaki potekal od septembra. Na to
temo smo izvedli kulturni in tehniški
dan, oktobra pa sta nas obiskala ga.
Dragica Sušanj in g. Franci Perovič,
člana Društva invalidov Ilirska Bistrica, ter skupaj z nami izvedla pedagoške delavnice.
G. Franci nam je predstavil braillovo
pisavo za slepe, nam bral iz časopisa
za slepe ter odgovarjal na številna
vprašanja, ki so se nam porajala. Z
go. Dragico smo slikali z usti in slikanje nadaljevali pri likovni vzgoji.
Izdelke, ki so pri tem nastali, smo
razstavili v telovadnici. Naši razstavi
so se s svojimi izdelki pridružili člani
Društva invalidov Ilirska Bistrica in
varovanci Varstveno delovnega centra iz Ilirske Bistrice. Go. Dragico in
g. Francija smo tudi intervjuvali in
june odgovore objavili v glasilu, ki je
nastalo po zaključku pedagoških delavnic. Med druženjem z njima smo
spoznali, da lahko prav vsak med
nami po svojih močeh pomaga ljudem, ki imajo drugačne potrebe. Še
enkrat bi se jima radi zahvalili.
V Sloveniji je kar sedem do devet
odstotkov prebivalstva invalidov, kar
pomeni, da je vsak dvanajsti državljan invalid, v invalidske organiza-
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BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
Petek, 10. december, je bil za nas, učence in učitelje naše
šole, prav poseben dan. Popoldne se je začela težko pričakovana praznična prireditev. Za uvod je nastopil otroški pevski zbor pod vodstvom učiteljice Marte Reberc,
sledil pa je nagovor ravnateljice Ester Juriševič.
Na modrem in zelenem hodniku so obiskovalce s šolskih
klopi, ki so se spremenile v stojnice, vabili izdelki, ki smo
jih učenci pod vodstvom učiteljev izdelovali sami. Starši
in drugi so tako lahko izbirali med različnimi voščilnicami, okraski iz različnih materialov, darilnimi vrečkami,
svečami in svečniki … Preskrbeli pa so se lahko tudi z
medom in domačimi rezanci. Da ne bi bili lačni in žejni,
so skrbeli učenci, ki so na pladnjih ponujali sveže pečene
piškote in čaj. Kdor je želel, se je lahko udeležil ustvarjalnih in plesnih delavnic.
Program se je nadaljeval v šolski telovadnici, kjer so nastopili šolski pevci, glasbeniki, plesalci in igralci. Takrat
se nam je, na posebno veselje najmlajših, pridružil tudi
dedek Mraz.
Začeli smo z glasbo in z njo tudi končali. Na modrem hodniku sta se nam predstavili dve glasbeni skupini, obe
rockovski. Najprej so nas prijetno presenetili naši fantje
iz sedmega in devetega razreda, ki so svoji skupini nadeli
ime Shotguns, za njimi pa so nastopili že veliko bolj izkušeni fantje skupine Obroč, ki so (vsi razen enega) bili nekoč učenci naše šole. Dan se ni mogel zaključiti bolje. III
Mikela Ivančič, novinarski krožek OŠ Dragotina Ketteja

PESTER DECEMBER NA OŠ PREGARJE

smo se še na ogled muzeja, ki je bil
nekoč samostan. Ogledali smo si
veliko zbirko Titovih vozil, živali, ki
živijo na Slovenskem, oddelek s sledovi preteklosti … Seveda pa nam
je ogled popestril vodič gospod Roman, ki nam je zelo lepo pripovedoval o muzeju. Kmalu je napočil čas za
naš odhod. Na avtobusu smo se pogovarjali, se šalili in počeli še veliko
drugih zanimivih stvari. Seveda nam
bo ta dan ostal v lepem spominu.

šolstvo in šport

Božično - novoletni
sejem in nočni pohod
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Kulturno-tehniški
dan v Ljubljani
V četrtek, 9. 12. 2010, smo se učenci
OŠ Pregarje odpravili na kulturnotehniški dan v Ljubljano in Bistro. Ko
smo prispeli v Ljubljano, smo najprej pomalicali. Zatem smo si ogledali veliko zanimivih stvari: stadion
Bežigrad, Dijaški dom Bežigrad, v
katerem so nam predstavili življeBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

nje v domu. Na Gospodarskem razstavišču smo si ogledali balet Picko
in Packo, ki nam je bil zelo všeč. Od
tam smo se odpeljali v Mc Donald's
kjer smo si želodčke napolnili z nekoliko nezdravo, vendar okusno
hrano. Nato nas je pot vodila v Bistro, kjer je tehniški muzej. Razdelili
smo se v dve skupini in si naredili
letalo na tak ali drugačen način. Vsa
letala pa so seveda letela. Odpravili

V četrtek, 16. decembra, smo na OŠ
Pregarje tudi letos pripravili božičnonovoletni sejem. Na tehniškem
dnevu, ki je bil en dan prej, smo
ustvarjali različne izdelke: ikebane,
verižice, beležke, lesene smrekice,
vrečke z bomboni, svečnike, koledarje,… Na sejmu so sodelovale tudi
vzgojiteljice našega vrtca s svojimi
izdelki. Starši in ostali sorodniki so
pokupili veliko izdelkov. Z zbranimi
prispevki smo obogatili šolski sklad.
Po končanem sejmu smo se odpravili na nočni pohod na Karlovec. Na
vrhu smo se pogreli s toplim čajem in se zadovoljni odpravili proti
domu. III Novinarji OŠ Pregarje

USTVARJALNE DELAVNICE
Na OŠ Knežak so se 14. 12. 2010 odvijale ustvarjalne delavnice. Na njih
so se zbrali učenci 4. in 5. razreda
skupaj z vsemi učitelji šole. Ustvarjali so pri petih mizah ob spremljavi
božične glasbe za boljše vzdušje.
Izdelali so različne praznične smrečice (iz srebrnega ali zelenega papirja, kartona, iz pokovke, nanje pa
so lepili obarvane testenine v obliki
metuljčka, gumbov ali perlic), figurice iz mavca (medvedki, številke,
srčki in črke). Barvali so steklene
kozarčke in iz njih napravili lične laterne. S temi si bodo lahko s svečkami svetili v teh prazničnih dneh,
izdelovali pa so tudi balončke za na
novoletno smrečico, voščilnice …
Pri ustvarjanju so uporabljali najrazličnejše materiale. Te izdelke so si
otroci lahko vzeli domov za spomin.
Njihovi vtisi:
»Na ustvarjalnih delavnicah mi je
bilo zelo všeč. Izdelovala sem božične okraske na voščilnicah,« je dejala Sara Deželak iz 4. razreda.
Karolina Vadnjal iz 4. r. nam je tudi
zaupala svoje vtise: »Izdelovala sem

smrečico, okrasila balonček. Počutila
sem se zelo dobro. Uživala sem.«
»Najbolj mi je bila všeč smrečica iz
pokovke. S sošolkami smo se imele
zelo lepo,« je rekla Maja Tomažinčič, 4. r.
»Takoj, ko sem prišla, nisem vedela,
kaj bi počela. Ko sem se usedla k

mizi, pa sem izdelala veliko izdelkov,« nam je povedala Natali Sedmak, 4. r.
Vse učenke pa so bile mnenja, da
je vsem, ki jih na delavnicah ni bilo,
lahko žal, saj so pod spretnimi prsti
nastajali lepi in zanimivi izdelki. III
Darja Šenkinc, 9. r.

December je vedno in povsod zelo
poseben mesec. Vse se vrti okrog
daril, voščilnic, lepih želja in novoletnega duha. Na naši šoli se pripravljamo na božič in novo leto z
izdelavo voščilnic in pripravami na
novoletno prireditev.
Letos smo se na praznični čas začeli

pripravljati že novembra. Izdelovali
smo voščilnice z raznovrstnimi motivi. Pri izdelavi smo zelo uživali in
tudi sami dobili veliko idej za obdarovanje svojih najbližjih. Zahvala gre
vse učiteljicam, ki so nam potrpežljivo razlagale postopke izdelave.
Nismo pa delali le novoletnih voščil-

nic. Dramska skupina naše šole se
je tudi letos zelo trdno pripravlja na
igrice, ki jih bodo uprizorili na novoletni prireditvi. Letos nam bodo
predstavili mesece v letu in zgodbo
o snežaku.
Poleg vseh novoletnih dejavnosti,
ki jih izvajamo na šoli, se tudi vsi
učenci, ki nismo igralci ali dobri likovniki, pripravljamo na novoletni
čas. Pomagamo izdelovati okraske
za okna, smo moralna podpora
dramski skupini, velikokrat pa tudi
učiteljice okužimo s svojim prazničnim duhom, zaradi katerega nam
dajo manj domače naloge.
Tudi vrtčeve otroke preplavlja praznični duh. Svoje ročne spretnosti
so pokazali na novoletni delavnici
skupaj s svojimi starši, skupaj z
učenci nižje stopnje pa so si ogledali
lutkovno predstavo Mišje zgodbe.
Razveselili so se tudi obiska dedka
Mraza, ki jim je povedal zanimive
zgodbe in jim zaželel vse dobro.
Tudi mi želimo vsem ljudem vesele
božične praznike ter srečno novo
leto 2011, ki naj bo obarvano s čim
več uspehi. III Novinarski krožek OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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VESELI DECEMBER NA OŠ PODGRAD
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INFORMATIVA ‘11
Od 21. do 22. januarja 2011 bo na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že tretjič potekal vseslovenski
sejem izobraževanja, štipendiranja
in zaposlovanja – Informativa '11,
katerega namen je, da na enem mestu predstavi različne izobraževalne
programe (od srednjega do visokega
šolstva), informacije o različnih poklicih, možnostih za pridobitev štipendije, različnih možnostih bivanja
med šolanjem, o mednarodni mobilnosti, prvih zaposlitvah ter drugih, z
izobraževanjem povezanih vprašanjih.
V okviru sejemskega dela se bodo
predstavile srednje šole in šolski
centri, vse štiri slovenske univerze s
svojimi članicami, samostojne visokošolske institucije, Skupnost višjih
strokovnih šol RS s svojimi članicami,
regionalne razvojne agencije, štipenditorji, institucije, ki skrbijo za izo-

braževanje odraslih in vseživljenjsko
učenje, ter nekatere državne institucije in strokovna združenja. Obiskovalci bodo lahko spoznavali različne
obrtniške poklice, ki jih bo predstavila Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. Center RS za poklicno izobraževanje pa bo s slovensko ekipo,
ki je sodelovala na evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih Euroskills, razkril, kako razviti nekatere
poklicne spretnosti.
Poleg sejemskega dela bodo potekali
še izobraževalni programi v štirih
predavalnicah in odprti učilnici Univerze v Ljubljani ter bogat program
na odru. V okviru izobraževalnega
programa bo mogoče prisluhniti temam, kot so: izbira poklica, karierna
in osebnostna rast, načrtovanje in
vodenje kariere mladih, programi
mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, generacija Y,
diploma in magisterij v tujini, štipendije, podjetništvo, Wikileaks …

Vsak dan bodo dijaki in drugi nastopajoči obiskovalce navduševali z
gledališkimi, plesnimi, pevskimi in
drugimi nastopi in predstavitvami
programov na odru.
Organizator tudi letos za učence in
dijake pripravlja brezplačne vodene
oglede prireditve in z različnimi slovenskimi prevozniki omogoča, da
organizirane skupine otrok in mladih
potujejo na Informativo ceneje.
Mladi bodo na Informativi '11, tri
tedne pred uradnim informativnim
dnem, lahko spoznali vse izobraževalne programe in se tako lažje odločili, katere tri programe obiskati v
času informativnega dne in kam nato
marca oddati prijavnico. Vsi ostali
iskalci informacij pa bodo spoznali
nove poti, nove možnosti ali ideje za
uresničevanje svojih poklicnih ciljev.
Več o sami prireditvi si lahko preberete na spletni strani www.informativa.si. Vstop na prireditev je
brezplačen. III

šolstvo in šport

GOZDNA UČNA POT NA GOLIČE
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2. septembra je bil lep sončen dan,
ki bi ga bilo škoda preživeti za šolskimi zidovi. Tudi v naravi se lahko
marsičesa naučimo, zato smo imeli
vsi učenci Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak tega dne naravoslovni
dan. Prehodili smo gozdno učno pot
na Goliče pri Jelšanah.
Pred Osnovno šolo Jelšane so nas
sprejeli ravnateljica šole, vodička Jožica Potepan ter policaj, ki nas je vso
pot varoval pred morebitnimi gozBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

dnimi obiskovalci. Jožica Potepan,
upokojena učiteljica biologije na OŠ
Jelšane ter avtorica brošure Gozdna
učna pot na Goliče, nam je zelo izčrpno predstavila to 2 km dolgo pot,
ki se začne ob kalu na robu vasi in
zaključi ob gomili, prazgodovinskem
pokopališču.
Učence nižjih razredov so najbolj zanimale žabice v kalu ter gobe in rože
ob poti. Učenci višjih razredov pa
so spoznali marsikatero drevo, ki ga

sicer poznajo iz domače pokrajine,
ne poznajo pa njegovega imena. Ob
poti rastejo tudi drevesa in grmovje,
ki jih je večina obiskovalcev prvič
videla in slišala zanje. Vse so privlačile drnulje, rdeči plodovi rumenega
drena, ki so ravnokar začeli zoreti.
Nekateri so jih tudi okusili, a so izrazi
na njihovih obrazih povedali, da plodovi še niso dovolj zreli. Trpek okus v
ustih so popravili z malico Pri jurčku.
Od tam smo se podali mimo stalnega
izvira in lovske opazovalnice k ostankom prazgodovinskega gradišča, ki
so ga zgradili pred približno 3000
leti. Marsikdo si je težko predstavljal
široke suhozide, s katerimi so bila
ta prva strnjena naselja zavarovana
pred sovražniki. Lahko smo hodili po
ostankih teh veličastnih zidov.
Ogled te učne poti priporočam vsem
učencem. III Janja Ivančič, vodja naravoslovnega dne

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

OE Ljudska univerza

V jesenskih mesecih smo pričeli z
izvajanjem 60-urnih javno veljavnih
tečajev Računalniška pismenost za
odrasle. Tečaji so namenjeni vsem
odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Temeljni namen programa
je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med
odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik
in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo
aktivno vlogo v informacijski družbi
vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Udeleženci spoznajo
teoretične osnove računalništva, naučijo se delati z datotekami in urejevati besedila ter uporabljati internet
in elektronsko pošto. Ob uspešno
zaključenem izobraževanju udeleženci pridobijo javno veljavno potrdilo, s katerim dokazujejo usvojene
spretnosti. Naslednji tečaj bo pričel
že v mesecu januarju.
Ker so tečaji sofinancirani s strani
Ministrstva za šolstvo in šport ter
Evropskih socialnih skladov, so za
udeležence brezplačni.

Iz istih virov se financira tudi program Usposabljanja za vseživljenjsko
uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. Program je namenjen staršem
otrok in otrokom v nižjih razredih
osnovne šole (1.–4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke).
Cilj programa je razvijanje temeljnih
spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju
in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Usposabljanje poteka v obliki
delavnic po vnaprej pripravljenih
projektih. Le-ti zajemajo različna
področja: govorne, bralne, pisne in
računske spretnosti, rabo informacijske tehnologije, splošno poučenost,
medčloveške odnose, komunikacijo,
aktivno državljanstvo, vseživljenjsko
učenje in socialne spretnosti.
Vsebine projektov so izbrane glede
na življenjske okoliščine ciljne skupine in prilagojene udeležencem,
da bi zadostile njihovim potrebam
po temeljnih znanjih in spretnostih. Program pomeni za otroka
kakovostno popotnico za nadaljnje
šolsko delo, saj spodbuja razvijanje
njegove samostojnosti, zaupanje v

svoje sposobnosti in iznajdljivost pri
iskanju potrebnih virov znanja.
Program je za udeležence brezplačen.

V svojo izobraževalno ponudbo
vključujemo tudi program Računalniško digitalno opismenjevanje.
Cilj RDO je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za
prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom
na pridobitvi osnovnih znanj za
uporabo računalniške in digitalne
tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona,
drugih podobnih digitalnih naprav,
e-zdravja ipd.).
Glavni cilji programa so:
• spoznavanje možnosti, ki jih ponuja splet,
• spoznavanje dela z elektronsko
pošto,
• uporabljati mobilni telefon in njegove funkcije,
• uporaba storitev e-uprave preko
spleta,
• uporaba digitalnih fotoaparatov.
Izobraževanje traja 50 šolskih ur. Pričetek tečaja je v mesecu februarju.
Tudi ta program je sofinanciran s
strani Ministrstva za šolstvo in šport
ter Evropskih socialnih skladov in je
za udeležence brezplačen.
Za vse, ki bi radi preživljali sproščene
počitnice brez pogovornih zapletov,
organiziramo na OE Ljudska univerza osvežilne tečaje tujega jezika
italijanščine in angleščine. Poudarek
20-urnih tečajev je na konverzaciji in
obnovitvi nekoč že usvojenih, sedaj
pa nekoliko pozabljenih znanj tujega
jezika. Skozi simulacijo vsakdanjih
življenjskih situacij oživljamo predvsem govorjeni jezik.
Tečaji bodo predvidoma pričeli v
mesecu februarju, zato vse zainteresirane pozivamo, da
podate svoje prijave na OE Ljudska
univerza.
Za tiste, ki se s tujimi jeziki šele seznanjajo, organiziramo 60–80 urne
jezikovne tečaje na različnih stopnjah. Udeleženi se celostno usposabljajo za sporazumevanje v tujem
jeziku in skladno razvijajo vse jezi-

kovne spretnosti: slušno, govorno,
bralno in pisno. Tečaji potekajo dvakrat tedensko po 3 pedagoške ure v
popoldanskem času.
Ker pa je mnogo takih, ki svoj čas
težko uskladijo z urnikom rednih
tečajnih oblik, smo jim namenili
individualno obliko izobraževanja.
Učitelj se tu povsem prilagodi udeležencu, njegovemu jezikovnemu
predznanju, specifičnim željam in
potrebam. Udeleženec tako lahko
zelo hitro napreduje.
Jezikovni tečaji bodo predvidoma
pričeli v mesecu februarju oz. takoj,
ko se zbere zadostno število udeležencev, zato vse zainteresirane pozivamo, da podate svoje prijave na OE
Ljudska univerza.
Prijave za vse programe sprejemamo po tel. s št. 05 71 45 022 ali
po e-pošti z naslovom stikssvetomoskpaz@guest.arnes.si
Ob prehodu v novo leto vam želimo
izpolnitev vseh vaših velikih in malih
želja. Naj vas spremlja veliko smeha
in kanček avanture, predvsem pa
obilo poslovnih in osebnih uspehov.
III OE Ljudska univerza

DAN ODPRTIH VRAT
V četrtek, 13. januarja 2011, bo
na Šolskem centru Postojna,
Enota Ilirska Bistrica potekal
dan odprtih vrat šole.
V dopoldanskem času bo organizirana predstavitev šole za
učence iz ilirskobistriške občine,
ki obiskujejo 9. razred. In sicer
bodo od 8.00 do 9.35 šolo obiskali učenci OŠ A. Žnideršiča,
Podgrad in Pregarje, med 11.50
in 13.25 pa OŠ D. Kette, Jelšane,
Kuteževo in Knežak.
V popoldanskem času (od 16.00
do 17.00) bodo vrata odprli tudi
za starše in učence iz drugih občin.
Predstavili jim bodo programa,
ki jih izvajajo na naši šoli, in sicer program gimnazije in
tehnik računalništva.
Lepo vabljeni!
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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V novo leto z novim znanjem
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ZIMSKE RADOSTI V RAKOVEM ŠKOCJANU
Vsako leto se v iskanju novih doživetij in izkušenj odpravimo v šolo
v naravi. Letos smo se učenci prilagojenega programa 8. in 9. razreda,
naši vrstniki iz osmih razredov ter
učitelji podali v CŠOD Rakov Škocjan
in doživeli pester teden.
29. novembra smo se odpeljali v
Rakov Škocjan. Po toplem sprejemu
smo se namestili v sobe. Sledilo je
okusno kosilo v glavni jedilnici, kjer
nam je vodja centra predstavil potek celega tedna s pravili obnašanja.
Razdelili so nas v dve skupini, ki sta
se pri dejavnostih izmenjevali.
Prva skupina je najprej izvedela vse
o pripravi, varnosti in osnovah smučarskega teka, ki nam jih je predstavil učitelj Leopold. Najzanimivejši
del se je odvijal na igrišču pri brunarici, ko smo si nadeli tekaške smuči.
Poizkusili smo obračanje, padanje
in varno vstajanje, ter nato odšli na
sprehod na smučeh. Pri spustu po
klancu smo preizkušali mehkobo
novo zapadlega snega in se ob različnih padcih pošteno nasmejali.
Dan smo zaključili z nočnim pohodom brez luči.
Jutranji skok v nov dan nam je prinesel obisk Zelških jam. Pot nas je
vodila ob reki Rak, mimo Malega
naravnega mostu v jamo, kjer smo
spoznali legendo o Zmaju ter videli male živali, ki prebivajo v jami:
pajke, metulje in kobilice, druga

skupina pa je videla še netopirja.
V igri smo preizkusili, kako netopir
išče hrano – komarja. Poizkusili smo
preživeti v naravi in si izdelati iglu.
Spoznali smo, da to zahteva veliko
dela in truda. V drugem delu smo
spoznavali gozd in njegove značilnosti, izdelovali odtise lubja ter spoznali razliko med jelko in smreko.
Sedaj vemo, katera ima oster vrh in
katera zaobljenega.
Tretji dan nas je pozdravil z jutranjim
pohodom do Cerkniškega jezera. Na
poti nas je spremljal sneg in dež,
učitelji in fantje pa so nam utrli pot
po globokem snegu, da smo lahko
prišli na cilj. Ogledali smo si del jezera, kjer lahko ob hudi zmrzali vozijo s traktorjem. Spoznali smo tok
in okolico reke Rak, ter se, nekateri
prvič, preizkusili v streljanju z lokom.

Četrtek je bil dan za plezanje Tkalca
jame, izdelali smo drevesne karte in
poizkusili veslati v dežju. Vsakemu,
ki je preizkusil naravno steno ali se
samo po vrvi spustil do cilja, je ostal
zanimiv adrenalinski spomin.
In že je bil pred nami zadnji dan ter
preizkus v orientacijskem teku. Opazili smo, da se je v zasneženi naravi
veliko lažje zgubiti kot v mestu. Za
konec smo izvedeli veliko o naših
gozdnih živalih ter na posnetkih
opazovali boječega medveda in pogumno lisico pri hranjenju.
Polni vtisov in novih doživetij smo
se poslovili od naših gostiteljev in
se jim zahvalili za gostoljubnost. III
Učenci prilagojenega programa OŠ
Antona Žnideršiča Il. Bistrica - Anja,
Nina, Petra in Jure z mentorico Darinko Gržina

OGLED TEKME SVETOVNEGA POKALA V BIATLONU
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V četrtek, 16. 12. 2010, smo se učenci 8.
in 9. razreda ter učitelji Osnovne šole Dragotina Ketteja odpravili na športni dan na
Pokljuko. Zavarovalnica Triglav nam je namreč omogočila brezplačen ogled tekme
svetovnega pokala v biatlonu, za kar smo
jim neizmerno hvaležni. Kljub izjemno
nizkim temperaturam smo bučno navijali
za naše tekmovalce, saj je dopoldne potekala posamična tekma biatloncev na 20
kilometrov in popoldne posamična tekma
biatlonk na 15 kilometrov. S tremi transparenti smo sodelovali na natečaju za naj
transparent Klemena Bauerja. Strokovna
komisija na čelu s Klemnom Bauerjem je
naš transparent ocenila za najboljšega, s
čimer smo si prislužili prvo nagrado!
Zelo radi se udeležujemo športnih prireditev in upamo, da bomo še kdaj dobili
takšno priložnost. III Vesna Boštjančič in
Marica Širca, prof. športne vzgoje na OŠ
Dragotina Ketteja
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NOTRANJSKO-KRAŠKA LIGA V ATLETIKI

na zmagovalne stopničke: Domen
Ujčič – 1. mesto, Maja Ribič – 1.
mesto, Lea Morano – 2. mesto, Teja
Jenko – 2. mesto in Noemi Smajla
– 1. mesto. V skoku v daljino je 1.
mesto osvojila Lea Morano, 2. mesto Lovrenc Primc in 3. mesto Sara
Logar. V letošnjem letu smo prvič
tekmovali tudi v disciplini suvanja
težke žoge, kjer so trije naši »silaki«
posegli po stopničkah: Angie Logar
– 2. mesto, Deja Dekleva – 3. mesto in Luka Samokec – 3. mesto. Za
konec pa ne smem pozabiti omeniti

UČENCI VILO POSPREMILI NA POTOVANJE

Smo učenci 2. a razreda OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice.
V letošnjem šolskem letu prvič sodelujemo v republiškem bralnem

projektu Naša mala knjižnica.
Zelo smo se razveselili delovnih
zvezkov, ki smo jih dobili v dar, saj
smo res pridni bralci. Delovni zvezki

štafete, v kateri so se preizkusile tri
naše ekipe, med katerimi so starejše
punce osvojile odlično 2. mesto.
Z rezultati smo več kot zadovoljni,
hkrati nam pa zadovoljstvo otrok
daje energijo in motivacijo za nadaljnje treninge in sodelovanje na dvoranskih ter zunanjih tekmovanjih. V
mesecu februarju se dvoranski miting seli v Ilirsko Bistrico. Upam, da
se vidimo v čim večjem številu! III
Vesna Boštjančič

nam omogočajo različne dejavnosti,
organizatorji pa nas vabijo tudi k nagradnim natečajem. Ob obravnavi
prve pravljice Pesem za vilo smo
v našem razredu s pomočjo šivilje
Mirjane ustvarili rečno vilo, v delovnih zvezkih pa reševali zanimive naloge, povezane s prebrano zgodbo.
Sredi oktobra smo prejeli povabilo,
naj se udeležimo izmenjave literarnega junaka. Povabilu smo se z veseljem odzvali. Našo vilo smo poslali
učencem 2. b razreda OŠ Antona
Slomška iz Ljubljane. Od tam pa je
k nam prispela njihova vila. Vilo na
njenem dvomesečnem potovanju
spremlja dnevnik, v katerega bodo
starši in otroci, pri katerih se bo vila
ustavila, zapisali svoja doživetja.
Želimo si, da bi vila na svojem potovanju doživela nepozabne trenutke,
obenem pa izpolnila našo skupno
željo, da bi naš sošolec Jakob čim
prej ozdravel. Srečno pot, vila! III
Učenci 2. a in učiteljica Doris
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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V telovadnici OŠ Antona Žnideršiča
že tretje leto zapored pridno treniramo atletiko v okviru Tekaškega
društva Bistrc. V atletski krožek
je vključenih 39 otrok od 1. do 9.
razreda. Tehnične treninge, ki potekajo ob ponedeljkih in četrtkih,
vodiva trenerja Vesna Boštjančič
in Drago Seizovič, medtem ko smo
letos uvedli dodaten termin kondicijskega treninga, ki ga vodi trener
Uroš Taks.
V letošnjem letu so naši mladi atleti
in atletinje včlanjeni v Atletsko zvezo
Slovenije, v okviru katere se bomo
tudi udeležili državnega atletskega
mitinga v spomladanskem času.
Tako kot lani pa smo aktivno vključeni tudi v teke Primorskih novic in
Notranjsko-kraško ligo. Prvi miting
te lige smo uspešno zaključili v mesecu decembru v Postojni.
Na dvoranskem mitingu se je 24
naših atletov in atletinj pomerilo
v štirih disciplinah: šprintu na 30
metrov, teku na 300 metrov, skoku
v daljino z mesta in suvanju težke
žoge. V šprintu se je 8 naših tekmovalcev uvrstilo v finale; med njimi so
Ana Samokec, Maja Ribič, Lovrenc
Primc in Noemi Smajla osvojili 1.
mesto, Domen Ujčič in Teja Jenko 2.
mesto. V teku na 300 metrov smo
v več starostnih kategorijah stopili
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Branje za vse
Seveda smo se tudi na OŠ Antona Žnideršiča spomnili
na visoko obletnico Prešernovega rojstva in na Ta veseli dan kulture. Smo imeli prireditev, recital, razstavo
izdelkov, projekt …? Ne, nekaj veliko bolj prijetnega.
Privoščili smo si 10 minut branja. Vsi, učenci, učitelji,
čistilke, hišnik, kuharice in kuhar, strokovni delavci in
ravnateljica pa še kakšen naključni obiskovalec, smo
za nekaj trenutkov pustili svoje delo in se posvetili leposlovju po lastni izbiri. V šoli je zavladala popolna
tišina in vsak zase je poskrbel, da so mu podarjene
minute branja prinesle čim več užitka.
Po jutranjem branju je ves dopoldan potekel v veselem, res prazničnem vzdušju, pogovorov o knjigah je
bilo še pa še, priporočil za branje pa še več. Vse nas
je mučila radovednost, kaj je kdo bral in zakaj. In kaj

smo brali? Hm, seznam je predolg, poiščite ga v knjižnici …
III G. B. B.

»Mi smo Shotguns in tu je noš prvi špil!«

ZAHVALA
Mladima, a že zelo zrelima in
pametnima osebama, MAŠI
RETAR in MAJI BOŠTJANČIČ iskrena zahvala za pomoč, ki sta
jo v decemberski noči nudila
moji mami, ko se je znašla v
hudi duševni stiski in je klicala
na pomoč.
Hvala jima iz dna srca, neštetokrat!
Anita Kirn in Sava Šuštar

šolstvo in šport

Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v
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To so bile besede, ki jih je izrekel Žiga
Pangos, pevec in kitarist mlade glasbene skupine, ki je imela svoj prvi
javni nastop v petek, 10. decembra,
na osnovni šoli Dragotina Ketteja v
okviru prireditve ob božično-novoletnem sejmu. Poleg Žige, ki je odgovarjal na moja vprašanja, skupino
sestavljajo še trije fantje, učenci
OŠ Dragotina Ketteja, in sicer Jan
Možina (bas kitara), Patrik Možina
(kitara), Andraž Furlan (bobni), v
zasedbi pa imajo tudi srednješolca
Denisa Simčiča (solo kitara).

tje pesmi dalje pa je postalo zelo živahno, občinstvo se je vživelo.

Kako je bilo nastopati prvič?
Bil je zelo dober občutek stati na
odru in igrati zvrst glasbe, ki ti je
všeč. Res, zelo dobra izkušnja.

Ali ste napisali že kakšno svojo pesem?
Ne še, a v prihodnosti bo kakšna
verjetno nastala.

Kako se je odzvalo občinstvo?
Ko smo igrali prvi dve pesmi, se je
držalo malce stran od odra, od tre-

Želim vam še veliko uspešnih nastopov. III Sara Pangos, novinarski krožek OŠ Dragotina Ketteja
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Se je nastop iztekel, kakor ste pričakovali?
Iztekel se je veliko bolje, kot smo
pričakovali. Sprva smo se bali, da ne
bo ravno uspel, ker je bilo to za nas
prvič, vendar mislim, da smo pustili
dober vtis.
Ste dobili veliko oboževalk?
Veliko oboževalk je dobil naš kitarist
Denis, ki že obiskuje srednjo šolo.

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi na tajništvu
občine tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme
razgovora)
Pisarna se nahaja v DOMU NA
VIDMU, Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica, in bo delovala
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

15. obletnica hrušiških fantov
Pevska skupina Hrušiški fantje, ki domačo ljudsko pesem ohranja in plemeniti že 15 let, je ob 15. obletnici
11. decembra v bistriškem Domu na
Vidmu pripravila prav poseben koncert, na katerem so skupaj z gosti številnemu občinstvu prvič predstavili
ljudsko pesem v nekoliko drugačni
podobi.
Pri najstarejših prebivalcih iz Hrušice
zbirajo stare ljudske pesmi, ki se po
ustnem izročilu prenašajo iz roda v
rod. »Hladnega majskega večera leta
1995 smo se zbrali v župnišču, saj takrat v Hrušici še nismo imeli vaškega
doma. Takrat smo se mlajši pevci
pridružili skupini starejših moških, ki
so prepevali že prej, in se dogovorili,
da se bomo s petjem začeli resneje
ukvarjati,« je povedal pevec skupine
Danijel Cek. Hrušiški fanti so tako javnosti prvič zapeli 18. novembra 1995.
Tedaj je skupina štela osem pevcev,
kasneje pa so se okrepili z novimi mladimi pevskimi glasovi in tako danes v
skupini prepeva kar 14 članov različnih generacij, od najmlajšega, ki šteje
komaj 18 let, pa do najstarejših dveh,
ki štejeta že 75 let.
Hrušiški fanti so danes poznani tako
doma kot v tujini, kjer so že velikokrat gostovali. Najbolj so ponosni na
gostovanja pri slovenskih izseljencih v

Skupina Hrušiški fanti je zapela ob spremljavi družinskega tria Volk folk
Avstraliji, kamor so ponesli slovensko
ljudsko pesem. Nastopali pa so tudi
na najvišjih državnih in protokolarnih prireditvah, kjer so peli svetovno
znanim politikom, poslušal jih je tudi
nekdanji ameriški predsednik George
Bush.
Ob 15-letnici so združili moči z nekaterimi znanimi pevci in skupinami, ki
jim je ljudska pesem blizu, ter pripravili prav poseben koncert, s katerim so
navdušili številne obiskovalce. Poleg
skrbno izbranih pesmi iz bogate zakladnice hrušiškega ljudskega izročila
so Hrušiški fantje zapeli tudi skupaj
s svojimi gosti. Nastopili so z družinskim triom Volk folk, ki ljudsko glasbo
ohranja s starimi ljudskimi glasbili,
pa z opernim solistom, baritonistom

Markom Kobalom, ki ga je na citrah
spremljal Tomaž Plahutnik, in kantavtorjem Alešem Hadalinom. Medse pa
so povabili tudi najmlajše iz otroške
folkrorne skupine OŠ Antona Žnideršiča, ki skrbijo, da se bo ljudsko izročilo ohranilo tudi za naše zanamce.
Poleg številnih zahval je osem ustanovnih članov skupine Hrušiški fanti
prejelo tudi zlate Gallusove značke za
petnajstletno delovanje na področju
petja.
Hrušiški fantje v letu 2011 pripravljajo
tudi izdajo nove zgoščenke, ki jo bodo
posneli skupaj z gosti, saj bi radi pokazali, da se ljudska pesem čudovito zlije
skupaj tudi z drugačno zvrstjo glasbe.
Delček tega poustvarjanja so razkrili
že obiskovalcem koncerta. III

V Knjižnici Makse Samsa so ob zaključku projekta Primorci
beremo, ki je v primorskih knjižnicah potekal že četrto leto,
gostili pesnika Cirila Zlobca, ki je obiskovalcem predstavil
svojo novo pesniško zbirko »Tiho romanje k zadnji pesmi«.
V Projektu Primorci beremo je sodelovalo 121 bistriških
bralcev, od tega ga je uspešno zaključilo 92 bralcev, skupaj
pa so prebrali 614 knjig, kar Knjižnico Makse Samsa uvršča

v sam vrh med primorskimi knjižnicami po številu v projekt
vključenih občanov. Kot je povedala direktorica knjižnica Makse Samsa Damijana Hrabar, je bila med pesniškimi zbirkami
najbolj brana prav zbirka Cirila Zlobca »V viharjih in zavetrjih
srca«, zato so se odločili, da bo za bralce najlepše darilo večer
s pesnikom.
Cirila Zlobca in njegovo delo je predstavil pesnik Marko Kravos, ki je bil lani prav tako eden izmed izbranih avtorjev v
projektu Primorci beremo. »Nova zbirka Cirila Zlobca Tiho romanje k zadnji pesmi potjuje avtorjevo mladost, večno živost
in energetski naboj poezije, ki poleti do bralca in ga osreči,«
je o novi Zlobčevi zbirki dejal Kravos. Zbirko s pomenljivim
naslovom je pesnik izdal ob svojem 85. življenjskem jubileju,
ki ga je praznoval letos. Zbirka je presenetljiva po svojem
obsegu, saj vsebuje tri cikluse s po desetimi soneti, ki so posvečeni prelomnim trenutkom in hudim življenjskim preizkušnjam v življenju Cirila Zlobca, kot je bila smrt hčerke. Nekaj
pesmi je posvetil tudi svoji ženi Veroniki, saj je prav v njuni
ljubezni našel tolažbo in upanje.
»Sem avtobiografski pesnik in v svojo poezijo ne morem vpeti
ničesar, kar nisem sam doživel. Pa ne le nesreče, da mi je v
najlepših letih umrla hčerka, pač pa tudi družbene razmere in
duh časa, ki je prisoten v vsakem človeku in tudi v ljubezni,«
je razkril Ciril Zlobec, ki je prebral tudi nekaj svojih pesmi.
Ob zaključku večera, ki ga je popestrila pevska skupina Kalina,
je pesnik skupaj z direktorico knjižnice vsem, ki so uspešno
zaključili projekt, podaril svojo pesniško zbirko. III
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NOVE STOPINJE UZRLE JESEN
V soboto, 27. novembra, je bila v obnovljeni kleti Hram
dobrega v gostilni »Pri Matetu« predstavitev dvojne številke (18–19) tradicionalnega literarnega zbornika Stopinje, ki ga od leta 1983 več ali manj neprekinjeno izdaja
Literarno društvo Ilirska Bistrica, tokrat v sodelovanju z
Občino Ilirska Bistrica.
Že leta 1979 ustanovljeno Literarno društvo Ilirska Bistrica si lasti primat najstarejšega primorskega literarnega društva in je še dandanes v primerjavi z ostalimi
kulturnimi društvi redek pojav, njegovo delovanje v
domačem kraju pa predstavlja pomemben prispevek
h kulturnemu življenju mesta in širše okolice. Najpomembnejša društvena dejavnost je izdajanje literarnega
zbornika Stopinje, lani pa je bila v počastitev 30-letnice
delovanja društva izdana jubilejna številka omenjenega
zbornika.
Nova številka, ki jo je v uvodnem delu večera predstavila
predsednica društva Helena Pirih Rosa, prinaša številne
novosti. Pod okrilje združuje dela enaintridesetih ljubiteljev besedne umetnosti, dobra tretjina avtorjev pa
predstavlja literarni podmladek, ki je osvežil predvsem
pesništvo. Poleg standardnih rubrik se bralci lahko srečajo z dvema novima, in sicer z rubriko Prevodi in Uglasbene pesmi. Uredniške niti so pletle Helena Pirih Rosa
(lektorski pregled), Anja Pirih (proza) in Patricija Dodič
(poezija), za grafično oblikovanje in tehnično ureditev
pa je poskrbel Marjan Krebelj.
V drugem delu večera so sodelujoči pesniki in prozaisti
delili svoja dela z obiskovalci, glasbo srca in duše pa sta

Predsednica društva Helena Pirih Rosa je predstavila novo
številko Stopinj

ob bogati zakuski pod kletnimi velbi večeru vdahnila Danijela Jerković in Alojz Studen.
Literarno društvo Ilirska Bistrica je prehodilo že dolgo
pot in na njej s svojim delom in obstojem pustilo številne
stopinje, ki predstavljajo dragocene mejnike v urbani
kulturi. Pot, ki se bo nadaljevala, bo prinesla nove Stopinje, ravno tako raznolike z besednimi stvaritvami. III Rok
Smrdelj

kultura
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Kulturno društvo Koseze in pevska
skupina Kalina pod vodstvom Janje
Konestabo je od 21. 10. do 24. 10.
2010 gostovalo v Berlinu pri Slovenski katoliški misiji pod vodstvom duhovnika Izidorja Pečovnika - Dorija.
Vsak vikend k njemu prihajajo kulturna društva, pevski zbori in poBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

samezniki iz Slovenije, ki s svojim
programom razveseljujejo množice
ljudi, ki se udeležijo koncertov v
cerkvi sv. Elizabete v Berlinu. Z gostovanjem Slovencev v Berlinu Dori
ohranja slovensko kulturo na Nemškem.
Gostoljubnosti duhovnika Dorija so

bile deležne tudi članice pevske skupine Kaline in kulturno društvo Koseze, saj jih je v slovenskem domu
pričakala prava primorska hrana, in
sicer zelje in klobase, z obilico dobre
volje in prijaznih ljudi. Pevska skupina Kalina je v tem času nastopila
tudi v cerkvi sv. Elizabete in s svojim
ubranim petjem razveselila množico
obiskovalcev.
Ogledale pa so si tudi številne znamenitosti, in sicer Brandenburška
vrata, Berlinski zid, Reichstag – sedež nemškega parlamenta – in še
veliko znamenitosti, ki so znane po
vsem svetu.
Gostovanje v Berlinu je bilo nepozabno doživetje in na pobudo duhovnika Dorija in pevske skupine
Kalina so si obljubili, da se kaj kmalu
spet srečajo.
Na koncu se pevska skupina Kalina
iskreno zahvaljuje kulturnemu društvu Koseze za vso organizacijo gostovanja. III Vanesa Jaksetič

ZAPLEŠIMO IN ZAPOJMO S
FOLKLORNO SKUPINO GRADINA
Folklorna skupina Gradina je 19.
decembra v Domu na Vidmu pripravila praznično prireditev, ki so jo s
plesom in glasbo obogatili številni
gostje.
S pesmijo »Stu ledi« so nekoč v okolici Trsta fantje vabili na šagro oz.
ples, pesem pa je tudi ena od različič
meščanskega plesa poljskega izvora,
ki je bil velikokrat uvodni ples v plesne prireditve. In prav s to pesmijo in
plesom so plesalci in plesalke bistriške folklorne skupine Gradina, ki iz
zakladnice preteklosti ohranjajo stare
plese in običaje s primorskega območja, številne obiskovalce popeljali na
dveurni plesni in pevski dogodek.
Ker člani folklorne skupine Gradina
radi nastopajo tako na domačih kot
tujih odrih in se vsakič z veseljem
odzovejo številnim povabilom na nastope, so v goste povabili tudi plesne
prijatelje iz bližnjih in daljnih društev
oz. skupin. Tako so svoje plese bistriškemu občinstvu predstavili plesalci
in plesalke folklorne skupine KUD
Franc Ilec Loka iz Rosnja, ki so prikazali šege in navade iz Porabja in Goričkega. Poleg njih je nastopila tudi
folklorna skupina Kulturnega društva

Rak z Rakeka, ki je predstavila nekaj
čevljarskih plesov, saj je bila ta obrt
na Notranjskem v preteklosti zelo
razširjena. Starejšim plesalcem pa
so se pridružili tudi mlajši iz otroške
folklorne skupine OŠ Antona Žnideršiča, ki so ob spremljavi harmonike
Metke Primc in flavte Alje Boštjančič zaplesali nekaj otroških ljudskih
plesov in predstavili nekatere danes
že pozabljene igre.
Seveda pa brez dobre glasbe ne bi
bilo popolne zabave, zato je Gradina
v goste povabila tudi bistriški an-

sambel Snežnik, ki prepeva že 28 let.
Dlani obiskovalcev pa sta s svojim
nastopom ogrela tudi pevka Maja
Porta iz Knežaka, ki je letos osvojila
laskavi naziv Prvi glas Primorske, in
harmonikar Janez Tomažinčič.
Ob koncu prireditve, ki jo je povezoval Franc Gombač, je koordinator
bistriške izpostave JSKD Igor Štemberger podelil zlato Maroltovo priznanje mentorju folklorne skupine
Gradina Antunu Jegru za njegovo
20-letno delo na področju folklorne
dejavnosti. III

Domače likovno društvo Franceta Pavlovca iz Ilirske Bistrice je 17.
decembra v prostorih Varstveno delovnega centra Ilirska Bistrica na
ogled postavilo razstavo likovnih del, ki so nastala na tretji likovni
koloniji junija letos v Podtaboru, kjer se je domačim likovnikom pridružilo še pet članov Društva likovnih ustvarjalcev Postojna, in sicer
Jasmina Čelan, Irena Kariž, Sandra Kovačič, Elizabet Todorovič in
Franc Urbančič. Med domačimi likovniki pa so na koloniji ustvarjali

Ilija Martić, Zdenka Vinšek, Janez Knafelc, Aleksander Abram, Primož Tomažič, Jože Rosa in Rajko
Kranjec.
Kot je povedal predsednik Likovnega društva Franceta Pavlovca Ilirska Bistrica Rajko Kranjec, so se v
društvu odločili, da razstavljene slike podarijo bistriški enoti VDC Koper. Izkupiček od prodaje dvanajstih likovnih del domačih in postojnskih likovnikov
oz. donacije, ki jih bodo zbrali z likovnimi deli, bodo
tako podarili v humanitarne namene.
Vodja bistriške enote VDC Koper Sonja Munih se je
likovnemu društvu zahvalila za dobrodelono gesto
in dejala, da bodo zbrana sredstva porabili za obogatitev programov, ki jih izvajajo v centru. »Odšli
bomo na kakšen izlet, izpeljali tabor in obiskali katero od kulturnih ali kino predstav, ki si jih naši varovanci radi ogledajo. Rada bi tudi poudarila, da bodo
vrata našega centra vedno odprta za kulturne dogodke v mestu, saj na ta način tudi mi doprinesemo
k poživitvi družbenega življenja mesta,« je povedala
Sonja Munih. Obiskovalce razstave je pozdravil tudi
ilirskobistriški župan Emil Rojc, ki je pozdravil dobrodelno gesto domačega likovnega društva.
Razstavo si v prostorih VDC lahko ogledate do 7. januarja 2011. III
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VOX ILIRICA NA REGIJSKIH SOZVOČENJIH 2010
Sozvočenja so revije najkakovostnejših pevskih sestavov, ki jih organizira Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti. Prireditev
je zasnovana tako, da se v prvem
krogu izmed prijavljenih zborov, ki
ob prijavi pošljejo zgoščenko s svojimi posnetki, izbere najboljše, ki
se pomerijo na regijskih koncertih.
Nastopajoče zbore določi umetniški
svet glede na kakovost zbora, zanimivost sporedov in število prijav.
Strokovni spremljevalci si ogledajo
vse regijske koncerte in najboljše
pevske sestave povabijo na zaključni
koncert v ljubljansko Filharmonijo.
Zbor mora na reviji predstaviti čim
bolj zanimivo sestavljen tematsko
zaokrožen spored po svoji izbiri.
Sporedu mora dati kratek naslov.
Trajanje programa navzdol ni časovno omejeno, celotni nastop pa
lahko traja največ 20 minut. Možnosti za oblikovanje takega sporeda so
mnogotere, od slogovne opredelitve (renesansa, barok, romantika
itd.), lahko so to skladbe istega skladatelja, lahko skladbe na besedila
enega pesnika, lahko sklopi z ozirom
na vsebino skladb, lahko so ljudske
pesmi posameznih pokrajin, lahko
je tema humor v glasbi ali pač kaj
drugega. Bistveno je, da je tematika
čim bolj izvirna. Edina omejitev pri
sestavi sporeda je, da mora biti izveden brez ozvočenja pevcev.
Na letošnji regijski koncert Sozvočenja za Primorsko je bil izbran tudi
ilirskobistriški komorni dekliški zbor
Vox Ilirica. Zbor je domačemu ob-

činstvu dobro znan, saj deluje že
četrt stoletja. Leta 1985 ga je ustanovila profesorica Marija Slosar Lenarčič in ga 20 let tudi vodila. Sprva
je deloval kot oktet, v katerem so
prepevale učenke glasbene šole.
Že naslednje leto je oktet prerasel
v komorni zbor. Od takrat do danes
je v njem prepevalo več kot 80 deklet. Trenutno ga sestavlja 12 pevskih navdušenk. Dekleta zadnjih 5
let prepevajo pod vodstvom profesorice Elene Sedmak. Zbor sodeluje
na tradicionalnih pevskih in ostalih
prireditvah v občini ter izven nje, organizira samostojne koncerte in se
odziva vabilom za nastope doma in
v zamejstvu. Še posebej lepi so spomini na koncertne turneje v Berlin,
Kanado, ZDA, na Sicilijo in v Madrid.
Dekleta prepevajo veliko in marsikaj – od ljudske, umetne in duhovne
pesmi, slovenske ali tuje, do vokalnega popa in džeza. Tako zadnje
čase rade naštudirajo kakšno dobro
priredbo zabavne skladbe. Prav z izborom takih skladb so se predstavile

na enem izmed regijskih tematskih
koncertov Sozvočenja, novembra
meseca v Krškem. Voxice so prepevale o ljubezni in so svoj nastop
podnaslovile z »Ostani z mano«. Tak
naslov je nosila tudi njihova prva
pesem Bena Kinga »Stand by me«, o
brezkrajni ljubezni so pele v priredbi
legendarnih Beatlov »Here, there
and everywhere«, o ljubezenskem
hrepenenju pa v Stingovi »Fields of
gold«. Program so zaključile z Mežkovo »Krila« oziroma »Kadar jaz
sem čisto sam«.
Komorni dekliški zbor Vox Ilirica, ki
ga, po mnenju strokovnih spremljevalcev koncertov, odlikuje homogenost in mehkoba vokala, nas vedno
znova preseneča s svojo izvirnostjo.
Tako je bilo tudi z nastopom na letošnjih Sozvočenjih. To da je bil zbor
izbran v skupino najbolj prestižnih
slovenskih zborov, je dokaz in potrditev dobrega dela deklet, za kar si
zaslužijo iskrene čestitke z vzpodbudo po zasledovanju dobro zastavljenih ciljev. III Igor Štemberger

kultura

božično - novoletni koncert pihalnega orkestra

Ob zvokih Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica je zapela Janja Konestabo
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Pihalni orkester Ilirska Bistrica, ki bo
prihodnje leto praznoval 15-letnico
delovanja, je 18. decembra pripravil
tradicionalni božično novoletni koncert, s katerim so v dvorano Doma na
Vidmu pritegnili številne poslušalce.
Pod vodstvom dirigenta Josipa Grgasovića so pripravili bogat repertoar
skladb, ki jih je za pihalni orkester priredil Grgasović. Pri treh skladbah se
je mladim godbenikom pridružila tudi
mezzosopranistka Janja Konestabo,
dve dalmatinski skladbi pa je zapel
tudi sam Grgasović. Koncert, ki ga je s
številnimi komičnimi vložki povezoval
Sandi Borenović, so zaključili prazničnemu času primerno s skladbo Sveta
noč. III

Verjetno se je tudi vam kdaj zgodilo,
da ste bili pomoči potrebni, naj si bo
zaradi hude osebne stiske, bolezni
ali druge potrebe, pa vam je prišla
nasproti oseba, za katero ste kasneje ugotovili, da je prostovoljec.
Lahko mi verjamete, kako lep in prijazen občutek je, ko se sam znajdeš
na preizkušnji in ti nekdo priskoči
na pomoč, ne da bi prej zahteval ali
pričakoval plačilo za svoje humano
dejanje. Ali zmoremo biti hvaležni
za izkazano pomoč? Mogoče v prvih
trenutkih, dokler se te osebe pojavljajo okrog nas že, kaj pa takrat, ko
se izvijemo iz najhujšega? Verjetno
se boste strinjali z mano, da takoj,
ko se okrog nas prične življenje na
novo vračati v normalne kolesnice,
pričnemo pozabljati tudi na to.
Ob tem se mi vsiljuje vprašanje –
kdo so osebe prostovoljci ali prostovoljke, ki najprej vidijo osebo,
potrebno pomoči, in se ji predajo z
vso odgovornostjo. Če pomislimo,
da ni še dolgo tega, ko smo bili priča
poplavam, požaru, pa tudi druge
nesreče pri nas niso ravno izjema,
na eni strani in na drugi nesebični
pomoči ljudi, ki so v sili prostovoljno
priskočili na pomoč, včasih tudi za
ceno svojega življenja. Kaj pomeni
biti prostovoljec, gasilec, pripadnik
CZ ipd., smo se lahko prepričali tudi
po neurju, ki je divjalo v Brkinih, ko
so ostali naši občani brez strehe nad
glavo in jim je pomagalo zelo veliko
prostovoljcev.
Mogoče nam je bliže prostovoljstvo, ki je povezano z nudenjem
nesebične pomoči osebam, ki so
prizadete zaradi težav v osebnem
razvoju, bolezni ali starosti, zato najdemo prostovoljce v domovih ostarelih občanov, bolnišnicah, društvih
… Pred časom sem se srečal s prostovoljkami Društva Sožitje, katerih
delo koordinira mlada prostovoljka
Darja Grilj. Že 7 let se srečuje z osebami z oznako motnje v telesnem in
duševnem razvoju, njihovimi svojci,
skrbniki; zadnji 2 leti pa opravlja
dejavnosti koordinatorja programa
prostovoljstvo v samem društvu.
Društvo Sožitje Il.Bistrica v vse svoje
programe vključuje prostovoljce,
ne glede na njihovo starost, spol,
versko usmerjenost. Ti imajo možnost izobraževanja, mentorstva,

napredovanja in sooblikovanja vsebine programov ter povračila potnih
stroškov. Poleg osnovnih spoznanj
se trudijo povečati splošno osveščenost javnosti v odnosu z osebami z
oznako motnje v telesnem in duševnem razvoju.
Cilji programa prostovoljstva so:
dvigniti raven kakovosti preživljanja
prostega časa članom društva, doseči odziv civilne družbe na situacijo
v njej in na njene potrebe ter doprinesti k izboljšanju blagostanja in
socialne varnosti ljudi z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.
Poleg sodelovanja z lokalnimi izobraževalnimi in drugimi institucijami
se zavzemamo za objave v lokalnih
medijih in glasilu Zbliževanje. Želimo, da bi ljudje dobili izkušnjo, da
je prostovoljno delo vsesplošno koristno in potrebno. Velik poudarek
je tako na delu v skupini kakor tudi
individualnem pristopu. Skupina
je prostor, kjer prostovoljci podelijo svoje izkušnje. Povabimo jih na
skupne izlete, predavanja, tabore,
deležni so individualnega vodenja in
svetovanja s strani str. delavke.
Tudi zmožnost dajanja ljubezen drugim je za naše osebe izredno velikega pomena, saj so osebe z motnjo
naravnost nadarjene za vzpostavljanje odprtih odnosov in izražanje nežnosti in pozornosti. Ko to bogastvo
razdajajo, doživljajo smisel in polnost življenja.

Pri našem delu izhajamo iz različnih
virov: Etični kodeks organiziranega
prostovoljstva, Zakon o prostovoljstvu, Etični kodeks Zveze Sožitje. Sodelujemo s Slovensko Filantropijo,
Prostovoljstvo.org in Zvezo Sožitje.
S prostovoljcem se sklene Dogovor
o sodelovanju, izdela se načrt dela
in se opravljeno delo spremlja, nadgrajuje in meri.
Prostovoljno delo ima namreč velik
pomen za razvoj in prihodnost Društva. Trenutno je v Društvu Sožitje Il.
Bistrica vključenih 8 aktivnih prostovoljcev, ki pripomoremo k bogatitvi
programov društva. Vedno znova
se pojavljajo potrebe po novih oblikah pomoči. Opazili smo, da obstaja
veliko ljudi, ki bi se radi vključili v
prostovoljno delo, če bi le vedeli, na
koga se lahko obrnejo.
Zato pozivam vse, ki so pripravljeni
bogatiti sebe in ob tem zadovoljiti
druge, so pozitivno naravnani in
imajo smisel za empatijo in delo
z ljudmi, da se zglasite v prostorih društva Sožitje na Levstikovi 5;
pokličete po tel. s št. 041-923-243
(Darja Grilj) ali nam pišete na e-naslov: sozitje.ilirska.bistrica@gmail.
com.
Ob svetovnem dnevu prostovoljcev
vsem prostovoljkam in prostovoljcem čestitam v iskreni želji, da bi
prostovoljstvo ostalo tudi v bodoče
neprecenljiv človeški kapital. III Tonjo Janežič
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DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV
»Najbolj žalostno je bilo nemara
to, da nisem mogel prav presojati
niti sebe niti drugih. Dopovedoval
sem si nekako takole: Mogoče malo
preveč pijem. Pijem, da pozabim. Pijem, ker sem nesrečno poročen. Pijem, da sem vesel. Pijem kar tako.
Vse to je šala. Le pretvezo iščem.
Bolezen že zelo napreduje, ko začnem trgati najdražje vezi. Takrat se
znajdem v začaranem krogu brez
izhoda: Pijem, udarim jo, kesam se,
pijem, da pozabim, kako se me ona
boji …
Vzmet se dvigne in odskoči. Z vsakim kozarcem sem pritegoval hudičeve vezi med obžalovanjem in
pijačo …« Aime Duval (Otrok, ki se
je igral z luno)

ALKOHOL – KROJAČ ŽIVLJENJA
Razmišljanje žene zdravljenega
alkoholika

Nisem strokovnjak, ki se uči iz knjig,
ampak človek, ki se uči iz življenja.
Nekomu ta prispevek ne bo pomenil
nič, nekateri pa se bodo v njem našli
in se mogoče zavedli, da niso sami s
temi izkušnjami.
Jezi me, da kar naprej razpravljamo
o tem, kaj moramo storiti s svojim
življenjem, kaj nam škoduje, kaj koristi, o zdravi prehrani, o škodljivosti

kajenja, da ne bi o tem tudi pisala.
Življenje z alkoholikom ni vredno
te besede in naenkrat marsikateri
partner alkoholika spozna, da je življenje prehitro minilo v borbi z alkoholom. Namesto, da bi živeli, se
vsak dan ubadamo s tem, kako nam
ga bo krojil alkohol in v upanju, da
nam bo kdo pomagal. Nemočni čakamo na pomoč, ki jo od nikoder ni.
Alkoholik se mora namreč sam odločiti, kdaj bo pričel, če sploh bo, z
zdravljenjem.
Na žalost je ta pot lahko tako dolga,
da dejanja alkoholika uničijo vse,
preden se kaj premakne. Če sploh
se. Veliko partnerjev alkoholika se
odloči, da prekine takšno življenje
in odide, veliko pa jih tega ne more
storiti. Mogoče so nepreskrbljeni,
nezaposleni, v finančni stiski brez
stanovanja in majhnimi otroki, brez
staršev, h katerim bi se zatekli, in
mogoče tudi ustrahovani; tako da
se sami ne upajo kakorkoli ukrepati.
S svojo težavo ostanejo sami v krutem življenju z alkoholom in večnem
stresu in strahu, ki jim krči dušo in
telo. Meni predstavlja družina vrednoto, zato sem se vseskozi borila
zanjo.
Uspelo je, vendar ne brez pomoči
tretje osebe. Pomagal mi je zdravstveni delavec, ki ga je partner vzel
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Predpraznično druženje podeželskih žena
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bolj resno in pogovor z njim je veliko
pripomogel k temu, da je mož odšel
na zdravljenje direktno iz bolnice,
kjer je bil zaradi poškodbe po padcu.
Še vedno je bilo težko, saj mož ni bil
prepričan, da bo zmogel.
Bolezen je tako huda, da se alkoholik z njo sam brez zdravljenja težko
spopade. Posebno s krizami, ki so
sestavni del zdravljenja. Tako alkoholik obupa, že preden se dokončno
strezni.
S skupnimi močmi in veliko pomočjo našega kluba zdravljenih alkoholikov, ki iz svojih izkušenj ve, kako
pomagati, smo uspeli, zato mislim,
da je pomoč drugih pri zdravljenju
alkoholika še kako dobrodošla, saj
je alkoholik težek bolnik in nesposoben treznega razmišljanja in odločitve. Zato še vedno trdim, da je v
takih primerih zelo dobra pomoč, ki
jo dobimo od nekoga drugega, saj je
družina preveč izčrpana in nevedna,
da bi kakorkoli ukrepala.
Za konec pa še to. Tudi partnerji alkoholikov bi morali biti deležni posebne terapije, ki bi potekala skupaj
z zdravljenci, vendar krajši čas.
Upam, da bo družba končno dojela,
kako jo alkohol uničuje, in ukrepala
še v malo večji meri. Alkoholik pije,
da pozabi, nikoli pa ne pozabi piti!
III terapevtka Jasmin Tomažič
Članice društva podeželskih žena
Ilirska Bistrica so se, kot vsako leto
v predprazničnem času, tudi letos
zbrale na Ratečevem Brdu na kmečkem turizmu pri Janezinovih. Na že
9. tradicionalnem druženju je sodelovalo 19 žena iz Jelšan pa vse tja
do Pregarij. Prisotne, med katerimi
so bile tudi nove članice, je v imenu
organizatorja pozdravila predsednica društva Darinka Brožič. Gospodinje, sicer prave mojstrice domače
kulinarike, so se razdelile v skupine
in začele z zahtevnim delom. Medtem ko so nekatere mesile in pekle
domač kruh in piškote, je druga skupina na čelu z Brigito Matko izdelovala okrasne božične venčke.
Prijetno druženje se je končalo pozno zvečer, ob mizi, polni domačih
dobrot, na kateri ni manjkal niti tradicionalni krompir v zevnici. K vsem
pa se je prilegel tudi kozarček domače črnine. III Petar Nikolič

SLOVENIJA JE
MAJHNA, NJENO
SRCE PA JE VELIKO!

USPEŠNA KRVODAJALSKA AKCIJA

Pridružite se nam v akciji za
5 letno Mio iz Zidanega Mosta, ki je lansko pomlad iz
neznanega razloga oslepela.
Denar zbran s pomočjo zamaškov bo porabila za operacijo v
tujini.

Centralno zbirališče zamaškov
pa ja v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica v Domu na
Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica (ob ponedeljkih in petkih od 8. do 11. ure, ob sredah
od 8. do 11. ure, ter od 13. do
15. ure - dodatni telefonski dogovor za popoldanski prevzem),
kjer lahko oddate zbrane zamaške v večjih količinah.
Kontaktne osebe:
Dejan Trakoštanec, tel. 05 7145
140, Andreja Rebec, tel. 05 7112
132

Rdeči križ Ilirska Bistrica je 8. decembra izpeljal še eno uspešno krvodajalsko akcijo, ki je tokrat prvič
potekala na novi lokaciji v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica. Odziv
je bil zelo dober, saj smo zabeležili
kar 141 krvodajalcev, za kar se vsem
iskreno zahvaljujemo.
Kdo lahko daruje kri?
Ti. Če si zdrav, starejši od 18 let in
tehtaš vsaj 50 kilogramov. Na darovanje lahko za nekaj časa pozabijo
vsi tisti, ki so se pred nedavnim tetovirali ali si naredili piercing, pa
tudi tisti, ki so pod vplivom alkohola. Kdor uživa mamila, je trajno
odklonjen – navsezadnje mora biti
kri varna za tistega, ki jo bo prejel.

Kaj ob odvzemu krvi še izveš?
Izveš vrednost hemoglobina, krvno
skupino ABO, in ali si primeren za
krvodajalca. Če si, greš na odvzem
krvi in lahko si res ponosen nase.
Kje lahko daš kri?
Na treh terenskih krvodajalskih akcijah, ki bodo v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici: 30. marca, 1.
avgusta in 7. decembra 2011, na
transfuzijskih oddelkih v Izoli in Novi
Gorici ali na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.
Ali lahko sploh bolj dobesedno podariš nekomu del sebe?
Dober občutek!
RK Ilirska Bistrica

USTVARJALNE DELAVNICE NA RDEČEM KRIŽU

Več informacij najdete na spletni
strani www.zamaski-mia.si/
Navodilo za zbiranje:
Zbirajo se zamaški plastenk,
sadnih sokov, mineralne vode,
mleka, olja, tekočih pralnih praškov in mehčalcev (le-ti morajo
biti obvezno predhodno očiščeni!). Med zamaške ne sodijo
ovitki od CD, paličice za mešanje kave, skratka izdelki, ki imajo
oznako PS (polistiren). Zamaški
naj bodo v centralno zbirno mesto oddani v večjih kompaktnih
PVC vrečah.
V imenu pobudnika akcije se
vam za vaš prispevek zamaškov
že vnaprej zahvaljujemo.

V soboto, 4. decembra, smo na Rdečem križu v Ilirski Bistrici pripravili
delavnice za vse generacije, ki so
potekale v Domu upokojencev. Izdelovali smo novoletne voščilnice,
izdelke za novoletno jelko ter klobučke, blazinice in vrečke iz blaga, ki
smo jih polnili s sivko.
Delavnice so bile namenjene dru-

ženju in ustvarjanju izdelkov za potrebe Rdečega križa. Navdušenje
udeležencev, najmlajši je imel komaj
4 leta, najstarejša udeleženka pa več
kot 70 let, je bilo nad pričakovanji.
Dogovorili smo se, da se še enkrat
dobimo takoj po novem letu. Idej za
nove izdelke je bilo več kot dovolj.
III Rdeči križ Ilirska Bistrica
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

V Ilirski Bistrici lahko zamaške
oddate na naslednjih lokacijah:
• Zdravstveni dom Il. Bistrica
• Vrtci - po samostojni odločitvi
• Osnovne šole - po samostojni
odločitvi
• Gasilski dom
• Zbirni center odpadkov Globovnik
• Krajevna skupnost Il. Bistrica
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ZADNJA POT
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Kaj je življenje? Od kod prihajam? Kakšen smisel ima človeško življenje?
Na dnu vsega je skrivnost. Skrivnost, ki
je onkraj tega, kar vidimo, slišimo, otipamo, a je v vsem prisotna. Človek jo
je hotel od nekdaj ujeti, jo opredeliti, si
jo do konca razložiti. Skrivnost je živa.
Kliče in odpira pot. Človek, ki ji notranje prisluhne, odkriva smisel in upanje
tudi tam, kjer je položaj navidez brezsmiseln. Čuti moč za pot, ki se korak za
korakom razodeva pred njim.
Umiranje zajema obdobje človekovega življenja od končane diagnostične
obdelave, s katero se ugotovi neozdravljiva bolezen ali poškodba, ki bo
v kratkem povzročila smrt, pa vse do
smrti. Čeprav sta huda bolezen in smrt
del našega življenja, tako bolniku kot
njegovi družini vselej prinašata veliko
stisko.
Iz potrebe po boljši skrbi za umirajoče
in po boljši kakovosti življenja bolnikov, je bil po vzoru starejših krščanskih
hospicev leta 1967 odprt prvi sodobni
hospic – St.Christopher's Hospice v
Londonu. Njegova ustanoviteljica je
Dame Cecily Saunders, medicinska
sestra, socialna delavka in zdravnica.
Kmalu so imenovanemu hospicu sledili
drugi. Ideja hospica se je prijela in se
širila po svetu. Danes je prisotna v več
kot 90 državah. Kasneje oskrbo umirajočega poimenujejo paliativna oskrba.
Pojem paliare izhaja iz latinščine in pomeni 'oviti s plaščem' v smislu 'lajšati,
ogrevati, skrbeti'.
Definicija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) iz leta 1991 in izpopolnjena
leta 2002 navaja: »Paliativna oskrba izboljša kakovost življenja bolnika in njihovih bližnjih, ki se soočajo s problemi
ob neozdravljivi bolezni, preprečuje in
lajša trpljenje, ki ga zgodaj prepoznava,
oceni in obravnava bolečine in druge
telesne, psihosocialne ter duhovne probleme.« SZO je določila tudi osnovna
načela v paliativni oskrbi kot dodatek k
novo dogovorjeni definiciji.
V paliativni oskrbi:
- omogočamo lajšanje bolečine in drugih motečih simptomov,
- priznavamo življenje in umiranje kot
normalen proces,
- ne pospešujemo smrti niti je ne zavlačujemo,
- vključujemo psihološke in duhovne vidike v bolnikovo oskrbo,
- nudimo podporni sistem bolnikom,
da živijo, kolikor je to le mogoče, dejavno življenje do smrti,
- nudimo podporni sistem za pomoč
družini med bolnikovo boleznijo in v
času žalovanja,
- uvajamo timski pristop pri oskrbi
potreb bolnika in njegove družine
vključno z žalovanjem,
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

- izboljšamo kakovost življenja in s tem
lahko tudi vplivamo na potek bolezni,
- paliativno oskrbo vključujemo zgodaj
v toku bolezni, v povezavi z različnimi
vrstami zdravljenja, katerih namen
je podaljšanje življenja, ter vključujemo tiste preiskave, ki pomagajo k
razumevanju in obravnavi kliničnih
zapletov.
Deklaracija SZO o pravicah umirajočih
sprejeta leta 1975. Imam pravico:
- da z menoj ravnajo kot s človeškim bitjem vse do zadnjega diha,
- da upam, ne glede na spremembe in
možnosti upanja,
- da z menoj upajo tisti, ki me negujejo,
- da morem svobodno izpovedati svoj
nemir pred smrtjo, ki je na pragu,
- da soodločam glede zdravljenja,
- da me zdravi strokovno osebje, čeprav
je vsem jasno, da umiram,
- da ne umrem osamljen,
- da mi lajšajo bolečine,
- da mi na vprašanja iskreno odgovarjajo,
- da me nihče ne slepi,
- da mi drugi pomagajo, da bi jaz in moji
najbližji sprejeli mojo smrt,
- da umrem mirno in dostojno človeku,
- da ohranim svojo osebnost in me
nihče ne obtožuje, če ne soglaša z
mojim prepričanjem,
- da smem pri umiranju izpovedati
svoje versko prepričanje in prejeti,
kar mi daje vera,
- da mojemu telesu po smrt izkazujejo
dolžno spoštovanje,
- da me negujejo strokovne in občutljive osebe, ki bodo razumele vse
moje želje, da bom lahko pomirjeno
zrl smrti v oči.
Predvidevanja za leto 2025 kažejo, da
bodo ljudje po vsem svetu umirali po
večini zaradi kroničnih napredujočih
bolezni in manj zaradi akutnih. V zadnjem stoletju se je medicinska oskrba
usmerila na oskrbo bolnikov z akutnimi
boleznimi in deloma tudi na preventivno dejavnost. Ta naravnanost tudi
v prihodnosti ostaja, a zdravstveni sistemi v svetu se zaradi demografskih
premikov in sprememb v vzorcu bolezni veliko bolj posvečajo tudi oskrbi
bolnikov z neozdravljivimi, napredujočimi in kroničnimi boleznimi vse do
konca življenja.
Glede na zdravstveni sistem, kulturološke in zgodovinske značilnosti, so se organizirali zelo različno, v Angliji z večjim
poudarkom na ustanavljanju hospicev,
v Kanadi pa z ustanavljanjem paliativnih
bolnišničnih oddelkov in timov za konzultacijo v okviru zdravstvenega sistema.
V paliativni oskrbi v tujini zelo pospešeno raziskujejo, izobražujejo, izboljšujejo kakovost klinične prakse z
oblikovanjem standardov in priporočil.
Pri nas v Sloveniji poteka pilotni projekt:

Izvajanje celostne paliativne oskrbe v
ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji.
Projekt je del akcijskega načrta Nacionalnega programa paliativne oskrbe.
Projekt traja od junija 2009 do septembra 2010.
Pomembnost projekta je velika, ne le
za sodelujoče regije, temveč za razvoj
paliativne oskrbe v Sloveniji. Rezultati
projekta bodo lahko postavili temelje
nadaljnjemu organiziranemu razvoju
paliativne oskrbe.
Žal glede razvitosti tega področja še vedno stopicamo precej na repu Evrope.
Spremembe v mnogih deželah pospešujejo zdravstvene reforme in nacionalni strateški programi, ki uvrščajo
paliativno oskrbo na prednostno mesto
v javnem zdravstvu tako glede organiziranosti kot financiranja.
Zdravstveni delavci so postavljeni pred
izziv sprejemanja širokih stališč ob različnosti potreb neozdravljivo bolnih ter
pospešenega učenja osnov paliativne
oskrbe skupaj z učenjem veščin za
občutljivo komuniciranje. Prihodnost
paliativne oskrbe za izboljšanje učinkovitosti je v dveh zelo pomembnih
dejstvih: da je prepoznana kot enakovredna veja medicini, ki občutno vpliva
na kakovost življenja bolnikov in njihovih bližnjih in da se vpeljuje vedno bolj
zgodaj v čas postavitve kronične in neozdravljive bolezni.
Paliativna oskrba je še vedno področje
dela, ki ga ne prepoznavamo v zadostni
meri, se mu včasih skušamo izogniti ali
pa se ga lotevamo z rahlo negotovostjo
in zadrego. Ob pacientu z napredovalo
neozdravljivo boleznijo pogosto razmišljamo kot poraženci. Vendar je tako
kot rojstvo tudi smrt del človekovega
bivanja. In kdaj paliativna oskrba?
Pri pravočasnosti gre za pomembne
dejavnike, ki so vezani na spremenjeno
čustveno, socialno, duhovno in fizično
stanje bolnika, ki ga prinaša poslabšanje napredovale bolezni. Bolnik se
prebija skozi različne stiske, ki vsaka
zase ustvarja svojo zgodbo, različne poglede na stanje bolezni, strahove, jezo
in spoznanja, ki si jih je težko razložiti.
Njegova potreba je, poleg lajšanja težav, razgovor, razumevanje, sočutje,
varnost, ljubezen …
Delo z umirajočimi je priložnost za
osebni razvoj in preverjanje lasnega
odnosa do smrti in umiranja. Mednarodni standardi paliativne oskrbe, s
poudarkom na osebnem odnosu, kjer
vključimo samega sebe kot sočutnega
spremljevalca, so osnova za uspešno
delo na tem področju.
Dodajmo življenje dnevom in ne dneve
življenju, dovolimo neozdravljivo bolnim, da odidejo na svojo zadnjo pot
mirno in dostojno človeku, spravljeni s
svojimi bližnjimi, sami s sabo in svojim
življenjem. III pripravili: S. Penko, M.
Simčić

ADVENT V VRTCU ANTONINA
Adventni čas je poseben čas pričakovanja in priprave na praznovanje
božičnih skrivnosti, na rojstvo Jezusa
Kristusa. V našem vrtcu smo tem pripravam posvetili posebno pozornost.
Želimo namreč, da bi božične praznike praznovali ne potrošniško, kot
je danes v modi, ampak predvsem
»srčno«, v zaznavanju drug drugega
in Božjega, v hvaležnosti in radosti, v
notranjem veselju in miru.
Že v začetku adventa smo imeli
delavnico za otroke in starše, kjer
smo spoznali simboliko adventnega
venca in ga tudi izdelali za svoje domove in vrtec. Vsakodnevno smo se
zbrali ob adventnem vencu, med
pesmijo prižgali svečke in se zazrli v
svoje srce. Kako bom danes prižgal
lučko v svojem srcu? Kakšno dobro
dejanje želim danes storiti, da bo
moje srce svetlo, polno luči, da se
bo lahko v njem rodil Jezus? Danes
delim igrače, danes starejši otroci
pomagajo mlajšim pri umivanju in
obuvanju, danes pomagam vzgojiteljici pri brisanju mize in pometanju,
danes vestno uredimo kotičke, danes se objamemo in zaplešemo, danes obiščemo osamljenega človeka,
danes molimo za lačne otroke… Taka
in podobna drobna dobra dela so
naša srca razsvetljevala in osrečevala
in bogatila za večja in globlja spoznanja. Pa ne samo nas, ampak vse,
s katerimi smo bili v stiku v tem adventnem času. Poleg tega so otroci
od doma prinašali svoje igrače, ki jih

želijo podariti revnim otrokom v Bosni in Albaniji, in tako prižigali lučko
v srcih svojih sovrstnikov. Spoznavali
smo tudi božično zgodbo, se pogovarjali o vsebini, dramatizirali in se
vživljali v njeno dogajanje, jo izražali
tudi likovno , plesno in glasbeno. Za
starše smo organizirali Miklavževo
delavnico, otroke pa je sveti Miklavž
tudi obiskal, jih obdaril in spodbudil,
da se trudijo biti dobri celo leto.
Otroci, starši in vzgojiteljice smo
pripravili tudi razstavo jaslic z naslo-

vom »Jaslice v srcu«. S to razstavo
želimo sporočiti, da je v vsakem človeku prostor za Boga, da On prihaja
in želi priti v vsako človeško srce,
ker nas ljubi in želi nam podariti mir
in srečo, vso izpolnitev. Vabljeni na
ogled razstave jaslic do 6. januarja
med 9. In 17. uro v našem vrtcu. Z
zaupanjem, da je On – Bog z nami
in med nami v vsakem trenutku
našega življenja, stopimo veselo in
pogumno v novo leto.III s. Marjetka
Jeralič

naši mladi in najmlajši

Veseli december v skupini
PIKI iz Pregarij
Tudi letos smo se odločili za skrivnostno Adventno
vas, ki nam je vsak dan s pomočjo mošnjičkov odkrivala skrivnosti. Izdelovali smo različne božičnonovoletne izdelke, peli pesmi, primerne za ta čas,
plesali, poslušali pravljice ... Naše izdelke smo prodali na božično-novoletnem sejmu, denar pa bomo
namenili za nakup novih igrač. Po sejmu je bil organiziran pohod z lučkami, ki se ga je udeležilo tudi
nekaj Pikijev. Komaj čakamo prihod dedka Mraza,
saj nas vedno razveseli in obdari, mi pa mu zaplešemo in zapojemo.
Vsem skupaj želimo vesel božič in srečno v novem
letu 2011. III Skupina Piki ter vzgojiteljici Romana
in Anita
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PRAVLJIČNI DECEMBER V KNJIŽNICI
V Knjižnici Makse Samsa smo v
prazničnem decembru pripravili
številne prireditve za otroke. 9. decembra je knjižnico obiskala vrtčeva
skupina otrok »Veveričke«. Otroci
so z zanimanjem prisluhnili pravljici
»Najlepši Božič« in zgodbici »Peter
čaka božička«. V nadaljevanju so se
otroci pomerili med seboj v reševanju ugank. Drugi del obiska pa so
pridno ustvarjali novoletne izdelke,
s katerimi so kasneje okrasili svoje
domove.
V torek, 21. decembra, dopoldne
so delavke knjižnice same pripravile
in odigrale igrico z naslovom »Čakamo Božička«, ki sta si jo ogledala
dva prva razreda OŠ Dragotin Kette.
Pred slovesom je božiček otroke razveselil s sladkarijami.
Kot vsako leto smo tudi letos v mesecu decembru otrokom pripravi
presenečenje. Istega dne popoldne
smo za otroke, ki obiskujejo jutranje
ali popoldanske ure pravljic, pa tudi
druge otroke, v sodelovanju z JSKD
organizirali ogled lutkovne igrice z
naslovom »Jelen Jarko »v izvedbi
Teatra za vse iz Jesenic. Prireditve se
je udeležilo preko 160 otrok in staršev.
Na koncu sta pravljičarki otrokom, ki
obiskujejo ure pravljic, razdelili tudi
darila, ki jih je božiček pustil zanje

vknjižnici.
23. decembra so naši prostori zaživeli v otroškem živžavu. Saj so našo
knjižnico obiskale kar tri skupine vrtčevih otrok, ki so si prišli ogledati
igrico »Čakamo Božička« v izvedbi
delavk knjižnice. Na koncu se jim je
približal tudi božiček in jih pokaral,
ali so bili kaj pridni. Ko je ugotovil,
da so bili vsi otroci skozi vse leto
zelo pridni, jim je razdelil bonbone
in jim obljubil, da prihodnje leto zopet pride.
Istega dne so otroci prvih štirih razredov OŠ Knežak v svoj program

ogleda baleta v našem kraju vključili tudi ogled knjižnice. Tudi njim
so delavke knjižnice odigrale igrico
»Čakamo Božička«, ki so ji z velikim
navdušenjem in smehom prisluhnili.
Tudi njim je božiček razdelil sladko
presenečenje. V drugem delu druženja pa smo se razdelili v dve skupini
in se odpravili v delavnico ustvarjanja. Otroci 1. In 2. razreda so izdelovali bolj preproste izdelke, značilne
za decembrski čas, učenci 3. in 4. razreda pa so se prepustili ustvarjanju
zahtevnejših izdelkov. III Vlasta Kirn,
Knjižnica Makse Samsa

naši mladi in najmlajši

MIŠEK STANISLAV V VRTCU PODGORA
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September je v vrtcu namenjen uvajanju otrok, staršev,
vzgojiteljic in pomeni nov začetek.
Vsak nov začetek pa prinaša s seboj spremembe, zahteve
in izzive. Da bi se otroci hitreje vživeli v novo okolje, sva
vzgojiteljici v igro vključili miška iz blaga, ki je otroke vsaBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

kodnevno razveseljeval. Pripovedoval je pravljice, spoznal nova imena, jih božal, se igral v kotičkih in pričakal
prvi jesenski dan. Z veliko torto, narejeno iz sadja in
jesenskih plodov, so otroci doživeli praznovanje, namenjeno zemlji.
Med vikendi je odhajal domov k otrokom. S sabo je
odnesel nahrbtnik, posteljnino, prijatelje in zvezek. V
ponedeljek ga otroci nestrpno pričakujejo v vrtcu. Ko
se prikaže mišek iz nahrbtnika, otroci utihnejo in čakajo, da spregovori. Še posebej zažari otrok, pri katerem je mišek gostoval.
Starši so se potrudili in s pomočjo otrok ustvarili zanimive zgodbe, izmislili so si pesmice, fotografije, nekateri so mu sešili oblačila, spletli kapo, šal in otroci so
risali.
Z miškom sva vzgojiteljici pri otrocih in starših vzbudili
sodelovanje, povezanost z otrokom ter jim odprli pot v
domišljijski svet. Doživeli smo marsikaj novega, se skupaj veselili in se veliko naučili. Z dobro voljo, pozitivno
energijo, razgibanostjo in vedoželjnostjo smo preživeli
prečudovite dneve. III Vzgojiteljica Marina Grilj

LOVEC V VRTCU

nekaterimi živalmi v gozdu. Povedal
nam je, da je treba za živali skrbeti
in otrokom prinesel navodila, kako
pripravimo pogačo za lačne ptičke.
Druženje z lovcem smo zaključili
s poslušanjem pesmice o lisički in
petjem drugih pesmic, ki smo se jih
naučili v vrtcu. Živali, ki jih je prinesel s seboj, so si ogledali tudi ostali

DOGAJANJE V VRTCU PRI OŠ KNEŽAK

Živeti v vrtcu pomeni ustvarjati
okolje, v katerem se otroci počutijo
varne in sprejete. Tako lahko na igriv
način pridobivajo izkušnje. V procesu učenja upoštevamo dejavno
vlogo otrok, spoštujemo individualnost, razlike in drugačnost. V iskanju
novih poti želimo vzgajati otroke

v zdrave, samostojne, samoiniciativne, radovedne, razmišljujoče in
ustvarjalne ljudi. V mesecu oktobru
(v tednu otroka) smo se odločili, da
medse povabimo velikega Modrega
medvedka. Že v dneh pred obiskom
smo se pripravljali na njegov prihod,
ga skupaj z otroki iskali po različnih

otroci iz vrtca.
Prijaznemu lovcu se zahvaljujemo,
ker si je vzel čas za obisk, nam polepšal dan in nas marsikaj naučil. III
Milka Baša, Sabina Skok,Vrtec Ilirska Bistrica

Vabljeni k sodelovanju!
odmevi@ilirska-bistrica.si
otroških revijah, se o njem pogovarjali, telovadili kot medvedek, v
skupini Sončki so se otroci seznanili z gibalno/športno dejavnostjo
Medvedek. Zahvalili bi se Mladinski
knjigi, ki nam je omogočila brezplačen obisk.
Ker smo vključeni v projekt Zdravje
v vrtcu, le-to tudi skrbno uresničujemo ter skrbimo za zdrav življenjski
slog. Otroci so v košaricah prinesli
jesensko sadje in skupaj smo imeli
jesenski sadni piknik v naravi. Ker pa
so se v gozdu že prebudili kostanjčki
zaspančki, smo se glede na ideje
otrok skupaj odločili, da izpeljemo
Kostanjčkov piknik, kostanje so prinesli otroci. Izdelali smo vrečke za
kostanje. Tako je bil Kostanjčkov piknik še bolj zanimiv. Zahvaljujemo
se staršem za aktivno sodelovanje;
sodelovanje s starši je zelo pomemben vidik kakovostne predšolske
vzgoje. Otroci za učenje potrebujejo
spodbudne interakcije, trudimo se,
da bi le-te zagotavljali. III Strokovne
delavke vrtca
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

naši mladi in najmlajši

Ker imajo otroci zelo radi živali, smo
se v skupini Ribice odločili, da bomo
v mesecu novembru več pozornosti
namenili živalim.
Nekatere smo srečali na sprehodih,
druge smo si ogledali v knjigah, slikanicah in na posnetku. Poimenovali smo jih, opisovali, ugotavljali,
kje imajo svoj dom, s čim se hranijo
ter posnemali njihovo oglašanje in
gibanje. Otroci so prisluhnili zanimivim pravljicam, pesmicam in se
vključevali v gibalne igre, v katerih
so nastopale različne živali. Preizkusili so se tudi v reševanju ugank o
živalih.
Temo o živalih pa nam je popestril
očka ene izmed deklic, ki je vključena v našo skupino. Ker je gospod
Marko lovec, je v vrtec prišel v lovski obleki, z nahrbtnikom in ostalo
opremo. S seboj je prinesel tudi
malico (jabolčne krhlje) in jo ponudil otrokom. Veliko presenečenje pa
sta bili nagačeni živali (medved in lisica), katerih se otroci niso prav nič
ustrašili. Pogumno so se jima približali in ju božali. Lovec nas je opozoril tudi na nevarnosti ob srečanju z
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SESTAVIL:
DIMITRIJ
GRLJ

BAAR ALI
CVILAK

UMETNIŠKI
PLES

MAJHNA
SLIKA

JADROVJE

PESTNER

JOSIP IPAVEC
LETO 2011
ZAČETEK
OBSTAJANJA

BIVANJE
RIMSKI GRIČ

NAŠ PESNIK S
PREMA

VSEKANJE
A(L)K
POTUJOČI
ČLOVEK
ŠČENE,
CUCEK

BELEŽNICA
OBČINA
ILIRSKA
BISTRICA

HUDA
BOLEZEN

ZAPIRALO NA
CEVEH

ŠVED. DRAM.
(ARNOLD)

ČASTILEC
GOLOTE

RELIGIJA

PISATELJICA
JURCA
ČAŠA ZA
PIVO

KRAJ PRI
DUBROVNIKU
DEBLO, HLOD
ŽGANJE KAVE

KRESLIN

Č(U)D
OPERNI SPEV

MAJHEN
ROKAV

URADNI SPIS

DRAGO
ELIKAN

Č(I)K
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KOSMATINEC

MOZOLJAVOST

NJIVA Z REPO

POKLICNI
SODELAVEC
ČASOPISA

GL. MESTO
ITALIJE
SLOV. PESNIK
(JANEZ)

KRAPU POD.
RIBA
REKA V
PALESTINI

SLOV.
METALEC
KLADIVA
(VLADIMIR)

ZAJEDALEC
PRI GOVEDU

ZAPOR. ČRKI
V ABECEDI
AM. ZVEZNA
DRŽAVA

ZBOR OSMIH
PEVCEV

ARG. PLES
TEPEC,
NEUMEN
ČLOVEK

DVA VOKALA

AMER.
KUKAVICA

TRDOŽIVA
ŽIVAL
S. AMERIŠKI
STEP

ZVEZDNICA

OČRT

AM. PEVEC
(BOBBY)

MESTO
V ITALIJI
(PROVINCA
TERAMO)

DEL
LJUBLJANE

NAUČENOST

ARGON

KREPEK,
TRDEN
ČLOVEK

ŠPANSKO.
ROMARSKO
MESTO

PISANA
PAPIGA

OMLATEN
SNOP ŽITA

GAMAL
ABDEL
….

MLEČNI
IZDELEK

ra zvedrilo

V prazna polja vpišite geslo tokratne nagradne križanke.
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Rešitev nagradne križanke pošljite
na naslov:
Bistriški odmevi, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom
»nagradna križanka«, najkasneje do
20. januarja 2011.
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

Med prispelimi pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali nagrajenca, ki bo
prejel DARILNI BON V VREDNOSTI
20 EUR, ki ga podarja A3 - moda,
Albert Logar, s.p., Bazoviška 32,
Ilirska Bistrica.

Agrocenter ŽABOVCA
Trgovina in storitve d.o.o.
Vojkov drevored 28
6250 Ilirska Bistrica
Tel..:05/7110-400, 05/7110/402, 05/7110-406
Fax: 05-7110-404
Gsm: 040-862-670
e.mail: info@kledaplus.si

ODDAJA SOB IN PRENOČIŠČ
BAR KLEDA

Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05 / 71 18 180

PESTRA IZBIRA in UGODNE CENE:

- pšenièno krmilne moke,

- koruze, jeèmena in ovsa za krmo,

ŽELIMO VAM SREČNO IN USPEŠNO
NOVO LETO 2011

- moènih krmil
(ZP kunci, NSK za kokoši,...)
- živinske soli.

Vljudno
vabljeni!

Nov delovni èas:
pon. - pet.: 8.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 12.00

AVTOHIŠA SMRDELJ d.o.o.
Bazoviška cesta 44
6250 Ilirska Bistrica
tel. 05/71 00 760
05/71 41 175

Spoštovani zavarovanci in poslovni partnerji
Zavarovalnice Triglav, d.d. OE Postojna.
Sodelovanje z vami nam je bilo v zadovoljstvo
in veselimo se ga tudi v prihodnje.
Želimo vam prijetne praznike
in srečno novo leto 2011 ter
mnogo poslovnih uspehov in osebne sreče.

 Servis in ugotavljanje napak na
testerju za vse znamke vozil
 Kartica ugodnosti (dodaten popust za
vsa starejša vozila)
 Prodaja originalnih in neoriginalnih
rezervnih delov enake kakovosti za
vse znamke vozil
 Optika za vsa vozila
 Zavarovanje vozil
 Prepisi vozil

Vsem občanom želimo srečno in
zdravo leto 2011!

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje
in želimo, da bi se izpolnile vse
v teh prazničnih dneh izrečene želje
o ZDRAVJU, sreči, veselju, razumevanju ….

želi
vsem učencem, staršem, učiteljem,
zunanjim in bivšim sodelavcem, upokojencem ter
lokalni skupnosti
obilo dobre sreče v prihajajočem letu 2011.

Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

Spoštovane občanke in občani!
Želje so prva stopinja, dejanje pa zadnji korak k sreči
nas in drugih. Ker brez želja ne obstajamo, naj vam v
letu 2011 uspe iz neštetih skritih želja stkati načrt, iz
močnih želja pa narediti uspeh.
BODITE SREČNI, POČNITE VSE TISTO, KAR VAS VESELI
IN NAJ VAM KAR NAJVEČ SANJ IN ŽELJA POSTANE
RESNIČNOST.
Sonja Koren- Čeligoj
svetniška skupina in Občinski odbor DeSUS Ilirska Bistrica

želi svojim članom in vsem občanom vesele
božične praznike in srečno novo leto 2011 –
z mislijo na uspešno prihodnost.

Spoštovani poslovni partnerji,
donatorji, zunanji sodelavci,
prostovoljci in svojci naših
stanovalcev.
Vesel Božič ter veselja, zdravja in delovnih
uspehov polno Novo leto 2011 Vam voščijo
delavci in stanovalci
Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.

Happy

HappMoto
y newklub
year
2011
FEISTRITZ
new
2011 ter vsem občanom vevošči vsemyear
motoristom
sele praznike in srečno v novem letu 2011.
Želimo Vam srečno vožnjo in mnogo varno
prevoženih kilometrov.

Spoštovane občanke in občani!
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spomnimo
preteklosti in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po
sreči in zdravju seli iz srca v srce. Naj se vam uresničijo
sanje, udejanijo želje in izpolnijo pričakovanja.
Predsednik OO SD Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Naj sproščenost, mir, veselje
vas vse leto bogatijo,
a vse vaše skrivne želje
zrel sad čim prej naj rodijo!
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OO SDS Il. Bistrica

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2011!

O GL ASI

NAGRADNA KRIŽANKA

»Nič ne naredi človeka bolj srečnega,
kot njegovo lastno prepričanje,
da je naredil najboljše, kar je zmogel…«
M. Pupin

Občinski odbor SDS Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011

Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njih sij.
Naj ima novo leto tople, modre oči.
Naj v njih sta nebo in sanje
ter sreča za vse ljudi.

UPRAVNI ODBOR
ZŠAM ILIRSKA BISTRICA
želi
vsem stanovskim kolegicam in
kolegom, njihovim družinam,
občanom Ilirske Bistrice in
vsem udeležencem v prometu
SREČNO, ZDRAVO
IN USPEŠNO NOVO
LETO 2011

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2011 vam želi
kolektiv Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica

ZA KONEC LETA
Vsem marljivim čebelarjem, zvestim udom in neudom,
našim bralcem podpiralcem, li z denarjem, dopis`vanjem,
voščimo danes vsem zgor povedanim:
Božične praznike vesele, in potice vse medene
ter z orehi z`lo povite!
Vsi veseli jih načnite, zdravi tudi uživajte,
srečno vse pa dokončajte.
In ko mine staro leto, še veselo novo leto
Voščimo tukaj, vsem vam skupaj, da bi zdravi ga uživali!

Ko se leto konča, še ni konec sveta,
zato Vam zdaj sreče tri polne vreče,
nobene bolezni razen ljubezni
in duha pokončnost,
želimo v neskončnost.
Urnik: vsak dan od 15.00 do 19.00
Telefonska številka: 05-711-11-14
E-pošta: esola.ilb@guest.arnes.si

(povzeto po Slovenskem čebelarju, 16. decembra 1884, št. 12)

ČD Anton Žnideršič Ilirska Bistrica
Sreča moja je prijatelj,
ki z mano dobro, zlo deli,
sreča je ljudi ljubiti,
ljudi, ki so blizu ti.
(Slavka Janežič)

Vsem občankam in občanom naše občine, zlasti
upokojenkam in upokojencem želimo v letu 2011
veliko zdravja, sreče in dobrega počutja. Ostajamo vaši
prijatelji, na katere se lahko zanesete.
Članom in društvenim prijateljem
Želimo vse najboljše v novem letu 2011

Poverjeniki, prostovoljci projekta “Starejši za starejše”
in vodstvo Društva upokojencev Ilirska Bistrica

Primorsko numizmatično društvo
Filatelistična sekcija Ilirska Bistrica

UPRAVNI ODBOR ROKOMETNEGA KLUBA
ILIRSKA BISTRICA
želi ob prihajajočem novem letu 2011 vsem
igralkam in igralcem, njihovim staršem, podpornim
članom, občankam in občanom Ilirska Bistrice
VELIKO ŠPORTNIH USPEHOV, SREČE IN
ZADOVOLJSTVA.

OBMOČNO ZDRUŽENJE ZVEZE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB ILIRSKA BISTRICA
želi ob prihajajočih praznikih svojim članom,
privržencem in vsem ljudem, ki pošteno
mislijo, obilo zdravja, sreče in miru.
Naj vam leto 2011 izpolni vse skrite
in neuresničene želje!
Naj vas spremljata sreča in zdravje!
Naj vam bo življenje nadvse lepo v krogu svojih dragih!

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2011
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KAJ

KJE

Silvesterski pohod na Ahec

KDAJ

KDO

INFO

Zbor pred cerkvijo v Jasenu 31.december ob 16.00

Društvo Ahec Jasen

031/466 976
Vojko Dodič

Silvestrovanje za otroke

Plac,
Ilirska Bistrica

31. december
od 18.00 do 20.00

Razvojni center Ilirska
Bistrica in Občina Il. Bistrica

05/710 13 84
Bojan Oblak

Silvestrovanje z Ventilčki
(županova poslanica, ognjemet)

Plac,
Ilirska Bistrica

31. december
ob 21.00

Razvojni center Ilirska
Bistrica in Občina Il. Bistrica

05/710 13 84
Bojan Oblak

Koncert: Dan Ponjer In Vlado
Kalember

Žabovca,
Ilirska Bistrica

1. januar ob 22.00

RC Il. B., Občina Il. B. in
Gostinstvo Franc Poropat

05/710 13 84
Bojan Oblak

Božični koncert

Jelšane

8. januar ob 18.30

Društvo Ahec Jasen

031 85 43 93
Saša Boštjančič

Božični koncert pevskih zborov

Cerkev sv. Jurija,
Ilirska Bistrica

9. januar ob 18.00

Kulturno društvo CeMePZ
Zvon

Dan odprtih vrat ŠC Postojna, Enota ŠC Postojna, Enota Ilirska
Ilirska Bistrica
Bistrica

13. januar od 8.00 do 13.25 ŠC Postojna, Enota Ilirska
in od 16.00 do 17.00
Bistrica

Obeležitev 100-letnice povzdignitve Ilirska Bistrica
Ilirske Bistrice v trg

13. - 15. januar

Občina Ilirska Bistrica

031/650 456
Ivan Simčič

Božični koncert

15. januar ob 19.00

Društvo Ahec Jasen

031/854 393
Saša Boštjančič

Foto in video projekcija avtorja
Knjižnica Makse Samsa,
Marjana Kreblja »Fotografije 2010« Ilirska Bistrica

21. januar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Predstavitev knjige Nove kuharske Knjižnica Makse Samsa,
bukve, ponatis iz leta 1850 (pripravil Ilirska Bistrica
Vili Gombač)

27. januar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Foto klub Sušec

www.fotoklubsusec.si

Cerkev sv. Jurija, Ilirska
Bistrica

Predstavitev Milana Korbarja s
3D fotografijo in fotografijami s
področja letalstva

Prostori Foto kluba
27. januar ob 20.00
Sušec (Teles, Vilharjeva 35,
Il. Bistrica)

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

Skupaj z vami
skrbimo za kulturno
dediščino in jo
ohranjamo za bodoče
rodove.

Vesele praznike in srečno 2011
vam želi
Pokrajinski muzej Koper,
Enota Ilirska Bistrica

silvestrovanje
V ILIRSKI BISTRICI



31. december 2010
SILVESTROVANJE NA PLACU

napovednik

18.00 – 20.00 Silvestrovanje za otroke,
		 otroški ognjemet
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Vesele praznične
dni in vse dobro
v novem
letu 2011
vam želi

SILVESTROVANJE
S SKUPINO VENTILČKI
prost vstop
odštevanje, županova poslanica,
ognjemet
Vabljeni!

uredništvo
Bistriških odmevov
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